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بدنبال اينكه هيئت برگزارى مراسم اول ماه مه مركب ار تشكل هاى 
كه  بود  كرده  اعالم  قبل  روز  چند  از  شجاعانه  اقدامى  طى  كارگرى 
مراسم روز جهانى كارگر روز جمعه 11 ارديبهشت در تهران خيابان 
كارگر، داخل پارک الله برگزار مى شود، نيروهاى جمهورى اسالمى 
در اين روز منطقه را قرق كردند و در اوج زبونى مانع برگزارى مراسم  
روز كارگر شدند. رژيم جمهورى اسالمى از وحشت تجمع كارگران 
و مردم آزاده در اين روز تمام منطقه و پارک الله تهران را به اشعال 
و  آورد  مى  در  شخصى ها  لباس  و  شورش  ضد  ويژه  گارد  نيروهاى 

حكومت نظامى اعالم نشده اى را به اجرا مى گذارد.
محل  روانه  دسته  دسته  مردم  و  كارگران  كه  حالى  در  رژيم  مزدوران 
برگزارى مراسم بودند در هراس از گسترش تجمع مردم به چند دسته 
را  آنان  از  تعدادى  شتم  و  ضرب  با  و  نموده  حمله  وحشيانه  آنان  از 

دستگير و روانه زندان كردند.
در جريان يورش رژيم به تجمع تهران شمار زيادى دستگير مى شوند 
جنبش  شده  شناخته  فعالين  از  تعدادى  تاكنونى  اطالعات  مطابق  كه 
كارگرى ايران مريم محسنى، بهروز خباز، جعفر عظيم زاده، عليرضا 

ثقفى، منصور حيات غيبى و سعيد مقدم از زمره آنها هستند.
بنا به گزارشى ديگر در شهر سنندج نيز نيروهاى گارد  ويژه و لباس 
شخصى ها  با اهانت و فحاشى و گرفتن و پاره كردن پالكادر ها، به 
صف تجمع كنندگان اول ماه مه وحشيانه يورش برده و با استفاده از 
باتوم، گاز اشك آور، گاز فلفل و ضرب و شتم حاضرين شمارى را 
زخمى مى كنند كه چند نفر از آنان كودک هستند. در جريان حمله 
مزدوران به صف برگزار كنندگان اول ماه مه سنندج نيز شش نفر به 
نام هاى  منصور كريميان، شيوا سبحانى، شب بو خليلى، فرازم عبدى  
(نوجوان 14 ساله)، فواد كيخسروى و بابك باجالنى دستگير و روانه 

زندان مى شوند.
همه  به  و  ماه  اول  مراسم  برگزارى  هيئت  به  ايران  كمونيست  حزب 
سازماندهندگان و شركت كنندگان در مراسم روز كارگر دست مريزاد 
مى گويد، به آنها درود مى فرستد و ضمن محكوم كردن يورش درندانه 
مه،  ماه  اول  مراسم  كنندگان  برگزار  صف  به  اسالمى  جمهورى  رژيم 
خواهان آزادى فورى و بى قيد و شرط كليه دستگير شدگان ميباشد. 

بدون ترديد همه تشكل ها و نهادهاى كارگرى و دمكراتيك در داخل 
كشور، سياست سركوبگرانه رژيم جمهورى اسالمى در قبال تجمعات 
اول ماه مه را محكوم مى كنند و تالش و مبارزه براى آزادى بدون قيد 
و شرط دستگير شدگان را در دستور كار و فعاليت خود قرار ميدهند.

حزب كمونيست ايران از همه احزاب و سازمانهاى سياسى، نهادهاى 
ايران  آزاديخواهانه  و  اجتماعى  هاى  جنبش  مدافع  فعالين  و  كارگرى 
در خارج از كشور كه امر خود را تقويت جبهه انقالب اجتماعى در 
ايران مى دانند، مى خواهد كه دست در دست هم، تالش گسترده اى 
را عليه سياست سركوبگرانه جمهورى اسالمى و براى آزادى دستگير 

شدگان پيش ببرند.
زنده باد اول ماه مه

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
2 مه 2009  - 12 ارديبهشت 1388

يورش رژيم جمهورى اسالمى به صف
 برگزار كنندگان اول ماه مه محكوم است!

جهانى  روز  مه  ماه  اول  برابر  ارديبهشت   11 جمعه 
خيابان ها  به  جهان  سراسر  در  نفر  ميليون ها  كارگر، 
ريخته و روز همبستگى جهانى طبقه كارگر را گرامى 

داشتند!
مناسبت  به  ايران  كارگران  قطعنامه 
روز  كارگر  جهاني  روز  مه  ماه  اول 

جهاني كارگر
اول  كننده  برگزار  كميته  قطعنامه 

ماه مه 2009 سنندج 

اطالعيه شماره يك كميته برگزارى 
مراسم اول ماه مه 88

وحشت حاميان سرمايه و عزم و اراده 
كارگران در برگزارى اول ماه مه

گروگيرى آراء كودكان در مضحكه انتخابات!

رئوس ارزيابى، جهت گيرى ها و اولويت هاى
 تشكيالت خارج از كشور حزب كمونيست ايران

مردم كردستان و مضحكه  انتخابات

واقعيت اين است كه نه باند احمدى نژاد با اتكاء به 10 ميليون برگ اضافى انتخاباتى 
و گرو گيرى آراء نوجوانان 15 ساله و نه اصالح طلبان چشم دوخته به تصاحب 
"آراء خاموش" متنفرين از احمدى نژاد و دار و دسته اش، نخواهند توانست به غير 
از خيل مزدوران و سر در توبرگان و مشتى از انسانى هايى كه نان و كارشان در گرو 

رژيم است كسى را پاى صندوق هاى رأى بكشانند!

سپاه، اصلى ترين ارگان سركوب
             و نگهبان رژيم

طبقه كارگر و الزامات غلبه بر سرمايه
 در صفحه 13

   اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در پشتيبانى از مطالبات و اعتصاب عمومى معلمان ايران
 در صفحه  8

 در صفحه 10

 در صفحه  12
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نشريه سياسى
حزب كمونيست ايران

سردبير: هلمت احمديان

اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست 
الكتريكى دريافت داريد، آدرس خود را 

براى ما ارسال كنيد.

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا براى اين 
نشريه ارسال شده باشد را چاپ مى كند.

*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر ماخذ 
آزاد است.

با  جهان   امروز   مسئوليت  مطالب   *
نويسندگان آن است و تنها مطالبى كه با نام 
جهان امروز امضا شده باشد، موضع رسمى 

نشريه است.
كردن  كوتاه  و  ويرايش  در  امروز  جهان    *
از  قبل  امر  اين  است.  آزاد  رسيده  مطالب 

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
*  مطالب جهان امروز با برنامه "ورد فارسى"  
تايپ مى شود و حداكثر سقف مطالب ارسالى 

سه صفحه آ4 با سايز 13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز

تماس با تماس با 
 كميته تشكيالت داخل كشور كميته تشكيالت داخل كشور

  حزب كمونيست ايران  حزب كمونيست ايران
 norpardazan@yahoo.com

h.faalin@gmail.com
تلفن، فكس و پيامگير

0046.8.43743767

 پيشرو
 ارگان كميته مركزى كومه له

 به زبان كردى 
را مى توان از طريق آدرس 
اينترنتى زير دريافت كرد.

www.komalah.org

يازده   – مه  ماه  اول  كارگر،  جهانى  روز  مناسبت  به 
مستقل  تشكل هاى  فراخوان  به  بنا   – ارديبهشت 
مطالبات  و  ها  خواسته  كه  ايران  كارگرى  جنبش 
جمعه،  امروز  بود،  شده  قيد  آن  در  ايران  كارگران 
ساعت 5 عصر، با حضور تعداد زيادى از كارگران، 
مردمى  و  كارگران  هاى  خانواده  كارگرى،  فعالين 
اطراف  در  و  الله  پارک  محل  در  فراخوان  به  بنا  كه 
روز  مراسم  بودند،  كرده  تجمع  آن  نماى  آب  ميدان 
جهانى كارگر و حضور براى اصرار بر خواسته هاى 
آن  ى  قطعنامه  و  فراخوان  در  مندرج   – كارگران 

– انجام گرفت.
احضار،  با  قبل  روزهاى  از  كه  امنيتى  نيروهاى 
فعالين  و  كارگران  تعقيب  و  دائم،  تلفنى  تماس هاى 
كارگرى قصد ايجاد رعب و وحشت براى ممانعت 
پوشش  در  امروز  داشتند،  را  مراسم  برگزارى  از 
لباس  نيروهاى  زيادى  تعداد  و  انتظامى  نيروهاى 
شخصى اطالعاتى، از ساعت ها پيش در محل پارک 

الله مستقر شده بودند.
و  ها  شركت  برخى  حراست  نيروهاى  طرفى  از 
كارخانه ها – از جمله شركت واحد- نيز در تجمع 
حضور داشتند تا با شناسايى كارگران فعال آن واحد 
كنند. معرفى  امنيتى  نيروهاى  به  را  آنان  كارگرى،  

از  گسترده  طور  به  اطالعاتى  نيروهاى  همچنين 
شركت كنندگان در مراسم فيلم بردارى مى كردند.

خشم  مراسم  در  كنندگان  شركت  گسترده  حضور 
بودند  كرده  را  خود  تالش  تمام  كه  امنيتى  نيروهاى 

تا مراسم شكل نگيرد را برانگيخت.
كه  حالى  در  و  مراسم  شروع  از  پس  بالفاصله 
شعارهاى «زنده باد جنبش كارگرى !» و «كارگر اتحاد 
اتحاد!» سر داده شد ، نيروهاى امنيتى افسار گسيخته 
و خشمگين به جمعيت شركت كننده حمله ور شدند 
مورد  الكتريكى  شوک  و  باتوم  با  مردم  از  بسيارى 
هجوم قرار گرفتند. برخى را چند نفره مورد محاصره 
قرار دادند و با كتك و ضربات باتوم به زمين انداخته 
و با فحش و ضربات پياپى مشت و لگد به آنان حمله 
سوزاننده   و  آور  سرفه  گاز  نوعى  پليس  شدند.  ور 

چشم در اطراف ميدان آب نما پراكند.

بعضى از مردم به درگير شدن با گروه حمله كننده كه 
قصد دستگيرى آنان را داشت پرداختند. تعداد كثيرى 
از اين نيروها با هجوم گروه هاى چند نفره، اقدام به 
پراكنده كردن خانواده هاى حاضر در محل و بسيارى 

از شركت كنندگان كردند.
در  كنندگان  شركت  و  كارگران  از  بسيارى  شمار 
مراسم ، پس از ضرب و شتم و در مورد تعداد زيادى 
هاى  نرده  و  ديواره  به  صورتشان  و  سر  كوبانيدن  با 
اطراف حوض و خونين كردن آنان ، دستگير شدند.

نيروهاى امنيتى حتى پس از حمله گسترده به شركت 
كنندگان، در خارج از پارک الله، و در خيابان هاى 

اطراف تعداد زيادى از مردم را بازداشت كردند.
نفر  پنجاه  و  يكصد  از  بيش  مراسم  اين  خالل  در 
– از زن و مرد و رده هاى سنى جوان تا سالمند- با 
وحشيانه ترين روش ها دستگير شده اند و اكنون در 

بازداشت به سر مى برند.
ضمن   88 سال  مه  ماه  اول  مراسم  برگزارى  كميته 
اين  براى  ايران  كارگرى  جنبش  به  تبريك  و  آفرين 
مشترک  مراسم  برگزارى  براى  نظير  بى  موفقيت 
توسط گروه هاى مختلف كارگرى، و با قلمداد اين 
عطفى  نقطه   عنوان  به  متحدانه  و  مشترک  حركت 
اعالم  ضمن  و  ايران،  كارگرى  جنبش  مبارزات  در 
شكست تالش هاى حاكميت براى جلوگيرى از اين 
از  را  خود  انزجار  و  تنفر  مراتب  متحدانه،  حركت 
و  مى دارد  اعالم  امروز  مراسم  وحشيانه   سركوب 
ضمن محكوم كردن اين اقدام غير انسانى و وحشيانه 
دستگير  تمامى  شرط  و  قيد  بى  آزادى  خواستار 

شدگان مى باشد.
(اخبار و اطالعيه هاى تكميلى متعاقبا اعالم خواهد 
شد.)                                                       

          تهران – پارک الله- يازده ارديبهشت
                                                             

     كميته  برگزارى مراسم اول ماه مه 88

 اسامى جمعى از دستگير شدگان 
سعيد  معدب،  على  رنجبران،  نجما  احمدى،  (زانيار 
خميد  رهياد،  سيروس  على،  سيد  جمال  سجودى، 
قربانى، سيد جواد موسوى-از دانشجويان سوسياليست 
هيئت  زاده (رييس  عظيم  جعفر  ايران)  دانشگاههاى 
حيات  منصور  ايران)،  كارگران  آزاد  اتحاديه  مديره 
كارگران  سنديكاى  مديره  هيات  اعضاى  (از  غيبى 
و  تهران  اتوبوسرانى  واحد  شركت 
(نماينده  راد  احسانى  شاپور  حومه)، 
و  نورد  كارخانجات  كارگران  اخراجى 
غالمرضا  خباز،  بهزاد  ساوه)،  پروفيل 
محسن،  حاج  مريم  ثقفى،  خانم  خانى، 
نظرى،  شاه  فاطمه  قاسميان،  پروانه 
شريفه، محمد فرجى، فرج اهللا سعدى، 
محمد اشرفى، على رضا تقفى، محسن 
يوزى،بهروز  مقدم،سعيد  سعيد   ، تقفى 
كيخسروى  فايق  محسنى،  مريم  خباز، 
كاوه  اميريعقوبعلى،  زنگنه،  يكزاد  و  و 
مظفرى ، پورياپوشتاره، طاها ولى زاده، 
جلوه جواهرى(از اعضاى كمپين تغيير براى برابرى)

اطالعيه شماره يك كميته برگزارى مراسم اول ماه مه 88
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اول ماه مه روز همبستگي بين المللي طبقه كارگر 
و روز جوش و خروش كارگران در سراسر جهان 
بيان  و  داری  سرمايه  نظام  مشقات  از  رهايي  برای 
خواسته های آنان جهت برپايي دنيايي عاری از ستم 

و استثمار است .
امسال ما كارگران مراسم اول ماه مه را در شرايطي 
گرداب  در  داری  سرمايه  نظام  كه  كنيم  مي  برگزار 
فرو  تری  كننده  ويران  اقتصادی  عظيم  بحران  يك 
رفته است و در حال دست و پا زدن برای نجات 

خويش از آن به سر مي برد.
های  دولت  عجز  و  موجود  اقتصادی  عظيم  بحران 
بار  كردن  ريز  سر  و  آن  مهار  در  داری  سرمايه 
پيش  از  بيش  جهان،  كارگران  دوش  بر  بحران  اين 
گنديدگي اين نظام را پس از فروپاشي بلوک شرق 
و ادعای پايان تاريخ به نمايش گذاشت و ضرورت 
نظام  انساني  ضد  مناسبات  از  فارغ  دنيايي  برپايي 
سرمايه داری را  به مثابه يگانه راه خالصي بشريت 
بشريت  و  كارگران  برابر  در  موجود  مصائب  از 

متمدن قرار داد.
اين بحران و تبعات ويرانگر آن  بر زندگي و معيشت 
كارگران در سراسر جهان تا آنجا كه به ايران مربوط 
مي شود و  بر خالف بهانه تراشي های كارفرمايان 
شوم  سايه  هنوز  سرمايه،  دستان  به  قلم  تبليغات  و 
در  كارگران  روزمره  معيشت  و  زندگي  بر  را  خود 
ايران نگسترانيده است و از نظر ما بيشترين مصائب 
به  دست  آنها  با  كارگران  ما  امروزه  كه  مشقاتي  و 
اقتصادی،  سيطره  حاصل  چيز  هر  از  بيش  گريبانيم 
ايران  بر  حاكم  داری  سرمايه  عملكرد  و  اجتماعي 

است.
دستمزدهای به شدت زير خط فقر، اخراج و بيكار 
موقع  به  پرداخت  عدم  كارگران،  گسترده  سازی 
دادهای  قرار  تحميل  كارگر،  ها  ميليون  دستمزد 
های  شركت  كردن  حاكم  و  امضاء  سفيد  و  موقت 
و  بازداشت  و  كارگران  سرنوشت  بر  پيمانكاری 
زنداني كردن آنان تا سركوب تشكل ها و اعتراضات 
شالق  وسطايي  قرون  احكام  اجرای  و  كارگری 
برده  قراردادهای  فرم  كردن  رايج  و  كارگران  عليه 
كه  نيستند  حقوقي هايي  بي  و  مصائب  جديد،  وار 
شده  ايران  وارد  جهاني  اقتصاد  در  بحران  وقوع  با 
باشند. اين وضعيت سال هاست كه ادامه دارد و هر 

ساله بر عمق و دامنه آن افزوده مي شود.
 ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انساني 
و گسترش  عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم كرد 
و  حيات  حق  اين  از  بيش  داد   نخواهيم  اجازه  و 
كنندگان  توليد  ما  بكشانند.  تباهي  به  را  ما  هستي 
اصلي ثروت و نعمت در جامعه هستيم و حق مسلم 
خود مي دانيم تا با باالترين استاندارد های حيات 

بشر امروز در آسايش و رفاه زندگي كنيم.
ما  و  ماست  مسلم  حق  انساني  زندگي  يك  داشتن 
با  را  خود  روی  پيش  موانع  تمامي  آن  تحقق  برای 
برپايي تشكل های مستقل از دولت و كارفرما و با 

اتكا به قدرت همبستگي مان از سر راه خويش بر 
خواهيم داشت.

در اين راستا ما كارگران امروز يك پارچه و متحد، 
مطالبات زير را به عنوان حداقل خواسته های خود 
فرياد مي زنيم و خواهان تحقق فوری اين مطالبات 

هستيم،

لغو  كارگران و  همه  برای  شغلي  امنيت  تامين   - 1
شدن  برچيده  و  امضاء  سفيد  و  موقت  قراردادهای 

فرم های جديد قراردادكار
سوی  از  شده  تصويب  دستمزد  حداقل  ما   -  2
تدريجي  مرگ  تحميل  را  كار  عالي  شورای 
مصرانه  و  دانيم  مي  كارگری  خانواده  برميليون ها 
براساس  دستمزدها  حداقل  فوری  افزايش  خواهان 
اعالم نظرخود كارگران ازطريق نمايندگان واقعي و 

تشكل های مستقل كارگری هستيم.
3 - برپايي تشكل های مستقل كارگری، اعتصاب، 
اعتراض، تجمع و آزادی بيان حق مسلم ماست و 
عنوان  به  شرط  و  قيد  بدون  بايد  ها  خواسته  اين 
حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران به رسميت 

شناخته شوند.
بي  و  فورا   بايد  كارگران  معوقه  دستمزدهای   -  4
هيچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت 
قضائي  تعقيب  قابل  جرم  يك  مثابه  به  بايستي  آن 
كارگران  به  آن  از  ناشي  خسارت  و  گردد  تلقي 

پرداخت گردد.
5 - اخراج و بيكار سازی كارگران به هر بهانه ای 
بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار شده اند 
و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار هستند بايد 
تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاری متناسب با يك 

زندگي انساني برخوردار شوند.
در  مردان  و  زنان  حقوق  برابری  خواهان  ما   -  6
تمامي شئونات زندگي اجتماعي و اقتصادی و محو 

كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان هستيم.
7 - ما خواهان برخورداری تمامي بازنشستگان از 
يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادی هستيم و 
هرگونه تبعيض در پرداخت مستمری بازنشستگان 

را قويا محكوم مي كنيم .
مطالبات  از  قاطعانه  حمايت  اعالم  ضمن  ما   -  8
معلمان به عنوان كارگران فكری، پرستاران و ساير 
اقشار زحمتكش جامعه، خود را متحد آنها مي دانيم 
حكم  لغو  و  آنان  مطالبات  فوری  تحقق  خواهان  و 

اعدام فرزاد كمانگر هستيم.
9 - از آنجا كه كارگران فصلي و ساختمان به طور 
محروم  اجتماعي  تامين  قوانين  هرگونه  از  كامل 
كارگر  طبقه  از  بخش  اين  اعتراضات  از  ما  هستند، 

برای رسيدن به حقوق انساني آنها دفاع مي كنيم.
10 - سيستم سرمايه داری عامل كار كودكان است 
و تمامي كودكان بايد جدای از موقعيت اقتصادی و 
اجتماعي والدين، نوع جنسيت و وابستگي های ملي 
و ن  ژادی و مذهبي از امكانات آموزشي ، رفاهي و 

بهداشتي يكساني برخوردار شوند.
از  زنداني  كارگران  كليه  آزادی  خواهان  ما   -  11
كليه  لغو  و  مددی  ابراهيم  و  اسالو  منصور  جمله 
احكام صادره و توقف پيگرد های قضايي و امنيتي 

عليه فعالين كارگری هستيم .
تمامي  از  را  خود  پشتيباني  بدينوسيله  ما   -  12
جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلب همچون 
جنبش دانشجويي و جنبش زنان اعالم مي داريم و 
اين  فعالين  افكندن  زندان  به  و  محاكمه  دستگيری، 

جنبش ها را قويا محكوم مي كنيم .
و  هستيم  جهاني  كارگر  طبقه  از  بخشي  ما   -  13
كارگران  بر  مضاعف  حقوقي  بي  تحميل  و  اخراج 
ای  بهانه  هر  به  را  ها  مليت  ساير  و  افغاني  مهاجر 

محكوم مي كنيم .
های  حمايت  تمامي  از  قدرداني  ضمن  ما   -  14
بين المللي از مبارزات كارگران در ايران و حمايت 
در  كارگران  های  خواسته  و  اعتراضات  از  قاطعانه 
بيش  و  دانيم  مي  آنان  متحد  را  خود  جهان  سراسر 
طبقه  المللي  بين  همبستگي  بر  ديگری  زمان  هر  از 
داری  سرمايه  نظام  مشقات  از  رهايي  برای  كارگر 

تاكيد مي كنيم.
15 - اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعالم گردد و 
گونه  هر  و  شود  گنجانده  كشور  رسمي  تقويم  در 
روز  اين  مراسم  برگزاری  محدوديت  و  ممنوعيت 

ملغي گردد.

زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگي بين المللي

 طبقه كارگر
1 مه 2009

11 ارديبهشت1388
كميته برگزاری مراسم روز جهاني كارگر

اتوبوسراني  واحد  شركت  كارگران  سنديكای   -
تهران و حومه

- سنديكای كارگران نيشكر هفت تپه
- اتحاديه آزاد كارگران ايران

و  نقاش  كارگران  سنديكای  بازگشايي  هيئت   -
تزئينات ساختمان

- كانون مدافعان حقوق كارگر
- شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى

- كميته پيگيرى ايجاد تشكل های كارگرى
- كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل های 

كارگرى
- شوراى زنان

- جمعي از فعالين كارگرى

   قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر
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اول ماه مه روز همبستگى بين المللى طبقه كارگر 
سراسرجهان  در  كارگران  خروش  و  جوش  روز  و 
و  دارى  سرمايه  نظام  مشقات  از  خالصى  براى 

برپايى دنيايى عارى از ستم و استثمار است.  
امسال ما كارگران مراسم اول ماه مى را در شرايطى 
گرداب  در  دارى  سرمايه  نظام  كه  كنيم  مى  برگزار 
يك بحران عظيم اقتصادى فرورفته و درصدد نجات 
كارگر  طبقه  به  مضاعف  فشار  تحميل  با  خويش 

مى باشد.
بحران موجود و عجز دولت ها در مهار آن و عزم 
شان در سرريزكردن اين بار بر دوش كارگران جهان 
گنديدگى اين نظام را بيش از هر زمان ديگرى به 
از  فارغ  دنيايى  برپايى  ضرورت  و  گذاشته  نمايش 
مثابه  به  را  دارى  سرمايه  نظام  ضدانسانى  مناسبات 
در  موجود  مصائب  از  بشريت  خالصى  راه  يگانه 

برابر كارگران و بشريت متمدن قرار دارد.
اين بحران و تبعات ويرانگر آن بر زندگى و معيشت 
كارگران در سراسرجهان تا آنجا كه به ايران مربوط 
مى شود و بر خالف تبليغاتى كه كارفرمايان و قلم 
مشغول  كارگران  تحميق  براى  سرمايه  دستان  به 
آنند هنوز سايه شوم خود را بر زندگى و معيشت 
روزمره  كارگران در ايران نگسترانيده است و از نظر 
ما تمامى مصائب و مشقاتى كه امروزه ما كارگران 
با آنها دست به گريبانيم چيزى بجز حاصل سيطره  
اقتصادى – اجتماعى و عملكرد سرمايه دارى حاكم 

بر ايران نيست.
دستمزدهاى زير خط فقر، اخراج گسترده كارگران، 
كارگر،  ميليون ها  دستمزد  موقع  به  پرداخت  عدم 
تحميل قرادادهاى موقت و سفيد امضاء بر كارگران، 
بازداشت و زندانى كردن آنها تا سركوب اعتراضات 
رايج  و  كارگران  گرده  بر  شالق  زدن  و  كارگرى 
مصائب  جديد،  وار  برده  قراردادهاى  فرم  كردن 
در  بحران  وقوع  با  كه  نيستند  هايى  بى حقوقى  و 
اقتصاد جهانى وارد ايران شده باشند، اين وضعيت 
دامنه  و  برعمق  هرساله  و  دارد  ادامه  كه  سالهاست 
شرايط  در  بطوريكه  است.  شده  افزوده  آن  ى 
و  فقر  سابقه  بى  تحميل  و  گسترش  با  و  حاضر 
تشكل هاى  سركوب  تشديد  و  كارگران  بر  فالكت 
فعالين  روزافزون  بندكشيدن  به  و  موجود  كارگرى 
اين تشكل ها ، ديگرنمى توان به هيچ روزنه اميدى 
در چهارچوب وضعيت موجود جهت بيرون رفتن 

ازاين زندگى جهنمى دل بست. 
بغايت  وضعيت  اين  مقابل  در  كارگران  ما  اما 

ضدانسانى و گسترش عمق و دامنه  
اجازه  و  كرد  نخواهيم  سكوت  آن 
نخواهيم داد بيش از اين حق حيات 
و هستى، ما را به تباهى بكشانند. ما 
توليد كنندگان اصلى ثروت و نعمت 
در جامعه هستيم و حق مسلم خود 
مى دانيم تا با باالترين استانداردهاى 
حيات بشر امروز در آسايش و رفاه 

زندگى كنيم.

داشتن يك زندگى شاد و مرفه حق مسلم ماست و 
ما براى تحقق آن تمامى موانع پيش روى خود را با 
برپايى تشكل هاى مستقل از دولت و كارفرما و با 
اتكا به قدرت همبستگى مان از سر راه خويش بر 

خواهيم داشت.
سال  مى  ماه  اول  امروز  ما  راستا  اين  در 
عنوان  به  را  زير  مطالبات  متحد،  و  2009يكپارچه 
حداقل خواست هاى خود فرياد مى زنيم و خواهان 

تحقق فورى اين مطالبات هستيم:
و  گردد  اعالم  رسمى  تعطيل  بايد  مه  ماه  اول   .1
گونه  هر  و  شود  گنجانده  كشور  رسمى  تقويم  در 
روز  اين  مراسم  برگزارى  محدوديت  و  ممنوعيت 

ملغى بايد گردد. 
2.  ما حداقل دستمزد تصويب شده از سوى شوراى 
عالى كار را تحميل مرگ تدريجى بر ميليونها خانواده 
كارگرى مى دانيم و مصرانه خواهان افزايش فورى 
حداقل دستمزدها بر اساس اعالم نظر خود كارگران 

از طريق نمايندگان واقعى كارگران هستيم. 
3.  قرارداهاى موقت كار و ملزم كردن كارگران براى 
بردگى  تحميل  جديد،  قراردادهاى  ازفرم  استفاده 
مدرن بر كارگران است ما مصرانه خواهان بر چيده 
كار  وزارت  جديد  فرم  و  موقت  قراردادهاى  شدن 
گرفتن  قرار  اولويت  در  و  كارگران  استخدام  براى 

امنيت شغلى در انعقاد قراردادهاى كار هستيم. 
4. اخراج سازى كارگران بايد متوقف گردد و تمامى 
كسانى كه از كارخود اخراج شده يا به سن اشتغال 
رسيده اند بايد تا زمان اشتغال بكار از بيمه بيكارى 

معادل حداقل دستمزدها برخودار شوند. 
5.  دستمزدهاى معوقه كارگران بايد فورا پرداخت و 
عدم پرداخت به موقع آن بايستى به مثابه يك جرم 
قابل تعقيب قضائى تلقى گردد و خسارت ناشى از 

آن به كارگران پرداخت شود. 
كارگرى،  مستقل  ايجادتشكل هاى  بيان،  آزادى    .6
اعتصاب، اعتراض و تجمع حق مسلم ماست و اين 
خواست ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق 
خدشه ناپذير اجتماعى كارگران به رسميت شناخته 

شوند. 
از  بازنشستگان  تمامى  برخوردارى  خواهان  ما    .7
يك زندگى مرفه و بدون دغدغه اقتصادى هستيم و 
هرگونه تبعيض در پرداخت مستمرى بازنشستگان 

را قويا محكوم مى كنيم. 
سعيدى،  برهان  مددى،  ابراهيم  اسانلو،  منصور    .8
همه  و  خانى  عبداهللا  حسينى،  غالب  قادرى،  سالم 

در  اجتماعى  نابرابريهاى  به  اعتراض  در  كه  كسانى 
زندان به سر مى برند بايد فورا و بدون قيد و شرط 
آزاد شوند و تمامى احكام صادره بر عليه كارگران و 
فعاالن ساير جنبش هاى اجتماعى بايد ملغى گردد

مطالبات  از  قاطعانه  حمايت  اعالم  ضمن  ما    .9
را  خود  جامعه،  زحمتكش  اقشار  ساير  و  معلمان 
متحد آنها دانسته و خواهان تحقق فورى مطالبات 

آنان و آزادى تمامى معلمان دربند هستيم. 
10.  ما خانه  كارگر را به عنوان نماينده كارگران به 
رسميت نشناخته و حضور آنان در مجامع بين المللى 
را محكوم مى كنيم و خواهان برچيده شدن فورى 

قانون سه  جانبه گرائى هستيم.
ازتمامى  را  خود  پشتيبانى  بدينوسيله  ما   .11
همچون  طلب  برابرى  و  آزاديخواه  جنبش هاى 
جنبش دانشجويى و جنبش زنان و پرستاران اعالم 
مى داريم و دستگيرى، محاكمه و به زندان افكندن 

فعاالن اين جنبش ها را قويا محكوم مى كنيم. 
12.   سيستم سرمايه دارى عامل كار كودكان است 
اقتصادى  موقعيت  از  جداى  بايد  كودكان  تمامى  و 
و اجتماعى والدين، نوع حساسيت و وابستگى هاى 
ملى و نژادى ومذهبى از امكانات آموزشى – رفاهى 

و بهداشتى يكسانى برخوردار شوند. 
13. دستفروشى پديده و معضل نظام سرمايه دارى 
است. هرگونه تعرض و دست اندازى به دستفروشان 
را محكوم مى كنيم و خواهان ايجاد شغل و تامين 

زندگى و كرامت انسانى آنان هستيم. 
تمامى  در  بايد  آميز  تبعيض  قوانين  كليه   .14
عرصه هاى زندگى اجتماعى برچيده شود و برابرى 
زندگى  شئونات  تمامى  در  مردان  و  زنان  حقوق 
اجتماعى و اقتصادى بايد بى قيد وشرط به رسميت 
خانگى  كار  به  كنونى  شرايط  در  و  شود  شناخته 

دستمزد تعلق گيرد. 
15.  ما بخشى از طبقه كارگر جهان هستيم، اخراج 
مهاجر  كارگران  بر  مضاعف  حقوقى  بى  تحميل  و 
محكوم  اى  بهانه  هر  به  را  مليت ها  ساير  و  افغانى 

مى كنيم. 
16.  هر گونه جنگ افروزى، لشكركشى و تجاوز 
نظامى به كشورها توسط دولت هاى سرمايه دارى را 

محكوم مى كنيم. 
المللى  بين  حمايت هاى  از  قدردانى  ضمن  ما   .17
قاطعانه  حمايت  و  ايران  در  كارگران  مبارزات  از 
سراسر  در  كارگران  خواست هاى  و  اعتراضات  از 
جهان، خود را متحد آنان  مى دانيم و بيش از هر 
زمان ديگرى بر همبستگى بين المللى طبقه كارگر 
تاكيد  دارى  سرمايه  نظام  مشقات  از  رهايى  براى 

ميكنيم. 
زنده باد اول ماه مه

  زنده باد همبستگى بين المللى طبقه كارگر
 كميته برگزار كننده 

مراسم اول ماه مه 2009 سنندج

         قطعنامه كميته برگزار كننده اول ماه مه 2009 سنندج
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كيفر  كارگر  جهانى  روز  مراسم  برگزارى  كميته  
خواست كارگران ايران در برابر سرمايه دارى، بديل 
كارگران در مقابل اين نظام و مطالبات آنها در برابر 
قطعنامه   يك  طى  را  اسالمى  جمهورى  حكومت 
نقاط  حاصل  قطعنامه  رسانده اند.  عموم  اطالع  به 
مشترک ديدگاه هاى سازمانهاى تشكيل دهنده  كميته  
اين  مى باشد.  كارگر  جهانى  روز  مراسم  برگزارى 

سازمانها عبارتند از:
اتوبوسراني  واحد  شركت  كارگران  سنديكای 
هفت  نيشكر  كارگران  سنديكای  حومه،  و  تهران 
بازگشايي  هيئت  ايران،  كارگران  آزاد  اتحاديه   ، تپه 
 ، ساختمان  تزئينات  و  نقاش  كارگران  سنديكای 
همكاری  شورای  كارگر،  حقوق  مدافعان  كانون 
تشكل ها و فعالين كارگرى،  كميته پيگيری ايجاد 
تشكل های كارگرى، كميته هماهنگي برای كمك به 
ايجاد تشكل های كارگرى، شورای زنان و  جمعي 

از فعالين كارگرى.
قطعنامه   تنظيم  در  نامبرده  تشكالت  نمايندگان 
درايت سياسى و طبقاتى خود در انگشت گذاشتن 
بر نقاط مشترک را به نمايش گذاشته اند. اين شيوه 
خود  صفوف  وحدت  به  كارگر  طبقه  نياز  از  عمل 
سرچشمه مى گيرد و سالهاست به عنوان يك نقطه 

قوت در جنبش كارگرى رايج بوده است. قطعنامه 
يادشده يكى از ثمرات اين سبك كار مى باشد. الزم 
به تاكيد است كه اين شيوه  كار در عين به رسميت 
ارزش  آنها  رفع  براى  تالش  و  اختالفات  شناسى 
زيادى براى جنبش كارگرى دارد و ضرورى است 

كه تقويت گردد.
قطعنامه شامل يك مقدمه و 15 بند است. نمايندگان 
در مقدمه به درستى اشاره كرده اند كه اول مه روز 
مبارزه عليه نظام سرمايه  بر بستر همبستگى جهانى 
طبقه ى كارگر و روز بيان مطالباتى است كه تحقق 
استثمار»  و  ستم  از  عارى  دنيائى  «برپائى  راه  آنها 
را هموار مى كند. قطعنامه با اشاره به بحران عميق 
در  كارگر  طبقه   بر  آن  ويرانگر  تاثيرات  و  كنونى 
جهان بار ديگر بر ضرورت خالصى از دست اين 
نظام استثمارگر، بحران زا و مهلك از طريق استقرار 
سوسياليسم انگشت گذاشته  است. گرچه طليعه هاى 
يك  بر  قطعنامه   اما  رسيده،  ايران  به  جهانى  بحران 
نكته ى واقعى تاكيد مى ورزد كه مصيبت هاى كنونى 
پيش از بحران نيز وجود داشته  است. اين مصيبت ها 
سرمايه داران  اما  است،  سرمايه دارى  نظام  حاصل 
ديكتاتورى  رژيم  و  ايرانى  افتاده   عقب  و  حريص 

حاميشان آنرا تشديد و كمر شكن كرده اند.

اعضاى كميته  برگزارى روز جهانى كارگر در قطعنامه  
منتشره بر مصائب تحميل شده بر كارگران در ايران 

انگشت مى گذارد و شجاعانه اعالم مى نمايد:
ضد  بغايت  وضعيت  اين  مقابل  در  كارگران  «ما 
سكوت  آن  دامنه  و  عمق  گسترش   و  انساني 
اين  از  بيش  داد   نخواهيم  اجازه  و  كرد  نخواهيم 
حق حيات و هستي ما را به تباهي بكشانند. ما توليد 
كنندگان اصلي ثروت و نعمت در جامعه هستيم و 
استاندارد  باالترين  با  تا  دانيم  مي  خود  مسلم  حق 
زندگي  رفاه  و  آسايش  در  امروز  بشر  حيات  های 

كنيم .
ما  و  ماست  مسلم  حق  انساني  زندگي  يك  داشتن 
با  را  خود  روی  پيش  موانع  تمامي  آن  تحقق  برای 
برپايي تشكل های مستقل از دولت و كارفرما و با 
اتكا به قدرت همبستگي مان از سر راه خويش بر 

خواهيم داشت» .
طبقه ى  فورى  مطالبات  سپس  قطعنامه   نويسندگان 
كار  قانون  يك  مبناى  تواند  مى  كه  را  ايران  كارگر 
كه  ميدانند  آنها  ميشمارند.  بر  را  باشد  دمكراتيك 
كارگران  خود  قدرت  به  فقط  خواستها  اين  تحقق 
ممكن  مستقل  و  طبقاتى  تشكلهاى  در  سازمانيافته 

است و بس.

كيفرخواست كارگران ايران عليه سرمايه داران و رژيم حامى آن

  روز جهانى كارگر در مقرمركزى كومه له
بعد از ظهر جمعه 11 ارديبهشت برابر با اول ماه، مراسم روز 
جهانى كارگر با شركت بيش از يك هزار نفر از مردم شهر سليمانيه 
و  اجتماعى  نهادهاى  و  سازمانها  نمايندگان  اطراف،  نواحى  و 
توده هاى منطقه، پيشمرگان كومه له و خانواده هايشان، باشور و 

شوق فراوان برگزار گرديد.
مراسم با اجراى سرود انترناسيونال توسط گروه سرود كومه له 
و يك دقيقه سكوت به ياد جانباختگان راه رهايى طبقه كارگر 

آغاز شد.
كميته  عضو  نجات  رحمان  جانب  از  كومله  مركزى  كميته  پيام 

مركزى كومه له تقديم شد.
اجرا  له  كومه  سرود   گروه  جانب  از  مه"  "پيام  سرود  سپس 

گرديد.
شعر  قطعه  يك  دكلمه  از  پس  محمد"،  "نجم  محبوب  هنرمند 
حماسى يكى از سرودهاى خود را با احساس اجرا كرد، آواز 

دلنشينى از گالله آقابراى زينت بخش برنامه بود.
قطعات  و  اشعار  ناصر  و  آرزو  مجرى  رفقاى  برنامه  طول  در 

كوتاهى را تقديم كردند.
هاى  شخصيت  سازمانها،  نهادها،  جانب  از  زيادى  هاى  پيام 
مختلف در كردستان عراق، همچنين از طرف گروهاى مختلف 
كارگرى در شهرها و روستاهاى كردستان به دست كميته برگزار 
كننده مراسم رسيده بود كه بدليل كمبود وقت، تنها اسامى آنها 

اعالم گرديد.
مراسم روز جهانى كارگر با اجراى قطعات شاد از جانب گروه 
موسيقى جمعيت نابينايان كردستان و بويژه با هنرنمايى "هنر" و 
رقص دسته جمعى كردى، تا پايان روز جمعه ادامه پيدا كرد و 

مهمانان شركت كننده در مراسم با احترام بدرقه شدند.

ايجاد  به  كمك  براى  هماهنگى  كميته 
تاريخ  به  اى  اطالعيه  كارگرى  تشكل هاى 
13  ارديبهشت تحت عنوان وحشت حاميان 
در  كارگران  اراده  و  عزم  و  سرمايه 
كرده  صادر  مه   ماه  اول  مراسم  برگزارى 

كه در بخش هاى از آن مى خوانيم.
شركت  كارگرى  فعالين  و  كارگران  تعداد   ...»
نفر   1000 تا   800 حدود  مراسم  در  كننده 
جمع  با  تدريج  به  كه   است  شده  برآورد 
شدن در ضلع جنوبى ميدان آب نما، اقدام به 
پخش شيرينى نموده و در شرايطى كه تعداد 
ديگرى از افراد حاضر در محل  به سمت آنان 
جنبش  باد  شعار”زنده  با  بودند  حركت  در 
كارگرى”  و “كارگران اتحاد   اتحاد” مراسم را 
آغاز نمودند. نيروى انتظامى و ماموران  لباس 
شخصى حاضر درمحل كه  انتظار چنين اقدام 
فعالين  و  كارگران  طرف  از  را  اى  جسورانه 
آنان   به  مراسم  آغاز  با    ، نداشتند  كارگرى 
حمله كرده و با استفاده از ابزارهاى سركوب 
از قبيل اسپرى فلفل و باتوم هاى برقى اقدام 
به  ضرب و شتم كارگران ،   فعالين كارگرى 
و مردم حاضر در مراسم نمودند . به طورى كه 
چهره تعدادى از افراد شركت كننده غرق در 
خون شده بود . در اين ميان بسيارى از مردم 
عادى كه  در پارک حضور داشتند ضمن ابراز 
تنفر از وحشيگرى خادمان سرمايه، با مشاهده 
وضعيت  موجود به عناوين مختلف به كمك  
را  آنها  از  تعدادى  و  شتافته  كارگرى  فعالين 

ازدست ماموران رها كردند.  

بدون  امسال  مه  ماه  اول  مراسم  برگزارى 
داشت  بهمراه  گرانقيمتى  دستاوردهاى  ترديد 
و  همدلى   ، اتحاد  به   ميتوان  جمله  آن  از  كه 
استقالل تشكل هاى مختلف كارگرى   عليرغم 
اختالفات موجود در پاره اى از موارد ، براى 
برگزارى مشترک مراسم اشاره نمود كه موجب 
از  سرمايه  حامى  نيروهاى  وحشت  و  خشم 

وحدت طبقاتى كارگران شد.
امسال ،  مراسم  دستاوردهاى  از  ديگر  يكى 
كه  بود  وحشتى  و  رعب  فضاى  شكستن 
نيروهاى سركوب گر در چند ماهه اخير قصد 
موجود  اجتماعى  جنبشهاى  تمامى  به  داشتند 
امسال  مراسم  برگزارى  كه  نمايند  تحميل 
اراده  و  عزم  از  نشان   تهران،  شهر  مركز  در 
هم  در  و  موجود  وضع  تغيير  براى  كارگران 

شكستن قدر قدرتى سرمايه دارد .
كارگران و فعالين كارگرى دستگير شده دراين 
روز ، هيچ جرمى جز شركت در مراسم اول 
ماه مه و گراميداشت اين روز نداشته و حاميان 
سرمايه هيچ راهى جز آزادى بى قيد و شرط 

آنان ندارند.
و  تهديد  گونه  هر  نمودن  محكوم  ضمن  ما 
بازداشت دستگير شدگان، خواهان آزادى بى 
حاكميت  معتقديم  و  بوده  آنان  شرط  و  قيد 
توانست  نخواهد  فشارها  اينگونه  با  سرمايه 
عزم و اراده كارگران را كه براى بهبود شرايط 
موجود  وضعيت  تغيير  و  خود  وزندگى  كار 

مبارزه مى كنند  خللى وارد نمايد».
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بدون  مى دانند  كه  حمايتى اش  باند  و  نژاد  احمدى 
تصرف  براى  شانسى  وسيع  سازمانيافته  تقلب  يك 
دست  ترفندى  هر  به  ندارند،  دولتى  قدرت  دوباره 
مى زنند. تازه ترين ترفند دولت نهم تصويب اليحه 
براى  رأى  شرايط  واجدان  سن  كاهش  دوفوريتى 
شركت در انتخابات رياست جمهورى است كه قرار 

بود مجلس نيز به آن رسميت قانونى ببخشد. 
طى  نژاد  احمدى  دولت  كه  است  بار  دومين  اين 
اليحه اى دو فوريتى خواستار كاهش سن واجدان 
كه  شود  مى  سال   15 به  سال   18 از  رأى  شرايط 
هر دو بار مجلس هشتم با اليحه پيشنهادى دولت 

مخالفت كرده است. 
اقدام  اين  در  جمهور  رئيس  آقاى  توجيه  ببينيم 
چيست؟ احمدى نژاد در آغاز سال تحصيلى 1386 
در پيامى به دانش آموزان "نويد" كاهش دوباره سن 
واجدان شرايط رأى را از 18 سال به 15 سال داده 
بود. وى آن زمان اين اقدام دولتش را «هديه دولت 
به جوانانى كه به سن 15 سالگى نزديك مى شوند» 

عنوان كرده بود.
ارائه  دوباره  اقدام  توجيه  در  نژاد  احمدى  دولت 
اليحه دو فوريتى كاهش سن رأى مى گويد: «اين 
حضور  و  مشاركت  زمينه  و  ايجاد  منظور  به  اليحه 
همه جانبه و موثر نسل جوان در انتخابات رياست 

جمهورى به تصويب رسيد.»
كاهش سن را  اليحه  حالى  نژاد در  دولت احمدى 
تصويب و براى بار دوم به مجلس هشتم ارائه كرده 
است كه نمايندگان مجلس هفتم در تاريخ 12 ديماه 
سال1385 با تصويب طرح دو فوريتى اصالح قانون 
كردند  مقرر  جمهورى  رياست  و  مجلس  انتخابات 
كه سن رأى دهندگان از 15 سال تمام به 18 سال 

تمام افزايش يابد.
تالش احمدى نژاد و دولتش براى افزايش سن رأى 
رو  وضوح  به  را  آنها  شده  استتار  انگيزه  دهندگان، 
ترفندى  هر  به  جستن  توسل  با  چگونه  كه  مى كند 
بازار  بيشترى،  آراء  تصاحب  ضمن  مى خواهند 

مضحكه انتخابات شان را هم گرم جلوه دهند.
براى  وسيع  تالش  يك  از  اى  گوشه  تنها  اين  البته 
تالش هاى  است؛  انتخابات  مضحكه  گرمى  بازار 
يكى  كه  است  جريان  در  ديگرى  پنهان  و  آشكار 

يكى رو مى شوند.
كه  كسانى  از  بسيارى  اخير  ماه  دو  يكى  طول  در 
و  حول  و  تعقيب  را  انتخابات  مضحكه  ماجراى 
اين  بدرستى  بارها  اند،  كرده  نظر  اظهار  حوشش 
نكته را يادآور شده اند كه احمدى نژاد با آن كارنامه 
سياهش جز از طريق يك تقلب بزرگ سازمان يافته 
به كمك وزارت كشور و سپاه و اطالعات و بسيج، 
آينده آراء  انتخابات  توانست در  نخواهد  بهيچ وجه 

مردم را جلب نمايد! 
انتخابات،  روز  به  شدن  نزديك  آستانه  در  و  اكنون 
نشانه هاى انكار ناپذير اين تقلب سازمانيافته بچشم 
رأى  سن  قانونى  كاهش  براى  تالش  مى خورند. 

بخشى  و  مزورانه  بود  تالشى  انتخابات  دهندگان 
معلوم  قرار  از  كه  سازمانيافته  تقلب  اين  از  بود 
روز يكشنبه 6 ارديبهشت مجلس هم آنرا رد كرده 

است! 
چشمه ديگرى از اين تقلبات صدور 10 ميليون برگه 
اضافى رأى است كه حتى صداى خودى هايشان را 
هم در آورده است! براساس ادعاى كامران دانشجو، 
رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور، تعداد واجدان 
شرايط رأى دادن در كشور 46 ميليون و 200 هزار 
نفر است؛ در حاليكه بر اساس گزارش خبرگزارى 
با  آمده  عمل  به  هماهنگى هاى  طريق  از  فارس 
شوراى نگهبان، 57 ميليون برگه رأى ويژه انتخابات 

رياست جمهورى؛ به چاپ رسيده است.
پرسيدنى است كه وزارت كشور و ستاد انتخابات 
اين وزارتخانه، با اين 10 ميليون برگ رأى اضافى 
هاى  برگ  ها،  برگ  اين  آيا  كرد؟!  خواهد  چه 
برنده اى به نفع اصولگرايان نيست كه اضافى چاپ 

شده اند؟!
از همين روست كه نامزدهاى جناح اصالح طلب كه 
بيشتر از هر كسى به شيوه و شگردهاى حقه بازانه 
همديگر آشنا هستند، از اين بابت سخت نگران اند 

و خواهان تشكيل ارگانى نظارتى شده اند! 
موسوى،  حسين  مير  و  كروبى  مهدى  پيش  چندى 
دو نامزد اصالح طلب انتخابات رياست جمهورى، 
اين  در  آراء  سرنوشت  از  نگرانى  ابراز  ضمن 
آراء"  از  صيانت  "كميته  تشكيل  خواهان  انتخابات، 
شده بودند، كه با مخالفت اصولگرايان و مقامامات 

دولتى مواجه شد.
مردم ايران خوب مى دانند كه در انتخابات اين دوره 
رياست جمهورى، احمدى نژاد به غير از مزدوران 
و جيره خوارانى كه كارشان تفتيش و جاسوسى و 
سركوب مردم است و سر در توبره ارگان هاى بگير 
و ببند و تحميق رژيم دارند و مرگ و زندگى شان 
به حيات و ممات اين رژيم گره خورده است، كسى 
مجدد  انتخاب  براى  شانسى  تا  ندارد  سر  پشت  را 

داشته باشد. 
هيچ كارگر و زحمتكش و احدى از مردم تهيدست 
تنها  نه  طلب  برابرى  و  آزاديخواه  هاى  انسان  و 
"انتخاب"  يا  و  نژاد  احمدى  ابقاى  در  نفعى  هيچ 
بزک  هاى  چهره  و  او  همقطاران  از  ديگرى  چهره 
گور  به  آرزوى  بلكه  ندارند،  طلبان  اصالح  كرده 
همه  با  را  اسالمى  جمهورى  حاكميت  كل  سپارى 
حاضر  هيچوجه  به  و  دارند  سر  در  را  جناح هايش 
نيستند آراء شان را وثيقه لميدن اين يا آن جنايتكار 

حاكميت سى ساله اسالم و سرمايه، كنند.
بد نيست در ادامه مطلب كمى بيشتر روى اين ترفند 
دولت احمدى نژاد كه با به كار گرفتنش مى خواست 
احساسات كودكانه نوجوانان را ببازى گيرد، مكث 

كنيم! 
باند احمدى نژاد مى خواست با بكار گيرى چنين 
زمره  در  را  ساله   15 كودكان  مزورانه  ترفندى 

جلوه دادن  حساب آورد و با بزرگ  بزرگساالن به 
آنها و به "حساب آوردن شان " تطميع شان نمايد و 

آراء شان را غصب كند. 
احمدى نژاد در رابطه با كاهش سن واجدان شرايط 
شركت در انتخابات، صحبت از "زمينه مشاركت و 
و  كند  مى  جوان"  نسل  موثر  و  جانبه  همه  حضور 
بغل  زير  هندوانه  رياكارانه  سويى  از  طريق  اين  به 
و  مى گذارد  نيامده  حساب  به  هيچگاه  نوجوانان 
چشم به آراء شان مى دوزد و از سويى ديگر سايه 
و  كشد  مى  آنها  سر  روى  بزرگ  تهديدى  سنگين 
ناگفته مى گويد كه اگر در انتخابات شركت نكنند 
شغلى  و  آموزشى  محروميت هاى  چه  آينده  در 

بزرگى در انتظارشان خواهد بود. 
به احتمال زياد اگر چنين طرحى به تصويب مجلس 
تعيين  امتيازات  از  يكى  پس  آن  از  رسيد،  مى  هم 
كننده پذيرش در كنكور و يا گرفتن هر شغلى، در 

گرو شركت داشتن آنها در انتخابات مى شد! 
روز  چند  كه  نژاد  احمدى  نطامى  سپاهى  باند 
ترين  قديمى  از  يكى  ـ  هم  رضايى  محسن  پيش 
جنايتكاران جمهورى اسالمى ـ كانديداتورى خود 
را اعالم كرد، در تالشند كه از هر وسيله و امكانى 
قبضه  در  را  سياسى  قدرت  كماكان  تا  جويند  سود 
داشته باشند. گرو گيرى آراء كودكان15 ساله يكى 
از اين امكانات بود كه با مخالفت مجلس از دست 

رفت.
***

شعار  و  آفرينى  توهم  به  اتكا  با  طلبان  اصالح  اگر 
"ترقى خواهى" مى خواهند "آراء خاموش" مردم را 
احمدى  بنشينند،  قدرت  مسند  بر  و  شوند  صاحب 
نژاد و باندش هم روى آراء ميليون ها كودک زير 18 
سال و10 ميليون برگه اضافى چاپ شده انتخاباتى و 
شيوه و شگردهاى تقلباتى وزارت كشور و ارگانهاى 
سركوب سپاه و اطالعات و بسيج و دست غيب امام 
زمام  انتخابات  فرداى  اند تا در  كرده  حساب  زمان 

امور را بدست گيرند. 
انتخابات  شرايط  واجدان  سن  كاهش  اليحه  طرح 
جهت  در  گامى  اينكه  بر  عالوه  جمهورى  رياست 
احتمالى  افزايش  و  انتخابات  مضحكه  بازارگرمى 
اصولگرا بود، مى  ميزان آراء سپاهى نظاميان جناح 
توانست پيش زمينه تهديدات ديگرى هم براى نسل 

جوان باشد.
و  رسيد  مى  مجلس  تصويب  به  طرحى  چنين  اگر 
شكل قانونى به خود مى گرفت، بيم آن مى رفت 

كه: 
پيش  از  وسيع تر  سال  از 18  كمتر  كودكان  كار  ــ  
رواج يابد و توجيه قانونى هم پيدا كند. از آن پس 
هر كارفرما و سرمايه دارى مى توانست استدالل كند 
صاحب  و  بزرگسال  را  ساله   15 كودک  قانون،  كه 
ساله   15 كودک  است  مجاز  نيز  او  داند،  مى  رأى 

را از شمول تعريف كودک بيرون كشد و 
در  رأى"  صاحب  بزرگسال  "يك  مثابه  به 

عطا خلقى
گروگيرى آراء كودكان در مضحكه انتخابات!
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احكام  و  العموم  على  قضايى  احكام  ــ 
از  كمتر  كودكان  سنگسارهاى  و  ها  اعدام 

18 سال وجاهت قانونى پيدا كنند! 
ــ ازدواج هاى كمتر از 18 سال مشوق قانونى پيدا 
تر  افتاده  جا  جديد،  قانون  اين  تصويب  با  و  كنند 

شوند!
قانونى  توجيه  كودكان  ميان  از  گيرى  بسيج  امر  ــ 

هم پيدا كند. 
ــ استانداردهاى بين المللى در تعريف كودک بيشتر 

از پيش ناديده گرفته شوند! 
***

اكنون كه اين شگرد مزورانه احمدى نژاد با اقبال هم 
جناحى هاى نشسته اش در مجلس هم مواجه نشده 
مهر  كه  اش  كابينه  اعضاى  و  ايشان  از  بايد  است، 
تاييد پاى چنين طرح كودک آزارانه اى گذاشته اند، 
پرسيد شما كه آنقدر در فكر "ايجاد زمينه مشاركت 
هستيد و  و حضور همه جانبه و مؤثر نسل جوان" 
رياكارانه چنين طرحى را هديه دولت به جوانانى كه 
به سن 15 سالگى نزديك مى شوند، مى دانيد؛ چرا 
سنى  با  كه  جوانى  نسل  همين  از  بخش  آن  فكر  به 
كمتر از 15 سال هم در كوره هاى آجر پزى در كنار 
پدر و مادرهاى شان كار شاق مى كنند و جان مى 

كنند، نيستيد؟!
در  كه  جوانى  نسل  همين  از  بخش  آن  فكر  به  چرا 
سنين زير 15 سال در خيابان هاى شهر و سر چهار 
پاک  را  ماشينها  شيشه  و  دوند  مى  پابرهنه  ها  راه 
مى كنند و يا كنار پياده روها واكس مى زنند و فال 
كارتونى  حافظ و آدامس مى فروشند و شب ها در 

مچاله شده  مى خوابند، نيستيد؟! 
در  كه  جوانى  نسل  همين  از  بخش  آن  فكر  به  چرا 
گوشه  و  اند  افتاده  اعتياد  دام  به  سال  و  سن  همين 
گوشه هر خيابان و كنج هر مخروبه اى افتاده و از 
درد و خمارى بخود مى پيچند و وجدان انسان هاى 

رهگذر را مى آزارند، نيستند؟! 
از  كه  جوانى  نسل  همين  از  بخش  آن  فكر  به  چرا 
دام  به  تحميلى  هاى  بختى  بد  و  روزى  سيه  سر 
به  فحشاء  و  مخدر  مواد  توزيع  مافيايى  هاى  شبكه 
صاحب  درجه  عالى  نظامى  فرماندهان  سركردگى 

منصب سپاه و اطالعات افتاده اند، نيستند؟! 
در مملكتى كه ابتدايى ترين آزادى هاى انتخاب مردم 
 15 از  كمتر  هاى  دختربچه  سر  بر  و  اند  گرفته  را 
كودک دختران 9  سال هم مقنعه مى كشند و براى 
ساله هم مراسم "تكليف" برگزار مى كنند، حق رأى 
انتخابات  در  شركت  براى  ساله   15 كوكان  داشتن 
رياست جمهورى نه تنها جوک است كه صددر صد 
كار بردى ابزارى و بخشى از يك تقلب سازمانيافته 

انتخاباتى است.
كودک 15 ساله اى كه قرار است رأيش در انتخابات 
آقاى  قول  به  و  آيد  حساب  به  جمهورى  رياست 
رئيس جمهور "زمينه مشاركت و حضور همه جانبه 
و مؤثرش ايجاد شده باشد" نه در كالس درسش و 
دانش  شوراى  ندارد  را  اين  حق  اش  مدرسه  در  نه 
موازين  از  خارج  و  باشد  داشته  را  خود  آموزى 
مداس  اسالمى  هاى  انجمن  و  آموزى  دانش  بسيج 
هر  و  حركات  كليه  "تربيتى"  مربيان  رهنمودهاى  و 

روانه  اگر  بجنبد  كج  و  است  كنترل  تحت  اقدامش 
نبرند،  و  نيارند  را  مادرش  و  پدر  و  نكنند  زندانش 
كيف و كتابش را زير بغلش مى گذارند و از مدرسه 

اخراجش مى كنند! 
واقعيت اين است كه نه باند احمدى نژاد با اتكاء به 
10 ميليون برگ اضافى انتخاباتى و گرو گيرى آراء 
نوجوانان 15 ساله و نه اصالح طلبان چشم دوخته 
به تصاحب "آراء خاموش" متنفرين از احمدى نژاد 
و دار و دسته اش، نخواهند توانست به غير از خيل 
مزدوران و سر در توبرگان و مشتى از انسانى هايى 
كه نان و كارشان در گرو رژيم است كسى را پاى 

صندوق هاى رأى بكشانند!
***

حتمًا طرح چنين اليحه اى از سوى دولت و رد آن 
از سوى مجلس اسالمى، ذهن بسيارى از جوانان را 
بخود مشغول داشته و سئوالت زيادى را براى شان 
بوجود آورده است. در اين رابطه الزم است پدر و 
مادرها و معلمان و هر كسى كه به شكلى با نوجوانان 
و  استدالل  با  و  صبورانه  دارد  كار  و  سر  جوانان  و 
به زبانى مفهوم، آنها را متوجه كاربرد ابزارى چنين 
و  رياكارانه  هاى  عنوان  طراحانش  كه  شگردهايى 

فريبنده اى برايش مى تراشند، بنمايند. 
توضيحات و استدالل ها چنان بايد روشن و برگرفته 
دنياى خود اين گروه سنى باشد كه در آنها موجب 
سنى  گروه  اين  طبيعى  بطور  نشود.  گاردگيرى  هيچ 
آيند  مى  بوجد  آورند  مى  شان  حساب  به  اينكه  از 
قبيل  از  نيافتنى  دست  هاى  مشوق  فريب  نيز  گاه  و 
رفتن به دانشگاه و امتيازاتى از اين دست مى خورند. 
بعضًا نيز از بيم اينكه مبادا عدم شركت شان به آينده 
تحصيلى و روند كاريابى و ... شان لطمه بزند، تسليم 
مى شوند و مراد سيستمى را كه روى اين تهديدها 
و اين تطميع ها حساب كرده اند و چنين طرحى را 
طراحى كرده اند، حاصل مى كنند. بايد اين اميد و 
اين مراد و اين نقشه را هم خنثى كرد و نگذاشت 
هاى  مشوق  دستخوش  جوانان  سالم  غرور  و  شور 

كاذب و مسموم سودجويان قرار گيرد.
اسالمى  جمهورى  كارگزاران  كه  است  اين  واقعيت 
دريافته اند كه توده هاى مردم بويژه اقشار تهيدست 
جامعه، زنان و جوانان چه نفرت عميقى از خودشان 
"مقام  از  كه  روست  ازهمين  دارند،  شان  نظام  از  و 
معظم رهبرى" شان گرفته تا كانديداهاى اسم نوشته 
و اسم ننوشته، تا رئيس مجلس و امامان جماعت و 
ميدياى  تا  كشور،  نزديك  و  دور  خوان هاى  روضه 
طلب  اصالح  صد  در  صد  و  اصولگرا  صد  در  صد 
و شبكه هاى صدا و سيما مرتب جار مى زنند كه 
شركت در انتخابات، يك "فريضه اسالمى" است و 
در  شور  پر  و  وسيع  شركت  به  را  مسلمان"  "مردم 
انتخابات دعوت مى كنند و براى نوجوانان و جوانان 

هم تدارک بسته هاى تشويقى مى بينند.
جانب  از  و  شكلى  هر  به  جنايتكاران  اين  فراخوان 
هر جناحى كه باشد، از سوى توده هاى مردم و از 
جمله جوانان پرشور؛ نبايد پاسخى جز ريشخند و نه 

گفتن داشته باشد! 
                   8 ارديبهشت 88

مردم كردستان
 و مضحكه  انتخابات

 
راديو دويچه وله در روز 20 آوريل برابر با اول 
ارديبهشت خبر داد كه 5 نفر كرد بيانيه اى داده اند 
نامزدهاى  از  كردستان  مردم  انتظارات  آن  در  و 
اعالم  را  جمهورى  رياست  دهم  دوره   انتخابات 
نفر استاد اقتصاد،  نفر يك  داشته اند. از اين پنج 
روزنامه نگار و سومى حقوقدان معرفى  يك نفر 
نماينده   يكى  مانده  باقى  شخص  دو  از  شده اند. 
مجلس.  پيشين  نماينده  ديگرى  و  است  مجلس 
البته هر كس حق دارد هرچه مى خواهد بنويسد 
و پخش كند و هيچ قانون و سنتى نبايد در اين 
در  صرفا  اينجا  در  ما  كند.  ايجاد  ممانعتى  مورد 
مى كنيم.  مطرح  را  نكاتى  بررسى  و  نقد  مقام 
پرسش نخستين اينست كه اينان با چه صالحيتى 
مردم  توقعات  و  انتظارات  نماينده   را  خود 
كردستان قلمداد مى كنند و مى خواهند آنها را به 
پاى صندوقهاى راى بكشانند؟ مردم كردستان از 
اين  به  اسالمى  جمهورى  تاسيس  ابتداى  همان 
سرمايه داران  خدمتگزار  و  جنايتكار  حكومت 
مسلحانه  و به اشكال  گفته اند. آنها به طرز  "نه" 
توده اى عليه اين رژيم جنايتكار جنگيده اند. پس 
چطورى است كه اين آقايان آمده اند تا مردم را 
دعوت به شركت در انتخابات بكنند. بايد توجه 
داشت كه دو نفر از اين 5 تن تحت تسلط يك 
ديكتاتورى سياه مذهبى اجازه پيدا كرده اند تا به 
و  بايند  راه  اسالمى  شوراى  مجلس  خانه   وراج 
از امكانات مالى، امتيازات و اعتبارات آن وراج 
آنها  كه  شود  روشن  بايد  شوند.  بهرمند  خانه 
مذ هبى،  ديكتاتورهاى  توجه  مورد  دليل  چه  به 
قاتلين، ويران كنندگان و عوامل اختناق سياه قرار 

گرفته اند. 
به  بيانيه   كنندگان  صادر  كه  است  عيانى  امر  اين 
مردم  از  ممكنى  چه  هر  تعداد  تا  آمده اند  ميدان 
كردستان را به پاى صندوق هاى راى بكشانند و 
به اين ترتيب بر ميزان خدمات خود به حكومت 
دست  همه   بيافزايند.  اسالمى  سرمايه ى  و  جهل 
كردستان  در  كرد  غير  و  كرد  از  رژيم  اندركاران 
از اينكه دوره  پيشين نتوانستند اهالى كردستان را 
به پاى صندوقهاى راى بيآورند مورد مالمت و 
شكايت رژيم بوده اند. پس اينان به ميدان آمده اند 
اشخاص  اين  اما  كنند.  جبران  را  كمبودها  آن  تا 
در توبره ى بيانيه ى خود چه تحفه اى براى مردم 
كردستان به ارمغان آورده اند؟ دويچه وله مطالبات 

آمده در بيانيه  را چنين خالصه  كرده  است. 
«در اين بيانيه از حق زبان مادرى، حقوق مساوى 
ميان اقوام و پيروان مذاهب اسالمى، حق توسعه 
شوراها  اختيارات  گسترش  محروم،  مناطق  در 
بمباران  مناطق  در  جنگ  خسارت هاى  جبران  و 

شده، سخن رفته  است».
استاد  با  مصباح  مهيندخت  كه  مصاحبه اى  در 

اقتصاد اين جمع به عمل آورده معلوم 
مى شود كه اين حضرات اوال خواستهائى 
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را بيان كرده اند به قول 
خودشان خواست هايى 
دوم  و  است  قانونى 
قانون  تابع  را  خود  آنها  اينكه 
در  و  دانسته   موجود  اساسى 
تحقق  خواهان  چارچوب  همين 
خوب  هستند.  خواست هايشان 
پرسيد  بايد  عوامفريبان  اين  از 
بدون تغيير قانون اساسى چطور 
مى خواهيد حقوق مساوى پيروان 
كنيد؟  تامين  را  اسالمى  مذاهب 
اساسى  قانون  همين  در  مگر 
رسمى  مذهب  كه  است   نيامده 
است؟  عشرى  اثنا  شيعه   كشور 
بايد از اين استاد و روزنامه نگار 
حقوق  پس  پرسيد  حقوقدان  و 
آن بخش از جمعيت كردستان كه 
در شناسنامه شان مذهب و خرافه  
مى شود؟  چه  شده  قيد  ديگرى 
بايد اذعان كرد كه اين اشخاص 
بريده  دم  خواست  چند  اين  با 
است  آبروريزى  باعث  فقط  كه 
و  كردستان  مردم  به  ربطى  هيچ 

خواستها و توقعات آنها ندارند.
خواست  ترين  پايه اى  و  اولين 
مردم كردستان اينست كه امكانى 
و  ايرانيان  همه ى  تا  آيد  فراهم 
حقوق  داراى  ايرانى  مليت هاى 
برابر در تمام زمينه هاى سياسى، 
باشند.  اجتماعى  و  اقتصادى 
در  مى خواهند  كردستان  مردم 
صورت عدم تحقق اين حق آزاد 
باشند بدون ترس از لشكر كشى 
از ايران جدا شوند. اين امر البته 
گسترش  و  تداوم  طريق  از  جز 
نمى شود.  متحقق  كنونى  مبارزه  
سرنوشت  بر  بايد  خود  مردم 
خويش حاكم گردند و امكانات 
مالى و معنوى بالقوه و موجود را 
كار  به  خود  شوراهاى  طريق  از 
آزاد  و  آباد  كردستانى  تا  گيرند 
ارتش  مذهب،  ديكتاتورى،  از 
مردساالرانه  سنتهاى  و  حرفه ئى 
صادر  بيافرينند.  خرافى  و 
و  خيانت  اگر  بيانيه،  كنندگان 
جنايتى مرتكب نشده  باشند فقط 
ميتوانند در چنين فضائى به عنوان 
شهروندانى محترم خدماتى موثر 
انجام دهند. در حال حاضر مردم 
گرفتن  تمسخر  به  با  كردستان 
مبلغين  و  كانديداها  انتخابات، 
آنها جواب صادر كنندگان بيانيه  

را خواهند داد. 

يكى از رويدادهاى مهم اين هفته اعالم سه  روز اعتراض و 
اعتصاب از جانب "كانون صنفى معلمان ايران" مى باشد. اين 
كانون در تاريخ اول ارديبهشت طى بيانيه اى از معلمان ايران  
خواست كه در اعتراض به وعده هاى پوچ رئيس جمهور در 
مورد اجراى قانون مديريت خدمات كشورى، يك آكسيون 
سه روزه را به پيش ببرند. در متن بيانيه  روز سه شنبه هشتم 
معلمان  ملى  اعتراض  روز  عنوان  به   1388 ماه  ارديبهشت 
كه   بود  خواسته  ايران  معلمان  تمامى  از  و  شده  نامگذارى 

ازحضوردرمدرسه در اين روز خود دارى نمايند.
بنا به گزارش كانون صنفى معلمان ، فراخوان آنها با  استقبال 
اين  به  بنا  است.  شده  روبرو  فرهنگيان  و  معلمان  گسترده 
گزارشات معلمان  در كرمانشاه ، سنندج ، اردبيل ، همدان ، 
اراک ، لرستان ، شهرستان هاى تهران ، مناطق 4، 16، 12،2، 

به  و  مسئوليت  احساس  با  بسيارى  فرهنگيان   ... و  ...تهران 
نمودند.  خوددارى  مدارس  در  حضور  از  همبستگى  نشانه 
كانون  در  خود  همكاران  و  دوستان  دست   در  دست  اينان 
صنفى معلمان  - اين نهاد مدنى برخاسته از متن و جامعه  
فرهنگى – گذاشته ، دليرانه خواستار حقوق قانونى و آشكار 

خويش گرديدند. 
تاريخ   تا  چنانچه،  است  نموده  اعالم  معلمان  صنفى  كانون 
دهم ارديبهشت ماه 88 قانون خدمات كشورى بطور كامل به 
اجرا در نيايد. كانون اقدامات اعتراضى بعدى را در دستور 

قرار مى دهد.
براى  شده  داده  وعده   اقدامات  و  روزه  سه  آكسيون  اعالم 

است  واقعيت  اين  بيانگر  اعتراضات  اين  پيگيرى 
كه  شوند  مى  متوجه  كم  كم  ايران  معلمان  كه 

وعده  هاى پوچ  دولت و اعتصاب معلمان

 24 روز  در   Prisme پرايسم  بسته بندى  كارخانه   كارگران 
اين  دادند.  پايان  كارشان  محل  روزه    51 اشغال  به  آوريل 
كارخانه  در شهر دندى Dundee اسكاتلند واقع است و 12 
كارگر دارد.  اين كارگران پس از آنكه اطالع يافتند كه بدون 
پرداخت حقوق معوقه  و برخوردارى از غرامت اخراج بيكار 
آنها  كردند.  اشغال  را  كارخانه    2009 مارس   4 در  شده اند 
حمايت  مورد  وسيعا  نبودند  اتحاديه اى  هيچ  عضو  اينكه  با 
چپ  نيروهاى  و  متشكل  غير  كارگران  اتحاديه ها،  اعضاى 
قرار گرفتند. اين پشتيبانى وسيع دست كارفرما و قوه قضائيه 
براى باز پس گيرى كارخانه را بست. كارگران كارخانه هاى 
اشغال  از  پس  انفيلد  و  بلفاست  در  ويستيون  قطعه سازى 
و  همبستگى  اعالم  براى  را  خود  نمايندگان  كارخانه شان 
اين  كارگران  فرستادند.  پرايسم  كارخانه ى  به  تجربه  تبادل 
كارخانه  بسته بندى پس از آن به اشغال كارخانه پايان دادند 
كه قرار شد كارخانه تحت مالكيت جمعى كارگران دربيايد 
و به كار خود ادامه دهد. به نظر مى رسد كه وام الزم براى 
راه اندازى كارخانه تامين شده و مشتريان قبلى تعهد كرده اند 
همچنان سفارشهاى خود را به كارخانه بدهند. كارگران اين 
از  يكى  آوردند.  حساب  به  خود  براى  پيروزى  يك  را  امر 
زنان كارخانه گفت كه قبال آنها كارگرانى غير متشكل و غير 
ميليتانت بودند، اما اكنون جز كارگران ميليانت و كسانى به 

حساب ميآيند كه تجاربى براى انتقال دارند.
نظام  ويرانگر  بحران  دنبال  به  بريتانيا  در  كارخانه  اشغال 
سرمايه دارى از همين كارخانه  كوچك در دندى شروع شد و 
به كارخانه هاى ويستيون در انفيلد، بلفاست رسيد. ويستيون 
شعبه  كشور   27 در  كه  است  المللى  بين  كئوپوراسيون  يك 
دارد و 37000 نفر را استثمار مى كند. اين مجتمع صنعتى تا 
سال 2000 بخشى از غول اتومبيل سازى فورد بود و هنوز 
پيوندهاى كارى و مالى نزديكى با فورد دارد.  در حال حاضر 
و  داشته  اشغال  در  را  كارخانه  هنوز  بلفاست  در  كارگران 
كارگران انفيلد و باسيلدون پيرامون كارخانه پيكت 24 ساعته 
به  كارگران  اين  اگر  كارگرى  مسايل  آگاهان  قول  به  دارند. 
مراكز كارى فورد منتقل شوند و يا حداقل غرامتى كافى از 
كارفرما بگيرند بايد آنها را پيروز در مبارزه به حساب آورد. 
به  را  بريتانيا  در  كار  محل  اشغال  كار  اين  آنان  عقيده ى  به 
صورت تاكتيكى در خواهد آورد كه كارگران به فراوانى به 

آن متوسل خواهند شد. 
و  در  كارخانه   يك  اشغال  از  ابتدا  دنيا  در  كارخانه ها  اشغال 
پنجره سازى در ماه دسامبر سال گذشته در شيكاگو شروع شد 
و به موفقيت انجاميد. اين تاكتيك بعدا در اروپا مورد استفاده  
وسيعى يافت. بكار گيرى اين تاكتيك  در اروپا و مخصوصا به 
اسارت گرفتن مديران عامل و صاحبان كارخانه ها در فرانسه 
دولتهاى  و  سرمايه داران  براى  نگرانى جدى  يك  صورت  به 
آنها در اين قاره درآمده است. مخصوصا اشغال كارخانه در 
فرانسه، كه  متداول تر شده، سرمشق كارگران ديگر اروپا قرار 
در  كارخانه  پيروزمند  اشغال  نمونه هاى  از  يكى  مى گيرد. 
فرانسه اشغال يكى از كارخانه ها ى كئوپوراسيونى بين المللى 
به نام اف.اس.آى FSI، واقع در حومه ى پاريس، مى باشد. اين 
كئوپوراسيون يكى از بزرگترين توليد كننده  مواد الكترونيك 
 400 دنياست.  در  مشابه  مواد  و  الكتريكى  مواد  مخابراتى، 
كارگر كارخانه  واقع در حومه  پاريس اطالع يافتند كه كارفرما 
قصد دارد با استفاده از شرايط ناشى از بحران كنونى كارها  
را به سنگاپور منتقل نمايد. 200 نفر از كارگران براى خنثى 
كردن توطئه ى كارفرما در 24 فوريه ى امسال كارخانه  را به 
و  كارگران  وسيع  پشتيبانى  مورد  و  آوردند  در  خود  اشغال 
ساير مردم معترض قرار گرفتند. قوه ى قضائى فرانسه  در 26 
از  نفر   100 كردند.  صادر  را  كارخانه  تخليه ى  حكم  مارس 
كارگران در عكس العمل به حكم اين خدمتگزاران سرمايه  
به اداره ى مركزى رفته و مدير عامل را به گروگان گرفتند و 
پس از اينكه قرار مالقات بين نمايندگان كارگران و كارفرما 
گذاشته  شد او را آزاد كردند. سرانجام كارگران توانستند از 
انتقال كارخانه  و بستن آن جلوگيرى كرده  و دستمزد 27 روز 

از 6 هفته اشغال و 34 روز اعتصاب را بگيرند.
مبارزات  تاكتيك هاى  موثرترين  از  يكى  كارخانه ها  اشغال 
دليل  دارند.  وحشت  آن  از  سرمايه داران  كه  است  كارگرى 
وحشت آنها از جهت مورد حمله  قرار گرفتن اصل مالكيت 
آمريكاى  كشورهاى  در  تاكتيك  اين  است.  كارگران  توسط 
التين نظير آرژانتين، ونزوئال و برزيل از اوايل سال 2000 به 
كار گرفته  شد و كارآئى خودش را نشان داد. بحران كنونى 

دارد بكارگيرى اين تاكتيك در اروپا را وسعت مى بخشد.

نگاهى به چند تجربه اشغال كارخانه در بريتانيا 
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انتظار  در  و  جويى  مماشات 
رئيس  و  دولت  هاى  وعده 
بيهوده  امرى  نشستن  جمهور 
است و براى تحقق مطالبات اعالم شده 
خود  برحق  و  عادالنه  خواست هاى  و 
بايد مستقيما به ميدان اعتراض و مبارزه 
بيايند. فراخوان كانون صنفى معلمان به 
اعتراض سه روزه نشانگر فشار از پايين 

توده معلمان ايران است.
ميزان  بايد  باشد.  تامين  بايد  معلم 
كامل  آرامش  با  كه  باشد  چنان  حقوش 
هم تدريس كند و هم تحقيق. هر معلم 
براى هر ساعت تدريس بايد حداقل يك 
ساعت هم وقت براى آماده كردن خود 
را داشته باشد. او در پروسه  تدريس خود 
بايد بتواند شيوه هايش را تكامل بخشد. 
پهلوى  سلسله   از  ايران  حكومت هاى 
گرفته تا جمهورى اسالمى هرگز به اين 
اصول ساده عمل نكرده اند. يعنى هرگز 
را  او  و  نداده اند  كافى  حقوق  معلم  به 
ناچار كرده اند به جاى تمديد اعصاب و 
تحقيق دست به كار دوم بزند. اين ضربه  
نسل هاى  پرورش  و  آموزش  به  بزرگى 
گوناگون در ايران زده است. اين پروسه 
بايد متوقف شود و اين مبارزه مى طلبد. 
اين مبارزه نه تنها امر معلمان، بلكه امر 
احمدى  دولت  است.  ايران  مردم  كليه 
خود  حاكميت  نيم  و  سال   3 طى  نژاد 
260 ميليارد دالر فقط درآمد نفتى داشته 
دزديهاى  از  گذشته  پولها  اين  است. 
پخش  تسليحات،  صرف  شخصى 
نيروهاى  صرف  و  مذهبى  خرافات 
نيروهاى  به  كمك  صرف  و  سركوب 
و  اهللا  حزب  نظير  اسالمى  ارتجاعى 
نيروى  به  فقط  مى شود.  و  شده  حماس 
مبارزه ميتوان اين رژيم را وادار كرد تا 
را  كالن  درآمدهاى  اين  از  كاملى  سهم 
صرف آموزش و پرورش و دادن حقوق 

مناسب و مكفى به معلمين كند.
معلمان با دست زدن به مبارزاتى وسيع در 
سه سال گذشته و آكسيون كنونى نشان 
داده اند كه ظرفيت تحميل مطالبات خود 
به دولت را دارند. آنها در مسير مبارزه ى 
خود قطعا مورد پشتيبانى كارگران، زنان، 
دانش آموزان، دانشجويان و ساير اقشار 

جامعه قرار مى گيرند.      

رفسنجانى و تحريف حقايق در مورد كارگران
نماز  در  تهران،  موقت  جمعه   امام  رفسنجانى،  هاشمى 
جمعه  چهارم ارديبهشت راجع به كارگران سخن گفت. 
زير  شكل  به  را  سخنان  اين  ايران،  كار  خبرگزارى  ايلنا، 

بازتاب داد:
امام جمعه موقت تهران با اشاره به فرا رسيدن روز جهاني 
كارگر، اين قشر را پشتوانه نظام دانست و گفت: كارگران 
ايراني از بهترين كارگران از لحاظ فكرى و روحي هستند 
مطلوبي  زندگي  كارگری  كنوني  زندگي  مي دانيم  همه  و 
روشن  همه  برای  كارگران  معاش  مشكالت  و  نيست 

است. 
وی، با بيان اينكه كارگران در پيروزی انقالب اسالمي نقش 
نفت  صنعت  كارگران  اگر  داشت:  اظهار  داشتند،  مهمي 
اعتصاب نمي كردند، انقالب به اين زودی پيروز نمي شد، 
اما  مي شد  بمباران  كارخانه ها  نيز  مقدس  دفاع  دوران  در 

كارگران كارخانه ها را حفظ مي كردند، آنان از حقوق 
ناچيز خود برای جبهه ها مقداری مي فرستادند. 

اخبار  روز  هر  كرد:  خاطرنشان  رفسنجاني  هاشمي 
كارخانه ها و بيكاری  مربوط به تعطيلي و راكد شدن 
موج كارگران به گوش مي رسد اما با اين وجود كارگران 
ماركسيست ها  گاه  هيچ  هستند،  نظام  پشتوانه  هنوز 
نتوانستند در ميان كارگران نفوذ پيدا كنند. رفسنجانى، 

دروغگوى  دولتمدار  و  مرتجع  سرمايه دار  يك  شيوه   به   
اسالمى، در مورد پشتيبانى كارگران از حكومت اسالمى 
تنها  نه  كارگر  طبقه   بافت.  هم  به  الطائالت  سرمايه  
امروز كه تحت حاكميت رژيم در مرز تباهى كامل قرار 
گرفته اند، بلكه در همان ماه هاى نخست پس از سقوط 
سلسله  پهلوى دشمنى جمهورى اسالمى با دستاوردهاى 
و  سركوبگران  چون  كردند.  تجربه  را  خود  مبارزاتى 
مصادره  كنندگان انقالب اولين فرياد حق طلبى كارگران 
جانباخته ى  دو  دادند.  جواب  گلوله  با  را  اصفهان  بيكار 
آن تظاهرات كارگرى، كه پيشقراول دهها هزار جانباخته  
رژيم  و  كارگران  منافع  ناهمخوانى  سند  اولين  شدند، 
بود. پس از آن حكومت اسالمى با حمله ى ددمنشانه  به 
شوراهاى كارگرى و به خاک و خون كشيدن آنها به تمامى 
دستگاه  واقع  در  داد.  نشان  را  خود  سرمايه دارانه   ماهيت 
هاى  دولت  كمك  به  كه  حكومت  سركوب  و  اطالعاتى 
ابتدا  گرديد،  سازى  باز  شوروى  وقت  حكومت  و  غربى 
گرديد.  حدادى  آنها  رهائى  راه  مبارزان  و  كارگران  عليه 
ارتجاعى  رژيم  با  كارگران  جنگ  كه  گفت  ميشود  حتى 
انقالب  شوراى  كه  شد  آغاز  وقتى  همان  از  اسالمى 
تقاضاى شوراى كارگران نفت براى حضور دو نماينده ى 
هنگام  به  جنگ  اين  كرد.  رد  را  ارگان  آن  در  كارگرى 
دفاع از شوراهاى كارگرى و مبارزه عليه پيش نويسهاى 
و  ايران  جنگ  دوران  در  يافت.  تداوم  كار  قانون  متعدد 
اعزام  جبهه ها  به  را  كارگران  سرنيزه  زور  با  فقط  عراق 
و جيب آنها را به عنوان باج جنگى خالى كردند. وقتى 
اين كارگران در برابر اين زورگوئى جنايتكارانه مقاومت 
كردند زمينه هاى شكست رژيم در برابر ارتش بعث، كه 
حكومت  گرديد.  فراهم  بود،  غرب  حمايت  مورد  وسيعا 
اسالمى و رئيس جمهور رفسنجانى، پس از پايان خفتبار 
با  را  ايران  سرمايه دارى  نظام  بازسازى  هزينه ى  جنگ، 

كردن  شناور  و  يارانه ها  از  زدن  وسيع،  بيكارسازى هاى 
تداوم  با  كارگران  انداختند.  كارگران  دوش  روى  ريال 
مبارزه ى خود عليه رژيم و دولت اين آخوند اپورتونيست 
و اين عضو اصلى مافياى نفت، سياستهايش را به شكست 
كشاندند و موجبات سقوطش را فراهم كردند. از آن پس 
هيچ  از  سر  نتوانست  ديگر  ايران  پسته ى  سلطان  اين 
دوم  دورۀ  در  كارگرى  جنبش  بيآورد  بيرون  صندوقى 
خرداديها جزو جنبش هاى اجتماعى اى بود كه به اصالح 
طلبان اسالمى متوهم نگشت. نيروهاى سركوبگر رژيم با 
به خاک و خون كشيدن كارگران خاتون آباد به اين موضع 
طبقاتى و مبارزاتى عكس العمل نشان دادند. فعالين اين 
طبقه  با تالش براى ايجاد تشكل طبقاتى، تقويت صفوف 
مراسمهاى  برگزارى  و  راديكال  مطالبات  اعالم  مبارزتى، 

در  شهرها  در  مه  اول 

تضعيف سرمايه دارى 
شخص  به  كه  آنجا  تا  كوشيدند.  آن  حامى  رژيم  و 
رفسنجانى برميگردد  كارگران در اول مه 1385 توطئه ى 
جهانى  سالروز  مراسم  كردن  تبديل  براى  كارگر  خانه ى 
هم  در  را  رفسنجانى  انتخاباتى  تريبون  به  كارگر  روز 
را  پايش  جنايتكار  آخوند  اين  ندادند  اجازه  و  شكستند 
آزادى  ورزشى  مجموعه ى  در  مراسم  برگزارى  محل  به 

بگذارد.  
اينها بخشى از حقايق مابين رژيم اسالمى جهل و سرمايه  
موقعيت  دليل  به  رفسنجانى  است.  ايران  كارگر  طبقه   و 
طبقاتى و جايگاهش در رژيم البته بايد همه ى حقايق را 
وارونه جلوه دهد. ولى او اينقدر نابينا نيست تا مبارزات 
رو به گسترش روزانه  كارگران را نبيند. او و همپالكيهايش 
اگر از جانب كارگران احساس خطر نمى كردند، حاكميت 
را به دست سپاه پاسداران نمى سپردند تا در سايه  قهر ضد 
انسانى آن نه تنها كارگران، بلكه ساير اقشار هم در منگنه 
قرار گيرند. آنها البته با اين كار پايه هاى حكومت را هر 

چه سست تر مى نمايند.
يكى  رفسنجانى  اسالمى  جمهورى   كاربدستان  ميان  در 
از آن كسانى است كه بدليل مخالفتش با دولت احمدى 
جانب  از  انقالبى  حركت  يك  شروع  امكان  از  علنا  نژاد 
كارگران و توده ى به جان آمده هشدار داده است. او، طبق 
خبر ايلنا، در 14 ديماه سال گذشته در سخنانى خطاب 
به اعضاى انجمن اسالمى دانشگاه گيالن از امكان طغيان 
نماز  در  او  اخير  سخنان  آورد.  ميان  به  سخن  جامعه  در 
مايه   بى  دلجوئى  يك  واقع  در  ارديبهشت  چهارم  جمعه 
كارگر  طبقه   نزنند.  طغيان  به  دست  تا  است  كارگران  از 
كيفرخواست  صدور  با  و  خود  مبارزه ى  تداوم  با  ايران 
عليه سرمايه  و حامى اسالمى آن به چنين آخوند مرتجع 

و سرمايه دارى پاسخ خواهند داد.
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كنفرانس هشتم تشكيالت خارج از كشور حزب كمونيست ايران در شرايطى 
برگزار شد كه عمق و گستردگى بحران نظام سرمايه دارى جهانى، بر كليه ابعاد 
كار و زندگى و مبارزه طبقه كارگر و اكثريت مردم تاثير ات مستقيمى بر جاى 
نهاد و جنبش سوسياليستى اين طبقه و جبهه عدالت خواهى در سطح جهان را 

در موقعيت جديدى قرار داده است. 
از  يكى  بورژوائى   هاى  ايدئولوگ  از  بسيارى  گفته  به  حتى  كه  كنونى  بحران 
بزرگترين بحران هاى اقتصادى تاريخ جامعه انسانى است ريشه در تضادها و 
تناقضات ذاتى نظام سرمايه دارى دارد. اين بحران كه از عوامل بحران زاى اين 
نظام چون گرايش نزولى نرخ سود، اضافه توليد و هرج و مرج در آن ناشى مى 
شود، اگر چه ابتدا در ورشكسته شدن بانك ها و سقوط بازار سهام بروز پيدا 
كرد اما بسرعت در عرصه توليد نيز خود را نشان داد. اين بحران با ركود و به 
تعطيلى كشاندن شمار زيادى از مراكز توليدى و بيكارسازى هاى بين المللى، 
آورده  بدنبال  زمين،  روى  ساكنان  اكثريت  براى  بيشتر  ناامنى  و  بيكارى  و  فقر 
است و با كاهش دستمزدهاى واقعى طبقه كارگر و كاهش قدرت خريد مردم 
در كشورهاى مختلف جهان، ابعاد ويرانگر خود را هر چه بيشتر نمايان ساخت 

و نشانه هاى آغاز يك دوره ركود عميق اقتصادى آشكار نموده است.
و  سياسى  ورشكستگى  حال  عين  در  اقتصادى،  ورشكستگى  و  بحران  اين 
پايه هاى  خود  با  كرد،  آشكار  بيشتر  نيز  را  سرمايه دارى  نظام  ايدئولوژيك  
نظام  ايدئولوژيك  پشتوانه  به  گذشته  قرن  هشتاد  دهه  از  كه  نئوليبراليسمى 
سرمايه دارى تبديل شده بود را فروريخت و تمام پرنسيپ ها و قانونمندى هاى 

سيستم توليد مبتنى بر رقابت و بازار آزاد را رسوا كرد و به زير سئوال برد.
طريق  از  كه  هايى  محدوديت  و  دشوارى ها  عليرغم  جارى  اقتصادى  بحران 
در  اما  است  كرده  تحميل  كارگر  طبقه  مبارزه  به  بيكارى،  و  فقر   گسترش 
همانحال زمينه هاى عينى گسترش مبارزه و  اعتصابات توده اى طبقه كارگر 
حقوق  و  كارگر  طبقه  ميليونى  اعتراضات  و  اعتصابات  است.  آورده  فراهم  را 
بگيران فرانسه در برابر طرح دولت براى مقابله با بحران، اعتراضات و اعتصابات 
كارگرى در يونان، آلمان، ايتاليا و ديگر مراكز سرمايه دارى جهان نشان از آن 
دارد كه طبقه كارگر در برابر حمالتى كه به زندگى و سطح معيشت او تدارک 
ديده شده است ، دست روى دست نمى گذارد و ضد حمله خود را سازمان 

مى دهد. 
رشد  و  بورژوازى،  ايدئولوژيك  و  سياسى  ورشكستگى  اقتصادى،  بحران  اين 
جنبش اجتماعى طبقه كارگر، زمينه هاى عينى و ذهنى تعرض و پيشروى جنبش 
سرمايه  ايدئو لوگ هاى  سوسياليستى را فراهم آورده اند. اگر در سال 1990 
دارى به كمك ژورناليسم اجيرشان به دروغ و به ناحق  سرمايه دارى دولتى را 
كه در كشورهاى اروپاى شرقى حاكم بود، سوسياليسم ناميدند و سقوط آن را 
شكست و سقوط سوسياليسم معرفى كردند و با سرمستى پايان تاريخ، ابديت 
نظام سرمايه دارى و شكست بال هاى سوسياليسم را اعالم كردند، و از اين 
راه شرايط  دشوارى را به فعاليت كمونيستى تحميل كردند، اينبار نوبت طبقه 
كارگر و جنبش سوسياليستى اين طبقه است كه با اعالم ورشكستگى اقتصادى، 
ايدئولوژيك، سياسى و اخالقى بورژوازى و اعالم بى كفايتى اين طبقه در اداره 

جامعه، خود را براى تعرض به سرمايه دارى در كليه زمينه ها آماده كند.
 

هايش  حل  راه  و  بورژوازى  به  را  بحران  اين  از  كردن  گذر  كارگر  طبقه  اگر 
واگذار كند، در اين صورت طبقه سرمايه دار با تحميل فقر و سيه روزى بيشتر 
به اكثريت آحاد جامعه ، با تحميل بربريت و سلب امنيت از زندگى انسانها و 
از كل جامعه بشرى، سرانجام متمركزتر و حريص تر شرايط ادامه حيات خود 
را براى يك دوره ديگر فراهم خواهد ساخت. اما در مقابل، مبارزه سوسياليستى 
و انقالب اجتماعى آن مسيرى است كه ميتواند طبقه كارگر را هم از عوارض 
ويرانگر اين بحران و هم از شر نظام سرمايه دارى و بحرانهايش رها سازد و 
هم سرانجام اين نظام را نيز چون نظامهاى گذشته به گورستان تاريخ بسپارد.   
بحران جهانى سرمايه دارى و كاهش آهنگ رشد اقتصادى در كشورهاى صنعتى 

بزرگ جهان از طريق كاهش قيمت نفت، بطور سريع و مستقيم بحران اقتصادى 
رژيم  شرايط  اين  در  است.  كرده  تشديد  را  اسالمى  جمهورى  رژيم  پاتر  دير 
مى خواهد با تشديد تعرض به سطح معيشت و سفره بى رونق اقشار تهيدست 
جامعه عوارض ناشى از سقوط قيمت نفت را جبران كند. سقوط قيمت نفت 
در شرايط محاصره اقتصادى از هم اكنون خود را در كمبود پاره اى از كاالها، 
احتكار كاالها در بازار سياه و باال رفتن سرسام آور قيمت بسيارى از كاالهاى 
پايه اى و برخى خدمات مورد نياز مردم نشان داده است، يعنى در واقع كاهش 

قيمت نفت به سالحى جهت تعرض به سطح زندگى مردم تبديل شده است.
عواقب ويرانگر اين بحران بر زندگى و معيشت توده هاى ميليونى مردم ايران 
در شرايطى كه رژيم بنا به ماهيتى كه دارد نمى تواند هيچ تغييرى در جهت 
اعتصابات  گسترش  عينى  هاى  زمينه  كند،  ايجاد  مردم  زندگى  وضعيت  بهبود 
و  اعتراضات كارگرى و مبارزات توده اى و شورشهاى مردمى در شهرهاى 
بزرگ ايران را فراهم آورده است. همين واقعيت است كه مهر خود را بر تشديد 
اختالفات ميان  سران و جناحهاى درون حاكميت جمهورى اسالمى در اين دوره 
كوبيده است. مانورهاى گردانهاى ضد شورش نيروى سپاه پاسداران و بسيج 
در تهران و شهرهاى بزرگ ايران، افزايش شمار اعدام ها، موج تازه دستگيرى 
فعالين كارگرى و فعالين ديگر جنبش هاى اجتماعى، همگى بخشى از اقدامات 

رژيم براى قدرت نمايى و تدارک براى مقابله با خيزش هاى احتمالى است. 
سطح  در  نئوليبرالى  اقتصادى  الگوهاى  شدن  اعتبار  بى  و  سقوط  به  توجه  با 
جهان و زير سئوال رفتن پرنسيپ ها و قانونمندى هاى سيستم مبتنى بر بازار 
آزاد و همچنين آشكار شدن ورشكستگى سياسى و ايدئولوژيك بورژازى در 
سطح جهان در نتيجه اين بحران، موقعيت اپوزيسيون بورژوائى ايران كه هيچ 
آلترناتيوى جز دنباله روى از الگوهاى اقتصادى و ارزش هاى فكرى و فرهنگى 
نئو ليبراليسم در عرب نداشت تضعيف شده است. و اين روند هم مى تواند 
به  و  كند  كمك  ايران  جامعه  در  سوسياليستى  فعاليت  هاى  زمينه  گسترش  بر 
تالش بيوقفه براى شكل دادن به آلترناتيو حكومت كارگرى  مبرميت بيشترى 

مى بخشد.
اين  متن  بر  ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج  تشكيالت  هشتم  كنفرانس 
اوضاع سياسى در جهان و ايران برگزار شد. اگر در جبهه سرمايه داران و دولت 
هايشان نشست ها  جى 5 و جى 8 و جى 20 و همايش ديگر نهادهاى بين 
المللى سرمايه دارى جهانى هر كدام به نحوى به راهكارهاى مقابله با اين بحران 
معطوف مى شوند ، و در سطح ملى نيز چاره انديشى براى مقابله با بحران در 
اولويت دولت ها قرار مى گيرد، در جبهه جنبش سوسياليستى طبقه كارگر و 
و  آلترناتيو  و  بحران  اين  پيامدهاى  به  مربوط  مسائل  نيز  عدالت خواه  بشريت 
جنبش  درون  مباحث  كل  تواند  نمى  آن  با  مقابله  متضاد  و  طبقاتى  هاى  بديل 

سوسياليستى را بنحوى تحت تاثير قرار ندهد.
حزب كمونيست ايران بعنوان بخشى از جنبش كمونيستى در متن اين اوضاع 
سياسى جديد براى سازماندهى انقالب اجتماعى در ايران مبارزه مى كند. از نظر 
ما طبقه كارگر نيروى محركه و عامل سرنوشت ساز وقوع انقالب اجتماعى در 
يك استراتژى سوسياليستى است. تنها طبقه كارگر آگاه به مصالح و منافع دور و 
نزديك خويش، طبقه كارگر متشكل در تشكل هاى توده اى و طبقاتى و حزبى 
خود است كه فادر است ديگر جنبش هاى راديكال اجتماعى مانند جنبش زنان، 
جنبش دانشجويى و گروه هاى اجتماعى پيشرو را براى رسيدن به خواست هاى 
عادالنه شان به جلو سوق دهد و سرانجام انقالب اجتماعى را به ثمر رساند. از 
نظر ما سرنگونى جمهورى اسالمى و ايجاد هر نوع بهبود و اصالحى در زندگى 

مردم و تثبيت دستاوردهاى مبارزاتى آنها تنها از چنين مسيرى مى گذرد.
فعاليت تشكيالت حزب در خارج از كشور بايد به تحقق استراتژى سوسياليستى 
فعاليت  هاى  اولويت  و  كار  سبك  ها،  تاكتيك  و  رساند  يارى  ايران  در  حزب 
آن از همين استراتژى تبعيت مى كند. كميته خارج كشور با اين درک و نقطه 

تاكيد  ها  اولويت  اين  بر  ديگر  بار  حزب،  فعاليت  جايگاه  از  عزيمت 
مى كند:

رئوس ارزيابى، جهت گيرى ها و اولويت هاى تشكيالت خارج از كشور 
حزب كمونيست ايران
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جنبش  ايران.  كارگرى  جنبش  تقويت  براى  فعاليت  گسترش   -  1
هاى  سركوبگرى  و  اقتصادى  فالكتبار  اوضاع  عليرغم  ايران  كارگرى 
اعتراضات  است.  داشته  رشدى  به  رو  روند  اخير  سال  چند  در  رژيم، 
با  رژيم  سركوبگر  نيروهاى  روئى  رودر  و  سالها  اين  در  كارگرى  مبارزات  و 
كارگران در دل اين مبارزات جنبش كارگرى ايران را بشدت سياسى كرده است، 
كارگران در اين مبارزات نه تنها به ماهيت سرمايه داران بلكه به ماهيت طبقاتى 
دولت و قوانين آن نيز پى برده اند. طبقه كارگر در جريان مبارزات خود نسلى 
از پيشروان و رهبران خود را پرورده كرده است، اين رهبران عليرغم فشارهاى 
رژيم راه و رسم كار علنى و فعاليت در ابعاد وسيع و اجتماعى را آموخته اند. 
بسيارى از اين فعالين و پيشروان كارگرى بمنظور ايجاد هماهنگى و متمركز 
كردن فعاليت هايشان در تشكل ها و نهادهايى گرد آمده اند و براى كمك به 
پروسه ايجاد تشكل هاى توده اى و طبقاتى كارگران تالش مى كنند. در سالهاى 
به  و  ايران  داخل  در  كارگرى  اعتصابات  و  اعتراضات  گسترش  متن  بر  اخير 
همت فعالين، تشكل ها و نهادهاى همبستگى با جنبش كارگرى ايران در خارج 
كشور، اخبار مبارزات و رويدادهاى جنبش كارگرى در مقايسه با گذشته سريع 
تر و در سطح نسبتا گسترده ترى در خارج كشور انعكاس پيدا كرده است و 
تالش هاى با ارزشى در زمينه جلب همبستگى و حمايت از جنبش كارگرى و 
فعالين اين جنبش صورت گرفته است، اما عليرغم همه اين تالشها و فعاليت 
هايى كه انجام گرفته هنوز جنبش كارگرى ايران در ترسيم اوضاع سياسى ايران 
جايگاه واقعى خود را در رسانه هاى بين المللى پيدا نكرده است. فعالين حزب 
كمونيست در خارج كشور بايد ارتقاى ظرفيت هاى خود در اين زمينه يكى از 
مهمترين اولويت هاى خود بشمار آورند و براى اين هدف ارتباطات خود را 

گسترش دهند و امكان سازى كنند.
2 - جنبش زنان يكى از جنبش هاى پايدار اجتماعى در ايران است. در جامعه 
ايران بربريت و توحش رژيم اسالمى در قبال زنان هويت انسانى آنان را چنان 
لگد مال كرده است، كه اعتراض و شورش و طغيان زنان عليه وضع موجود را 
به يكى از اركان اساسى مبارزه توده هاى مردم  در راه انقالب و براى خالصى 
از شر جمهورى اسالمى تبديل كرده است. اما عليرغم موقعيتى كه مبارزه زنان 
در جنبش آزاديخواهانه مردم ايران پيدا كرده است جنبش زنان هنوز جايگاه 
واقعى خود را در نزد افكار عمومى جهان و رسانه هاى بين المللى پيدا نكرده 
است. فعالين حزب كمونيست در خارج كشور همانگونه كه انعكاس اخبار و 
رويدادهاى جنبش كارگرى ايران و جلب حمايت از اين جنبش را جزو فعاليت 
روتين خود تعريف كرده و به جا افتادن سنت هاى معينى در اين زمينه كمك 
كرده اند بايد در زمينه انعكاس اخبار و رويدادهاى مربوط به جنبش زنان هم 
همين وظايف را در دستور كار خود قرار دهند و پروژه ها و سازمان مناسب را 

براى پيشبرد اين وظايف بوجود آورند. 
3 - تقويت و دفاع از جنبش انقالبى مردم كردستان. اكنون 3 دهه است كه مبارزه 
مردم كردستان در اشكال مختلف عليه سياستها و سلطه جمهورى اسالمى در 
كردستان جريان دارد. كومه له بعنوان سازمانى كه كمونيست هاى كردستان را 
در خود متشكل كرده است به نيروى اجتماعى و با نفوذى در اين جنبش تبديل 
شده است. تشكيالت ما در خارج از كشور بايد اين موقعيت واقعى كومه له 

بعنوان جريانى دخيل در تحوالت اين منطقه را در خود منعكس كند و به پيشبرد 
استراتژى سوسياليستى كومه له در جنبش كردستان خدمت كند. روشنگرى در 
سوسياليستى  استراتژى  تبليغ  و  كرد  مسئله  حل  بورژوائى  هاى  حل  راه  مورد 
و  مراسم  برگزارى  كردستان.  از  ملى  ستم  رفع  براى  ها  كمونيست  حل  راه  و 
آكسيون هاى معين براى اعالم همبستگى با مبارزات مردم در كردستان، شركت 
در سمينارها و كنفرانس ها و مجامع ديگرى كه در باره مسئله كرد برگزار مى 
شود، تشكيالت خارج براى پيشبرد اين وظايف و جهت گيرى ها مى تواند 

بطور موثرى از كانال تلويزيون كومه له استفاده كند.
4 - جلب همكارى فعالين چپ و كمونيست و فعالين كارگرى كه در خارج 
كشور بسر مى برند با هدف تقويت حزب كمونيست و كل جريان سوسياليستى 
خارج  در  مبارزان  اين  از  وسيعى  نسبتا  شمار  اكنون  هم  ايران،  در  كارگرى  و 
كشور بسر مى برند كه از طرفيت هاى باالئى براى تقويت حركت سوسياليستى 
و كارگرى در ايران برخوردارند. تشكيالت خارج از كشور حزب بايد با آغوش 
باز به استقبال اين رفقا برود و آنها را به فعال شدن در درون حزب و يا همكارى 

نزديك با حزب ترغيب كند.
5 - تالش براى ايجادتفاهم و هماهنگى با نيروهاى چپ و راديكالى كه در 
جنبش  تقويت  ايران،  در  اجتماعى  انقالب  به  خدمت  را  خود  امر  واقع  دنياى 
اند.  داده  قرار  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  براى  مبارزه  و  ايران  مردم  انقالبى 
همكارى هاى مشترک در دفاع مبارزات كارگران، زنان، دانشجويان، معلمان و 

غيره در راستاى برنامه و استراتژى سياسى حزب قرار دارد.
6 - دفاع از حقوق پناهندگان و كمك به تخفيف مشكالتى كه در كشورهاى 
دستور  در  كماكان  كه  است  وظايفى  از  يكى  شد  خواهند  روبرو  آن  با  ميزبان 

فعاليت تشكيالت خارج كشور حزب قرار دارد.
7 - همكارى و كمك به فراهم كردن تسهيالت و امكانات براى ارتقا كيفيت 
و گسترش فعاليت تلويزيون كومه له بمثابه يكى از مهمترين ابزارهاى تبليغى 

تشكيالت حزب
8 - با توجه به اين واقعيت كه آموزش ماركسيسم و تئورى سوسياليسم علمى 
يك نياز مبارزه طبقاتى است و ارتقا آگاهى اعضا و فعالين حزب در اين زمينه 
بايد يك امر روتين و هميشگى باشد، كميته تشكيالت خارج تالش مى كند كه 
اين امر را سازمان داده و آموزش تئورى سوسياليسم علمى را به يك فعاليت 
نهادينه در تشكيالت تبديل كند. پيوستن شمار نسبتا قابل توجهى از اعضاى 

جوان به تشكيالت خارج حزب اين كار را بيشتر ضرورى كرده است.
9 - كميته تشكيالت خارج از كشور تاكيد مى كند كه اعضاى حزب كمونيست 
ايران بمثابه كمونيست هاى انترناسيوناليست بايستى همواره عناصرى مرتبط و 
فعال در مبارزات كارگرى و راديكال اجتماعى در كشورهاى محل اقامت خود 
باشند، با تجارب اين جنبش ها از نزديك آشنا شوند، هم دانش و توان مبارزاتى 
خود را از اين طريق ارتقا دهند و هم بسهم خود بكوشند كه جريان راديكال و 

سوسياليستى را در اين حركت ها تقويت كنند.

كميته تشكيالت خارج از كشور حزب كمونيست ايران
آوريل 2009

نبايد گذاشت پيمان پيران 
به ايران ديپورت شود!

مردم  مبارز در تبعيد، كانون ها و نهادهاى مدافع حقوق 
پناهندگان، سازمان ها و احزاب مبارز انقالبى!

مبارزه  سنگرهاى  از  يكى  همواره  ايران  در  دانشگاه 
مبارزات  است.  بوده  مذهبى  ارتجاع   عليه  مردم 

و  شريف  هاى  توده  كه  است  وسيع ترى  مبارزه  از  مهمى  بخش  دانشجويان 
انقالبى به ويژه كارگران و زنان براى دستيابى به آزادى و برابرى و يك زندگى 

شايسته انسان انجام مى دهند.
پيمان پيران يكى از چهره هاى شناخته شده جنبش دانشجويى است، كه بعد 
از وقايع 13 آذر 1386 توسط جنايتكاران جمهورى اسالمى دستگير و به مدت 
گسترده  حمايت هاى  با  كه  گرفت.  قرار  وحشيانه  هاى  شكنجه  زير  ماه  چند 

بين المللى و اعتراضات وسيع مردمى در داخل و خارج كشور سرانجام رژيم 
جمهورى اسالمى مجبور شد او را با قرار وثيقه سنگين آزاد كند.

اكنون پيمان با تحمل سختى هاى فراوان موفق شده خود را به كشور نروژ برساند 
و از اين كشور تقاضاى پناهندگى كند. پليس كشور نروژ بعد از بازداشت چند 
روزه وى، فعال او را در كمپ پناهندگان «نامسوس» نگه داشته، اما وى را تهديد 

به ديپورت به ايران نموده است.
همه  همچنين از  و  كشور  خارج از  مبارز در  و  شريف  هاى  انسان  همه  ما از 
كانونها ، نهادها، احزاب و سازمانهاى انقالبى و مبارز و انسان دوست تقاضا 
داريم، تا با تالش خود مانع از اقدام پليس نروژ شوند و نگذارند امنيت جانى 

اين فعال دانشجويى به خطر افتد.
پيروز باد مبارزه دانشجويان براى آزادى و برابرى
تشكيالت خارج از كشور حزب كمونيست ايران
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فرشيد شكرى

سپاه، اصلى ترين ارگان
سركوب و نگهبان رژيم
پس از قيام 1357 در ايران و با روى كار آمدن ضد 
انقالب جمهورى اسالمى، سپاه پاسداران به فرمان 
خمينى تأسيس شد. اين نهاد از همان ابتداى تأسيس 
با درندگى بى مانندى در صحنه حاضر شد و از هيچ 
جنايتى در حق كارگران، زنان، كمونيست ها، احزاب 
ناراضى  هاى  توده  مجموعا  و  آزاديخواه،  و  مترقى 
رويگردانى نكرد. قرار گرفتن در پيشاپيش نيروهاى 
مسلح حاكميت جديد در يورش به كردستان و نقاط 
ديگر كشور و براه انداختن كشتارهاى دسته جمعى، 
نمونه اى از كاركرد و فعاليت هاى سپاه پاسداران 

در سال هاى اول انقالب است. 
از  يكى  صاحب  پاسداران  سپاه  حال  درعين 
مخوف ترين ارگانهاى اطالعاتى و امنيتى (حفاظت 
اطالعات سپاه پاسداران) موازى با وزارت اطالعات 
مى باشد كه در گذر از اين سه دهه نقش عمده اى در 
شناسائى، دستگيرى، شكنجه و قلع و قمع مبارزين 
راه آزادى از ستم و نابرابرى داشته است. اين ارگان 
همچنين داراى سازمانى به اسم بسيج است كه در 
پنجم آذر 1358 باز به دستور خمينى تشكيل شد، 
و پس از تصويب مجلس در دى ماه 1359 رسميت 
يافت، به سپاه پاسداران تعلق گرفت و فرماندهى آن 
مسئوليت يحيى صفوى، فى الحال به  بعد از پايان 

فرمانده كل سپاه پاسداران تفويض شده است.   
سپاه پاسداران به محض پايان جنگ ارتجاعى ميان 
ايران و عراق به فعاليت هاى اقتصادى روى آورد و 
با پشتيبانى رهبرى و معممين با نفوذ جناح راست و 
سنتى، در اكثر پروژه هاى صنعتى و عمرانى شركت 
فعاالنه اى را شروع كرد. اكنون پيمانكار اغلب طرح 
هاى بزرگ در ايران سپاه است و هر شركت دولتى 
جمهورى  اساسى  قانون  اصل 44  اساس  بر  كه  اى 
اسالمى سهامش واگذار مى شود، يكى از خريداران 
اين  به  وابسته  مالى  مؤسسات  يا  بنگاهها  آن  اصلى 
بيست  اين  طول  در  است  ذكر  شايان  است.  ارگان 
اين  كشور،  اقتصادى  پهنه  در  سپاه  دخالت  از  سال 
نهاد هيچگاه خود را مقيد به ارائه ميزان دارائى هاى 
نجومى و درآمدهاى سرشارش ندانسته است. آرى، 
بورژوازى  از  حفاظت  هدف  با  كه  پاسداران  سپاه 
تازه بقدرت رسيده ايجاد گرديد و در ابتدا نهادى 
سازمان  يك  به  اينك  بود  مجهز  غير  و  كوچك 
و  گشته،  مبدل  اقتصادى  نظامى-  طويل  و  عريض 
قانون گذارى  مجريه،  قواى  در  هم  فراوانى  نفوذ  از 
دارد  مى رسد  نظر  به  و  شده  برخوردار  قضائيه  و 
درون  اقتصادى  و  سياسى  هاى  رقابت  عرصه  در 
نظام  هاى  جناح  بقيه  از  را  سبقت  گوى  حكومتى 
مى ربايد. پيروزى كانديداتورهاى اين نهاد سركوبگر 
رياست  و  هشتم  مجلس  انتخابات  مضحكه  در 
و  پول  همه  آن  به  دستيابى  و  نهم،  دوره  جمهورى 

اعتبارات مالى بر اين استدالل مهر تأئيد مى زنند. 
سپاه  نامزدهاى  آمدن  بيرون  ناظرين،  عقيده  به 
پاسداران از صندوق هاى رأى گيرى در انتخابات 

دوره هشتم مجلس و دوره نهم رياست جمهورى، 
هاى  كشمكش  ميدان  در  اى  خزنده  كودتاى  مبين 
بين جناحى از طرف اين سازمان است. اين مسئله، 
به  سخت  را  طلبان  اصالح  و  رو  ميانه  راست هاى 
يافتن راهبردهائى در متوقف كردن اين روند واداشته 
است. اينان با به فراموشى سپردن ناكامى هاى قبلى 
خود هنوز مى خواهند تا بهر وسيله فضاى اعتراضى 
جامعه را به خدمت گرفته، و از اين راه ضمن مهار 
چالش هاى كارگرى، زنان و دانشجويان عليه رژيم، 

طرف مقابل را هم عقب بنشانند. 
امور  فتق  و  رتق  در  نهم  دولت  ضعيف  عملكرد 
اختالفاتى  گشتن  نمودار  ترتيب  بدين  و  اجرائى 
در بين فرماندهان سپاه و اصولگرايان، افزايش نرخ 
تورم و گرانى، و باال رفتن ركود اقتصادى ناشى از 
بحران  ها،  تحريم  شدن  اضافه  قبيل  از  فاكتورهاى 
كنار  در  را  آنان  بنفس  اعتماد  و...    دارى  سرمايه 
است.  ساخته  دوچندان  قلدر  حريف  اين  زدن 
گمانى نيست كه در اين رهگذر گوشه چشمى هم 
غيرقانونى  اپوزيسيون  ملون  هاى  طيف  حمايت  به 
مستقيم دارند.  مستقيم يا غير  ليبرال بطور  بورژوا- 
از  هائى  بخش  روزافزون  يأس  كالم،  ديگر  به 
اصالحاتى  شدن  لحاظ  در  ايران  دار  سرمايه  طبقه 
گرديدن  مهيا  عدم  حاكم،  سياسى  ساختار  در 
بابت  از  شديد  نارضايتى  و  ايشان  ملزومات  تمامى 
از  پاسداران،  سپاه  اقتصادى  فعاليت هاى  گسترش 
اصولگرا  غير  هاى  جناح  يا  قانونى  اپوزيسيون  نظر 
روى  پيشا  انتخاباتى  مسابقه  در  آنها  براى  مزيتى 
به  رژيم  درونى  جدال هاى  اينكه  شود.  مى  تلقى 
كجا ختم خواهد شد يا در مضحكه انتخابات دوره 
كانديدها موفق  دهم رياست جمهورى كداميك از 
خواهند بود، بحث مفصلى را طلب مى كند و قصد 
نويسنده پرداختن به چنين موضوعاتى در اين گفتار 

نيست.  
دست كم بصورت گذرا مى شود بيان داشت كه اساسا 
گالويز شدن رهبران و جناح هاى رژيم با يكديگر 
كرسى هاى  و  اجرائى  دستگاه  تصاحب  از  فراتر 
قانونگذارى است. واقعيت نهفته در بطن اين كلنجار 
رفتن ها، كوشش همه آنها به اميد حفظ بقاى نظام 
آنها  اختالفات  است.  ترى  طوالنى  هاى  سال  براى 
در  چه  مملكتى  امور  اداره  متد  و  كار  سبك  روى 
داخل و چه در گستره روابط با دنياى خارج است 
و نه چيزى بيش از آن. هدف هر يك از آنان رهائى 
از فشار جنبش هاى اجتماعى و تغيير تعامل دنياى 
جمهورى  با  متحده  اياالت  آن  رأس  در  و  غرب، 
اسالمى مى باشد. يك طرف خواهان اعمال سركوب 
طرف  و  است  اولى  امر  وقوع  براى  ترى  مضاعف 
بكارگيرى  درجه اى از  به  تقيد  با  توأم  مقابل  هاى 
باور  دردسرترى  كم  ترفندهاى  به  ليكن  خشونت، 
دارند. يكى كوتاه نيامدن و تسليم ناپذيرى را البته 
ناماليمت  برابر  در  نرمى  از  حدى  دانستن  قائل  با 
هاى خارجى مى پسندد و آن يكى انعطاف بيشتر را 
يگانه راه كسب نتيجه مطلوب مى پندارد. و... بارى، 
آنچه اين مطلب مى خواهد يادآورى كند، استفادۀ 
تمامى طبقات مسلط از جمله طبقة حاكم بر ايران 
و  منسجم  سركوبگر  ارگان  يك  يا  آهنين  مشت  از 
دهها  ميان  از  مثال  دو  آوردن  قطعا  است.  قدرتمند 

در  اس  اس.  نيروى  همچون  اخير  سده  در  نمونه 
آلمان هيتلرى يا مخابرات، ارتش و گارد صدام براى 
اثبات اين واقعيت كافيست و حاجتى به نام بردن از 
نيروهاى سركوبگر حكومت هاى ديكتاتورى بعالوه 
سازمانهاى اطالعاتى- امنيتى و پليس كشورهاى به 
اصطالح دموكرات اروپاى غربى كه بى هيچ مانع و 
رادعى امر شناسائى مخالفين و يورش به اعتراضات 
جنبش هاى راديكال و اجتماعى را بر ذمه داشته اند 

و دارند، نباشد. 
قطع  كرد،  عنوان  شود  مى  واقعيت  همين  بر  بنا 
نسبت  رژيم  درون  در  هائى  مخالفت  ابراز  از  نظر 
اقتصادى  لحاظ  به  پاسداران  سپاه  گيرى  قدرت  به 
ضرورى  حاكم  نظام  كل  براى  آن  بقاى  سياسى،  و 
ارزيابى مى گردد. به عبارت بهتر هرچند جناح هاى 
دست  كردن  كوتاه  درپى  كنونى  دولت  با  مخالف 
سپاه پاسداران از نهاد رياست جمهورى و مجلس 
از  بخشى  پريشانى  از  خود  درک  با  هرچند  اند، 
كشور  اقتصاد  در  سپاه  دخالت  علت  به  بورژوازى 
خواهان كمتر شدن نقش آن در اين عرصه هستند 
و  نهم  دولت  برخورد  نوع  هرچند  اينكه  آخر  و 
مهره  ساير  و  فقيه  (ولى  آنرا  اصولگراى  حاميان 
و  ندانسته  مفيد  بيرون  دنياى  با  رژيم)  تندرو  هاى 
خواستار دگرگونى در سياست هاى خارجى و شكل 
ديپلماسى اند، با اين احوال و برغم همه تضادهاى 
موجود اين ارگان مسلح و زير مجموعه هايش را 
و  اسالمى  جمهورى  نگبهان  و  محافظ  مهمترين 

سرمايه مى دانند.
در خاتمه بايد گفت اين رژيم از همان اوايل قبضه 
اقتدار  بحران  و  مشروعيت  عدم  با  كنون  تا  قدرت 
لذا  و  بوده،  يقه  به  دست  سياسى  قدرت  حوزه  در 
تنها راه ماندگاريش را در تكيه بر ارگانهاى مسلح 
مى  پاسداران  سپاه  الخصوص  على  سركوبگرش  و 
داند. از اينروى طبقه كارگر و توده هاى فرودست 
جامعه براى پاک كردن بختك جمهورى اسالمى از 
صفحه تاريخ راهى جز مبارزه متحدانه عليه كليت 

آن ندارند. 
ارائة   و  روشنگرانه  كار  با  ها  كمونيست  آنكه  با 
تحليل هايشان از دالئل مادى ناسازگارى جناح هاى 
حاكميت با همديگر، سهم بسزائى در متوهم نشدن 
كفايت  تنهائى  به  اين  ولى  داشت،  خواهند  جامعه 
نمى كند و مى بايد به نقد برنامه ها و پالتفرم هاى 
هر كدام از طيف هاى اپوزيسيون ليبرالى كشور نيز 
پرداخت؛ زيرا همانگونه رفرميست ها، تكنوكرات ها 
و اصولگرايان حكومت با اقسام شگردها و با تكيه 
بر قواى قهريه تا به حال پايه هاى رژيم استبدادى 
داده  نجات  فروريزى  از  را  ايران  دارى  سرمايه  و 
اند، اپوزيسيون بورژوايى هم به انضمام تكاپو براى 
سهم بردن يا بيرون كشيدن قدرت سياسى از چنگ 
هم طبقه اى هاى مرتجع شان، شبانه روز در حال 
تعبيه نقشه هائى در جهت به بيراهه بردن مبارزات 
راديكال كارگران، زنان، دانشجويان و همه ستمكشان 
مى باشند. اينان اگر احساس كنند مناسبات توليدى 
بسا  چه  است،  فروپاشى  خطر  در  كشور  بر  مسلط 
بيدرنگ از درگيرهاى خود با حاكمين دست شويند 
و از مجراهاى متنوع به يارى بخشى از رژيم يا كل 
آن بشتابند.                         26 آوريل 2009  
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طبقات  همه  ميان  در  و  طبقاتى  تاريخ  سرتاسر  در 
تكامل  سير  متوالى  مراحل  در  كه  حاكم  ستمگر 
را  خود  طبقاتى  سيادت  بشرى  جوامع  تاريخى 
بورژوازى  اند،  كرده  تحميل  محكوم  طبقات  بر 
و  ترين  عالى  از  برخوردار  و  طبقه  متشكل ترين 
نهادهاى  و  ها  سازمان  تشكيالت،  ترين  پيچيده 
متعدد اقتصادى، اجتماعى، سياسى، حقوقى و نظامى 
است كه از همه آنها در خدمت به حفظ انحصارات 
خودخواهانه  و  ناعادالنه  طبقاتى  منافع  و  اقتصادى 
ناظر  بورژوازى  خصلت  اين  جويد.  مى  بهره  خود 
ماركس  چنانچه  سرمايه  كه  است  واقعيت  اين  بر 
متمركز  اجتماعى  «نيروى  يك  كند  مى  تصريح  نيز 

است.»
به طور نمونه مفهوم دولت بورژوايى چيزى نيست 
اجزاى  سياسى  يابى  تشكل  و  تمركز  انعكاس  مگر 
طبقه بورژوازى براى حراست از منافع و انحصارات 
بر  سياسى  هژمونى  اعمال  رهگذر  از  خود  طبقاتى 
و  سازمان ها  ساير  شدگان.  استثمار  و  كارگران 
در  دقيقا  نيز  دينى  و  فرهنگى  حقوقى،  نهادهاى 

خدمت به همين هدف عمل مى كنند.
طبقه  يك  مثابه  به  كارگر  طبقه  مقابل،  در  حال 
و  استثمارگرانه  تحميالت  با  مواجهه  در  اجتماعى 
غيرانسانى دشمن طبقاتى خود كه از سيادت سياسى 
ـ اقتصادى خويش به سختى پاسدارى مى كند، به 
منظور آن كه بتواند از مصالح و منافع خود در مقابل 
ها  ضرورت  كدامين  كند،  حراست  سرمايه  هجوم 
براى  و  باشد  داشته  نظر  مد  بايستى  را  الزامات  و 
دستيابى به منافع طبقاتى خود چه ابزار و وسايلى 

در اختيار دارد؟
حل  راه  كمونيست  مانيفست  در  انگلس  و  ماركس 
بنيادين و اساسى را در برابر كارگران قرار داده اند. 
آنان با طرح شعار «كارگران جهان متحد شويد» به 
اين مسئله پاسخ گفته اند. در حقيقت اين شعار بر 
ضرروت تشكل يابى و سازماندهى طبقه كارگر در 
مبارزه با تعرض سرمايه عليه منافع طبقاتى كارگران 

تاكيد مى ورزد.
كارگران و استثمارشدگان كه همانا اكثريت جامعه را 
تشكيل مى دهند براى آن كه از اراده جمعى متمركز 
و موثر برخوردار باشند و در ساختار قدرت سياسى 
و اقتصادى جامعه در راستاى تأمين منافع اكثريت 
جامعه نقشى تعيين كننده و تحول آفرين ايفا نمايند، 
ناگزير از تشكل يابى و سازماندهى خود در قالب 
سازمان ها و تشكل هاى اقتصادى و سياسى مستقل 

خويش هستند.
در همين راستا و در تبيين ضرورت عاجل تشكل يابى 
كارگران، مى توان بطور دقيق به دو حوزه مشخص 

صنفى ـ اقتصادى و سياسى اشاره داشت:
سنديكاها،  چون  هم  كارگرى  مستقل  هاى  تشكل 
اتحاديه ها، مجامع عمومى و هرگونه تشكل توده اى 
اقتصادى  و  مطالباتى  خصلت  بيشتر  كه  آن  نظير 
حزب  يعنى  كارگران  سياسى  تشكل  دوم  و  دارند 

سياسى طبقه كارگر.
اساسى  ركن  دو  كه  حالى  در  تشكل  سنخ  دو  اين 
و ضرورى در مبارزات طبقه كارگر عليه سرمايه با 
هدف دفاع از امتيازات موجود اقتصادى و ارتقاى 
سطح معيشت زندگى كارگران را از يك سو و تالش 
تشكيل  ديگر  سوى  از  سياسى  قدرت  كسب  براى 
مى دهند، در همان حال همچون حلقه هاى به هم 
موجبات  كارگران،  طبقاتى  نبرد  زنجيره  در  پيوسته 

تقويت يكديگر را نيز فراهم مى آورند.
و  اجزا  ناموزونى  دليل  به  كه  است  اين  واقعيت 
وجود  بدون  كارگر،  طبقه  دهنده  تشكيل  اليه هاى 
امكان  و  زمينه  اقتصادى  ـ  صنفى  هاى  تشكل 
تشكل يابى و سازماندهى و نيز اتحاد همه بخش ها 
و اجزاى طبقه كارگر به مثابه يك كل اجتماعى در 
چنين  هم  و  شد  نخواهد  فراهم  بورژوازى  برابر 
طبقاتى  نبرد  كارگر،  طبقه  سياسى  تشكل  غياب  در 
كارگران و استثمارشدگان براى رهايى از يوغ بردگى 
مزدى و استثمار به پايان قطعى و رهايى بخش خود 

نخواهد رسيد.
ماركس و انگلس در سند "قطعنامه كنگره همگانى 
در الهه" به تاريخ سپتامبر 1872 در اين خصوص 
در  كه  كارگر  طبقه  نيروهاى  «اتحاد  نويسند:  مى 
پرتوى مبارزات اقتصادى بدان دست يافته اند، بايد 
هم چنين محورى در مبارزه اين طبقه عليه حاكميت 

سياسى بهره كشان باشد.» 
همانگونه كه مبارزات اقتصادى و روزمره كارگران 
مستقل،  اقتصادى  و  صنفى  هاى  تشكل  قالب  در 
اين  زندگى  سطح  بهبود  و  دستمزد  افزايش  هدف 
طبقه  سياسى  مبارزات  كند،  مى  تعقيب  را  طبقه 
خود  سياسى  مستقيم  اهداف  بر  عالوه  نيز  كارگر 
اقتصادى  امتيازات  كسب  زمينه  در  تواند  مى  حتى 
از بورژوازى به مثابه اهرم فشار در خدمت به طبقه 

كارگر عليه اجحاف و تعدى سرمايه عمل كند.
و  يكصد  طى  كارگر  طبقه  پيگير  مبارزات  تاريخ 
پنجاه سال گذشته نشان مى دهد وجود تشكل هاى 
دستاوردهاى  كارگرى  مستقل  اقتصادى  ـ  صنفى 
داشته  همراه  به  كارگر  طبقه  براى  فراوانى  و  مثبت 
توليد  از  اى  رشته  هر  در  است  اين  واقعيت  است. 
كه كارگران فاقد تشكل مستقل متعلق به خود بوده 
اند در مجموع دستمزدها روند نزولى و مدت زمان 
كار سير صعودى پيموده است. انگلس در اين باره 
مى نويسد: «اين پروسه آرام آرام پيش مى رود، ممكن 
اقتصادى  شكوفايى  دوران  آنجا،  و  اينجا  در  است 
موجب توقف آن گردد ولى در دوران كسادى بازار 

دوباره بيشتر بر سرعت آن افزوده مى شود.»
چنانچه ماركس نيز نشان مى دهد اين امرى انكار 
متمركز  اجتماعى  نيروى  «سرمايه  كه  است  ناپذير 
است، در حالى كه فرد كارگر تنها نيروى كار خود 
دارد.  اختيار  در  ديگران)  (به  واگذارى  براى  را 
نمى  هرگز  سرمايه  و  كار  مابين  قرارداد  اينرو  از 
اهميت  بنابراين  باشد.»  داشته  عادالنه  مبناى  تواند 

به  كارگرى  مستقل  اقتصادى  ـ  صنفى  تشكل هاى 
و  كارگر  طبقه  برابر  در  گريزناپذير  ضرورتى  مثابه 
همواره  سرمايه  با  كارگران  اقتصادى  نبرد  مسير  در 

خودنمايى مى كنند. 
از اينروى خدمتى كه تشكل هاى صنفى ـ اقتصادى 
مجموع  در  اند  داده  انجام  تاكنون  كارگرى  مستقل 
و  كارگر  طبقه  زندگى  سطح  ارتقاى  و  حفظ 
سطح  به  سرمايه  تهاجم  برابر  در  استثمارشدگان 
معيشت آنان از رهگذر مبارزه براى افزايش سطح 
اهميت  خصوص  در  ماركس  باشد.  مى  دستمزدها 
نظام  كه  زمانى  «تا  نويسد:  مى  ها  تشكل  نوع  اين 
توليدى حاضر ادامه دارد نمى توان اين فعاليت ها 

را كنار گذاشت.»
مبارزات  نهايى،  تحليل  در  و  ديگر  منظرى  از  اما 
به  كارگرى  مستقل  هاى  تشكل  اقتصادى  ـ  صنفى 
رغم دستاوردهاى فراوان ليكن به سيستم كارمزدى 
كارگران  نيستند  قادر  و  آورند  نمى  وارد  اى  لطمه 
رهايى  مزدى  بردگى  و  سرمايه  اسارت  قيد  از  را 
نيستند  قادر  مبارزاتى  چنين  ديگر  بيانى  به  بخشند. 
آنچه را كه بقول انگلس «موجب خفت طبقه كارگر 
عبارت  همانا  اين «خفت»  سازند.  مرتفع  شود»  مى 
از اين است كه طبقه كارگر بجاى آن كه تمام آنچه 
را كه محصول كار و تالش بى وقفه و روزمره اش 
دريافت  به  بايستى  الجرم  كند،  دريافت  باشد  مى 
تنها بخش ناچيزى از آن كه «مزد» ناميده مى شود 
بسنده كند و بدين ترتيب به ناگزير همواره بار رنج 
و حقارت بردگى مزدى و استثمار نيروى كارش را 

تحت سلطه طبقاتى بورژوازى به دوش مى كشد.
بر  ناظر  كه  وضعيتى  چنين  تا  است  واضح  پر 
محروميت طبقه كارگر از تصاحب وسايل توليد و 
نام  تحت  كار  محصول  از  بخشى  غصب  متضمن 
رهايى  باشد،  داشته  تدوام  است،  اضافى"  "ارزش 
حقيقى كارگران به همراه رهايى تمام جامعه متحقق 

نخواهد شد.
بدينسان ضرورت گريزناپذير برپايى تشكل سياسى 
طبقه كارگر در هيأت يك كليت اجتماعى متمركز 
ميان  از  هدف  با  را  سياسى  قدرت  تسخير  امر  كه 
«خفت»  و  استثمار  و  مزدى  بردگى  سيستم  بردن 
ناشى از آن و بازگشت اختيار به انسان از رهگذر 
دولت  و  خصوصى  مالكيت  طبقات،  محو  ناگزير 
بورژواى برنامه نظر و عمل خود مى داند، از درون 

شرايط فوق الذكر استنتاج مى گردد.
يابى  تشكل  ضرورت  تبيين  در  انگلس  و  ماركس 
چنين  خود  به  متعلق  سياسى  سازمان  در  كارگران 
خويش  مبارزه  در  كارگر  «طبقه  كنند:  مى  تصريح 
عليه حكومت متحد طبقات ثروتمند، تنها با سازمان 
يافتن در حزب ويژه سياسى كه با همه احزاب كهنه 
كه طبقات ثروتمند و حاكم پديد آورده اند مقابله 

كند، مى تواند هم چون طبقه فعاليت داشته باشد.»
بنابراين نمى توان از منافع بنيادين و همه 
جانبه طبقاتى كارگران جز از طريق ايجاد 

بيژن رنجبر

طبقه كارگر و الزامات غلبه بر سرمايه
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در وب گردى هاى شبانه ام به تيترى و مطلبى در 
سايت روزنامه سرمايه برخوردم كه قسمت هايى 
از آنرا عينا بازنويسى مى كنم و حول و حوشش 

هم اشاراتى خواهم كرد: 
«سال ها قبل عزيز به همراه يكى از دوستانش به 
پخش  به  اقدام  غيرقانونى  صورت  به  محمد  نام 
اما  كردند،  مى  كشور  در  جنين  سقط  داروهاى 
با  و  شده  پشيمان  خود  عمل  از  عزيز   85 آذرماه 
و  خود  گرفت  تصميم  داشت  كه  وجدانى  عذاب 

همدستش را به پليس معرفى كند.
با اين اقدام عزيز و محمد دستگير شده و به حبس 
محكوم شدند و پس از يك سال زندانى شدن در 
سال 85 از زندان آزاد شدند. اما محمد كه به خاطر 
اعتراف عزيز به زندان افتاده بود در اين مدت فكر 
انتقام جويى از عزيز را در سر مى پروراند تا آنكه 
باالخره تصميم گرفت با ويروس ايدز او را بكشد. 
محمد براى انجام اين فكر خود، سرنگ آلوده به 
پولى  صادق  اسم  به  فردى  به  و  تهيه  ايدز  خون 
پرداخت كرده و از او مى خواهد سرنگ ها را به 
عزيز تزريق كند، صادق نيز با دنبال كردن عزيز در 
خيابان، در فرصتى مناسب دو سرنگ را به پاهاى 
او تزريق كرده و فرار مى كند. عزيز بعد از گذشت 
چندماه متوجه بيمارى خود شده و با سرنگ هايى 
قانونى  پزشكى  به  بود  داشته  نگه  روز  آن  از  كه 
رفت. پزشكى قانونى با تاييد اينكه عزيز مبتال به 
ها  سرنگ  نيز  را  آن  انتقال  منبع  است  شده  ايدز 

تشخيص داد.
عزيز  آلوده،  سرنگ  طريق  از  ايدز  انتقال  اثبات  با 
كه پيش از اين صادق را مى شناخته است از وى 
و  صادق  ماموران  پيگيرى  با  و  كند  مى  شكايت 
عزيز  اينكه  به  توجه  با  شوند.  مى  دستگير  محمد 
مبنى  اسالمى  مجازات  قانون  است،  نكرده  فوت 
همين  به  شود  نمى  او  پرونده  شامل  عمد  قتل  بر 
و  رفته  تقليد  مرجع  چند  سراغ  به  عزيز  نيز  دليل 
از آنها براى نامه اى امضا گرفته است. در اين نامه 
آمده است: «اگر اقدام متهم منتهى به مرگ شخص 
عمد  قتل  اتهام  به  قصاص  مستوجب  متهم  شود 
است.» در حال حاضر قاضى واحد اظهارنظر قرار 
قانون   613 ماده  براساس  متهم  اين  كيفرخواست 
كرده  صادر  را  قتل»  به  «شروع  اسالمى  مجازات 

است.
براساس اين ماده قانونى مجازات مواردى كه شروع 
به قتل باشد شش ماه تا سه سال حبس است ولى 
سه  تا  ماه  شش  اين  در  عزيز  كه  نيست  مشخص 
سال فوت خواهد كرد يا خير تا حكم متهم تبديل 

به قتل عمد شود.»
***

سناريو تلخى است! نه؟! سناريويى كه تهديد مرگ 
انداخته  تيره  بسيار  اى  سايه  انسان  سه  زندگى  بر 
است. تهديدى بسيار جدى، كه مرگ اولين قربانى 

مرگ دومى و سومى را هم قطعى مى كند.
اين سناريو تلخ كه كاراكترهاى اصلى آن عزيز و 
محمد و صادق مى باشند، اجزاء ديگرى هم دارد 
كه هر كدام جداگانه قابل بررسى اند. اجزايى كه 
هر يك به تنهايى مقوله اى اجتماعى و موضوعى 
درخور بحث اند: «سقط جنين، بى اختيارى و بى 
دارو  توزيع  خويش،  جان  و  جسم  بر  زن  ارادگى 
بشكل قاچاق و خارج از موازين تأمين تندرستى 
و  بيكارى  پزشكى،  افتاده  جا  استانداردهاى  و 
خودبيگانگى  از  انتقام جويى،  حس  پيامدهايش، 
انسان ها و عادى بودن اجير شدن، سقوط انسانيت 
و روى آورى به آدم كشتن، نقش مذهب در تداوم 

دور و تسلسل آدم كشى، و...»
اگر چه مجال پرداختن يكجا به همه اين مقوالت 
نيست اما مى شود بگونه اى رابطه تنگاتنگ همه 
آنها را تا حدودى نشان داد. اين مقوالت چنان بهم 
تنيده اند كه جواب دادن به يكى از آنها مى تواند 

پاسخى هم براى بقيه باشد.
مطلب را با اين سئوال ادامه مى دهم: عزيز و محمد 
چرا به بازار قاچاق دارو، آنهم داروى سقط جنين، 

روى آورده اند؟ 
واقعًا 

وسطايى  قرون  نوعى  از  حكومتى  سيستم  اگر 
شريعت  و  اسالم  از  قوانينش  و  نبود  ارتجاعى  و 

برگرفته نمى شد،؟ 
اگر نگاه اين سيستم حكومتى به زن از زاويه يك 
را  زن  موحوديت  كل  كه  مردساالر  ستيز  زن  نظام 

مايملك مرد مى داند نبود،؟ 
حرمتى  زن  كه  بود  استوار  اى  پايه  بر  جامعه  اگر 
اش  انسانى  حق  ترين  ابتدايى  از  و  داشت 
برخوردار بود و بر تن و جان خويش اختيار كامل 

مى داشت،؟ 
هاى  خرافه  از  برگرفته  قانون  و  آئين  و  دين  اگر 
خود  تصميم  و  اراده  از  ممنوع  را  زن  مذهب، 
مجبور  جنين  سقط  داروى  نيازمند  زن  و  نمى كرد 
بيمناک  شهر  هاى  كوچه  پس  كوچه  در  شد  نمى 
مورد  داروى  مأمورى  و  پاسدارى  رسيدن  سر  از 
برمال  بيم  از  و  برود  بخانه  و  بكند  تهيه  را  نيازش 
و  بپيچد  بخود  درد  از  تنهايى  در  تصميمش  شدن 

بچه اش را سقط كند،؟
و  پوسيده  سنن  و  عرف  و  مذهب  و  دين  اگر 
ارتجاعى در جامعه، آنچنان رسوب نداشت و زنان 

و دختران نگران طعن و لعن خانواده و در 
و همسايه و كال جامعه قرار نمى گرفتند 

بر بستر يك سيستم بيمار 
سرنگ 
نه ابزار شفا، وسيله مرگ است!

عطا خلقى تشكل سياسى ويژه آنان دفاع نمود، عالوه 
طبقه  يك  هيأت  در  آنگاه  كارگران  اين  بر 
مستقل  نقش  از  و  ظاهر  اجتماعى  متمركز 
در روندهاى سياسى و تصادمات طبقاتى برخوردار 
خواهند بود كه از طريق برپايى حزب سياسى خويش 
از طبقه اى "در خود" به طبقه اى "براى خود" تبديل 

گردند.
از اينروى موجوديت حزب سياسى طبقه كارگر پيش 
شرط آغاز عمل آگاهانه، جمعى و متمركز كارگران 
براى الغاى نظام بردگى مزدى و محو استثمار انسان 
از انسان است، چنين حزبى قبل از هر چيز به مثابه 
و  كارگران  طبقاتى  آگاهى  به  حصول  ابزار  و  تجلى 
استثمارشدگان در هيأت يك طبقه متمركز اجتماعى 
كه در مصاف با نيروى متمركز اجتماعى سرمايه خود 
را به لحاظ سياسى سازمان داده، طليعه دار آغاز عمل 
قدرت  تسخير  براى  كارگر  طبقه  سوى  از  انقالبى 

سياسى است.
تعقيب هدف دستيابى به قدرت سياسى از سوى طبقه 
كارگر تنها يك امر تاكتيكى نيست بلكه امرى حياتى، 
تحقق  زيرا  نماياند  مى  ناپذير  اجتناب  و  استراتژيك 
سيادت سياسى طبقه كارگر امكان تحول انسانى در 
شرايط زندگى كارگران و به همراه آن همه جامعه را 
فراهم خواهد آورد و بدينسان به عصر بردگى مدرن 
سرمايه، استثمار، خفت و حقارت انسان پايان خواهد 

بخشيد.
و  كارگران  انسانى  نبود  و  بود  ديگر،  بيانى  به 
محض  بردگان  سطح  از  گذار  و  استثمارشدگان 
نحوى  به  انسانى،  شايسته  مقام  بازيابى  و  سرمايه 
بنيادين از اين طريق براى كارگران رقم خواهد خورد 
حقيقت  در  سياسى  قدرت  احراز  براى  نبرد  زيرا 
انعكاس ضرورت حياتى براى پاسخگويى به الزامات 
اقتصادى جهت ادامه بقاى شايسته انسانى آحاد طبقه 

كارگر و همه استثمارشدگان است. 
ماركس و انگلس در بيان ضرورت مزبور چنين بيان 
مى دارند: «چون خداوندان زمين و سرمايه براى دفاع 
و ابدى گردانيدن انحصارات اقتصادى خويش و به 
منظور اسارت كار، همواره از امتيازات سياسى خود 
سياسى  حاكميت  قهرى  احراز  پس  گيرند،  مى  بهره 

وظيفه پرولتاريا گرديده است.»
سياسى  قدرت  تسخير  به  قادر  كارگر  طبقه  ليكن 
سياسى  تشكيالت  ابتدا  در  كه  آن  مگر  بود  نخواهد 
چنين  گيرى  شكل  دارد،  برپا  را  خود  مستقل 
تشكيالتى در گام نخست بازتاب تكوين خودآگاهى 
طبقاتى كارگران و آغاز ابراز وجود قدرتمند و موثر 
برابر  در  متمركز  اجتماعى  طبقه  يك  هيأت  در  آنان 

طبقه مسلط بورژوازى مى باشد.
ارديبهشت 1388
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را  شان  جنسى  روابط  نبودند  مجبور  و 
باردارى  از  ترسى  و  كنند  كتمان  و  پنهان 
دسترسى  و  نمى داشتند  جنين  سقط  يا  و 
علنى به داروهاى سقط جنين پيگردى به دنبال نمى 

داشت،؟ 
كاالى  هر  مثل  جامعه  نياز  مورد  كاالى  اين  اگر 
داروى  هر  مثل  و  خودش  اصلى  جاى  در  ديگرى 
ديگرى با تجويز پزشك آزادانه در دسترس هر زنى 
توسط  و  گرفت  مى  قرار  داشت  مى  نياز  به آن  كه 
افراد صالحيت دار عرضه مى شد و بر اساس فتواى 
مراجع مرتجع تقليد در ليست كاالهاى ممنوعه قرار 

نمى گرفت،؟ 
هرگز بازارى بنام قاچاق داروى سقط جنين آنچنان 
رونق مى گرفت كه امثال محمد و عزيز قاچاقش را 

به هر كار ديگرى ترجيح دهند؟!
***

به  برگرديم،  تلخ  سناريو  اين  از  ديگرى  گوشه  به 
آنجايى كه حس انتقامجويى محمد قوت مى گيرد 
و صادق را اجير مى نمايد تا با تزريق خون آلوده به 

بيمارى ايدز، عزيز را از پا درآورد! 
به  روزه  همه  حكومتى  خشونت  كه  اى  جامعه  در 
مى شود  اعمال  شهروندانش  عليه  گوناگون  اشكال 
اجرا  و  شده  وضع  قانون  خشونت  اعمال  براى  و 
مى گردد و تعزير و كيفر و قصاص از مواد قانونى 
كه  است  معلوم  است،  مملكت  قضايى  سيستم 
و  قتل  و  خشونت  اعمال  به  ميل  و  انتقامجويى 
و  بهنجار  نا  و  سرخورده  اى  عده  ميان  در  جنايت 

احتماال قربانى حوادثى ديگر، باال مى گيرد.
در مملكتى كه به يمن كاركرد سرمايه اكثريت عظيم 
شهروندانش به قعر فقر و گرسنگى سقوط كرده اند 
فساد  اش  ارتجاعى  قوانين  و  اسالم  بركت  به  و 
كردن  اجير  و  شدن  اجير  و  مزدورى  و  زدوبند  و 
نابهنجارى هاى  و  سرخوردگى  و  ندارد،  قباحتى 
اجتماعى... بيداد مى كند؛ معلوم است كه به آسانى 
مى توان انسان هايى همچون صادق را خريد و اجير 

ساخت و مأمور مرگ انسان ديگرى كرد.
در مملكتى كه سيستم قضايى اش بر مشتى احكام 
ارتجاعى جوامع بدوى استوار است و هر روزه در 
گوشه گوشه اين مملكت احكام شالق و شكنجه و 
مالء  در  و  آشكار  و...  قصاص  و  اعدام  و  سنگسار 
عام به اجرا در مى آيند، معلوم است كه هر گونه 
اعمال خشونتى عادى جلوه مى كند و مرتب هم در 

جامعه بازتوليد مى شود. 
كه  بود  اى  بگونه  جامعه  حكومتى  ساختار  اگر  آيا 
رأى همه آحاد مردم در اداره امور جامعه بحساب 
مى آمد و خوشبختى و سعادت انسان ها در دستور 
بود و از فقر و گرسنگى خبرى نبود و جامعه شديدا 
در محاصره انواع بيمارى ها و نا امنى هاى روحى 
انسان  و  نداشت  قرار  عاطفى  هاى  كمبود  و  روانى 
ها از سالمتى روحى روانى بيشترى برخودار بودند، 
اينچنين آدم ها از سر ناامنى زندگى، از سر حرص، 
از سر روان پريشى و...، از خود بيگانه مى شدند و 
اينچنين حس انتقامجويى در آنها قوت مى گرفت 
و اينچنين اجير شدن و اقدام به آدم كشى برايشان 

سهل و عادى مى شد؟! 
آيا در جامعه اى سالم كه انسانها هيچ كم و كسرى 

يكسان  آن  نعمات  كليه  از  ها  انسان  همه  و  ندارند 
تحت  هم  پريش  روان  هاى  انسان  و  برخوردارند 
براى  ديگرى  كس  اجير  كسى  اند،  كنترل  و  درمان 

آدم كشتن مى شود؟! 
آيا اگر ساختار حكومتى جامعه مبتنى بر اراده مردم 
شريعت  و  دين  جهالت  و  سرمايه  كاركرد  نه  و 
مى بود و دين از دولت و دستگاه قضايى و سيستم 
آموزشى جدا بود، قانون قصاص و چشم در برابر 
چشم معنايى داشت تا بعد از مرگ عزيز كه خود 
قربانى اول اين سناريو تلخ است، مرگ دو تن ديگر 

هم قطعى شود؟!
ماجراى عزيز و محمد و صادق و هزاران ماجراى 
جنايى ديگر كه هر روز در اين گوشه و آن گوشه 
در  مناسباتى  پيامد  جملگى  دهند،  مى  روى  دنيا 
جوامع بشرى اند كه سرمايه و سود محورند. دوام و 
بقاى سرمايه بدون اعمال خشونت، ترور، جنايات 

دولتى و غير دولتى نا ممكن است.
اى  درجه  هيچ  است  حاكم  سرمايه  كه  زمانى  تا 
هاى  تالش  و  تكنيكى  و  علمى  هاى  پيشرفت  از 
انسان دوستانه و صلح جويانه متوقف كننده جنايات 
روزمره در هيچ گوشه اى از اين كره خاكى نيست.

از جنگ ها و نسل كشى ها و كشتار انبوه انسان ها 
ها  دولت  توسط  و  سرمايه  فرمان  به  مستقيماِ  كه 
راه اندازى مى شوند تا آن موارد از جناياتى كه مردم 
در كوچه و خيابان مرتكبش مى شوند همگى نتيجه 
دارى  سرمايه  مناسبات  پيامد  و  سرمايه  حاكميت 
است. از همين روست كه هم اكنون و در اين عصر 
كه پيشرفت علوم و تكنولوژى به اوج خود رسيده 
و  مرگ  و  كشتار  و  كشت  ابعاد  از  تنها  نه  است، 
و  وسيعتر  كه  است  نشده  كاسته  ها  انسان  نيستى 

بيشتر هم شده است.
هر  در  جنايات  و  جرائم  و  اتفاقات  دادن  روى 
تلخ  سناريو  و  است  روزانه  دنيا  اين  از  اى  گوشه 
انتقام جويى هاى فردى، گروهى، قومى و كشورى 
تك  از  موارد  اين  همه  اند.  ثبت  مردم  اذهان  در 
موردهايى كه هرازگاهى در مدارس آمريكا توسط 
نوجوانان و جوانان روى مى دهند تا موارد بزرگتر و 
هولناک ترش حكايت از از خود بيگانگى انسان ها 

در نتيجه حاكميت و كاركرد سرمايه دارند.
"مهد  كه  ها  كشور  ترين  پيشرفته  در  نيست  روزى 
دمكراسى"اند جناياتى كوچك و بزرگ روى ندهند. 
در آمريكا روز روشن نوجوان 14ساله با اسلحه وارد 
مدرسه مى شود و معلمان و همكالسى هايش را به 

رگبار مى بندد و تلى از اجساد برجاى مى گذارد.
در كانادا جنايتكارى به نام رابرت پيكتن ظرف چند 
به  و  قطعه  قطعه  را  زن   50 از  متجاوز  اخير  سال 

خورد خوكهايش داده است.
فريتزل  جوزف  نام  به  ديگرى  جنايتكار  اتريش  در 
دخترش را از سن 18 سالگى بمدت 25 سال زندانى 
مى كند و در نتيجه تجاوزات چندين ساله اش از او 
صاحب 7 فرزند مى شود كه يكى از آنها در طول 
حيات 19 ساله اش آفتاب را به چشم نديده است.

اين نمونه ها و نمونه هاى بازهم بيشتر و ماجراى 
عزيز و محمد و صادق، جملگى در زمره جناياتى به 
حساب مى آيند كه عمدتا بر بستر نظامى كه سرمايه 
حكم مى راند بازتوليد مى شوند كه اگر اين نظام 

بزير كشيده شود و نظمى ديگر كه انسان و انسانيت 
محور است برپا شود، ابعاد اين گونه جنايت اگر به 

صفر نرسد، حداقل به صفر نزديك خواهد شد.
همواره  اينكه  از  نيستند  محق  كمونيست ها  آيا 
همه را براى رهايى بشر، به مبارزه عليه سرمايه و 
حكومت هاى پاسدار سرمايه و دولت ها و تفكرى 
كه ماندگارى نظام سرمايه دارى را توجيه مى كند، 

فرا مى خوانند؟!
آيا به صالح همه انسان هاى زحمتكش و شريفى 
كه هيچ نفعى در ماندگارى سرمايه و حكومت هاى 
و  انديشه  حقانيت  كه  نيست،  ندارند  دارى  سرمايه 
گفتار و كردار كمونيست ها را باور دارند و همراه 
شان شوند و با شعارهاى: زنده باد سوسياليسم، زنده 
باد حكومت شوراها، زنده باد حكومت كارگرى، به 

ميدان آيند و بساط سرمايه را جمع كنند؟
حاكم  سوسياليسم  كه  نظامى  اين است در  واقعيت 
اى  درجه  هر  با  هايش  انسان  نابهنجارترين  باشد 
نخواهند  مجال  و  اند  كنترل  قابل  پريشى  روان  از 
جامعه  كنند.  جنايت  و  بيافرينند  فاجعه  كه  يافت 
سوسياليستى همه تمهيدات الزم را براى پيشگيرى 
از بروز هر حادثه اى از سوى بيماران روانى بكار 
مى بندد و با كنترل و مراقبت هاى پزشكى و دلسوزانه 
از اين انسان ها، ضريب امنيتى جامعه را در باالترين 

سطح حفظ مى كند.
سرحال اند،  و  شاد  همه  سيرند،  همه  كه  نظامى  در 
به  همه  برخوردارند،  آرامش  و  امنيت  از  همه 
و  دارند  نقش  اجتماعى  توليد  در  توانشان  اندازه 
همه به اندازه نيازشان از خدمات و رفاه اجتماعى 
آزمندى،  و  حرص  براى  انگيزه اى  برخوردارند، 
كار  در  جنايت  و  قتل  چينى،  توطئه  جويى،  انتقام 
نخواهد بود. اگر هم در موارد بسيار نادرى از جانب 
معدودى انسان كه از سالمتى كامل روانى برخوردار 
به  هيچگاه  كند،  تهديد  را  جامعه  خطرى  نيستند 
فجايع هولناكى كه در جوامع فعلى هر روزه تكرار 
مى شوند، نمى انجامد و جامعه سوسياليستى براى 
هاى  بينى  پيش  احتمالى  هاى  رويداد  از  پيشگيرى 

الزم را به عمل مى آورد. 
***

قربانيان  اينكه  براى  ايران  همچون  اى  جامعه  در 
اينكه  براى  و  باشيم  داشته  عزيز  نوع  از  كمترى 
مجرمان كمترى از نوع محمد و صادق داشته باشيم 
و براى اينكه احكام قضايى از شريعت گرفته نشوند 
و به تفسير مراجع تقليد و اراده حكام شرع به اجرا 
درنيايند، چاره اى جز سرنگونى اين رژيم، و مبارزه 
كارگرى  حكومت  و  سوسياليسم  برقرارى  براى 
نداريم. تنها با سرنگونى جمهورى اسالمى و برپايى 
هويت  ايران  مردم  كه  است  كارگرى  حكومت 
نه  ديگر  و  يابند  مى  باز  را  خود  انسانى  و  واقعى 
حس  نه  بود،  خواهد  خبرى  كاالها  قاچاق  بازار  از 
انتقامجويى آدمها قوت مى گيرد، نه كسى از سر سيه 
روزى اجير كسى مى شود، نه كسى كسى را به مرگ 
كسى ديگر وادار مى كند، نه كسى قربانى مى شود 
و روز مرگ خودش را لحظه شمارى مى كند، نه 
روز مرگ كسى مرگ ديگران را هم قطعى مى كند، 
و نه سرنگ كه بايد ابزارى شفابخش باشد به وسيله 

مرگ تبديل مى شود!
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اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران در پشتيبانى از مطالبات   
و اعتصاب عمومى 8 ارديبهشت ماه معلمان ايران

گرامى باد ياد 
صديق سلطانى 

(فتحى)
پيشمرگ قديمى 

كومه له
اطالع  به  تأسف  نهايت  با 
سلطانى  صديق  كه  ميرسانيم 
قديمى  پيشمرگان  از  يكى 
در  و  تبعيد  در  كه  له  كومه 
در  بود،  ساكن  سويد  كشور 
در  مزمن،  بيمارى  يك  أثر 

شهر استكهلم درگذشت.
سنين  بخشى از  صديق  رفيق 
صفوف  در  را  جوانيش 
سپرى  له  كومه  پيشمرگان 

كرد.
اينكه  باوصف  صديق  رفيق 
بهره  كامل  سالمت  از  جسمًا 
تالش  هيچ  از  اما  نبود،  مند 
تأمين  براى  كوششى  و 
رفقايش  تداركاتى  احتياجات 

دريغ نمي كرد.
سلطانى  صديق  درگذشت  ما 
رفقايش  بازماندگانش،  به  را 
سلطانى  حبيب  مخصوصا  و 

تسليت ميگوييم.
        يادش گرامى باد 

   
تشكيالت خارج از كشور 
حزب كمونيست ايران
  28 اَوريل2009  

همانطور كه اطالع داريد هيئت مديره  كانون صنفى معلمان 
ايران در اواسط بهمن ماه سال گذشته طى بيانيه  اى از معلمان 
سراسر كشور خواست كه در اعتراض به عدم اجراى قانون 
پوچ  وعده هاى  به  اعتراض  در  و  پرداخت"  هماهنگ  "نظام 
مسئولين رنگارنگ رژيم، روز دوشنبه 5 اسفند 1387 دست 

به يك اعتصاب سراسرى بزنند.
اگر چه كانون صنفى معلمان در بيانيه خود اعالم نموده بود: 
"تاخير در اجراى قانون، اعتماد جامعه معلمان را نسبت به 
وعده ها و ادعاهاى جديد به طور كامل از بين برده است" 
كه  مهلتى  آخرين  پايانى  ساعات  در  كه  زمانى  حال  اين  با 
تعيين كرده بودند، احمدى نژاد  با حضور در صدا و سيماى 
"مديريت  قانون  كه  داد  وعده  ديگر  بار  اسالمى  جمهورى 
از اول فروردين ماه سال 88 به اجرا در  خدمات كشورى" 
مى آيد،  رهبرى كانون صنفى معلمان بدنبال اين وعده رئيس 
سراسرى  اعتصاب  فراخوان  جويى  مماشات  با  جمهور، 

معلمان را لغو كرد.
اكنون بيش از يك ماه از موعد اجراى وعده رئيس جمهور 
شد،  مى  بينى  پيش  كه  همانطور  و  گذرد  مى  نژاد  احمدى 
همه نشانه ها حاكى از آن است كه اين وعده هم دروغ از 
آب درآمده و تحت الشعاع جنجال هاى تبليغات انتخاباتى 
و جنگ روانى رسانه هاى دولتى در اين رابطه قرار گرفته 

است.
اخيرا كانون صنفى معلمان ايران طى اطالعيه اى تاخير بيش 
از اين در اجراى قانون مذكور را غيرقابل توجيه و خطرناک 
ارزيابى كرد و از تمامى معلمان ايران خواسته است كه در 
حق  بر  هاى  خواسته  قبال  در  رژيم  سياست  به  اعتراض 
معلمان و براى دفاع از خواست عادالنه خود، روز سه شنبه 
هشتم ارديبهشت ماه 1388 از حضور در مدرسه خود دارى 

نمايند.
رژيم جمهورى اسالمى در طول سه دهه از حاكميت خود 
نقش  كردن  نهادينه  و  دادن  دخالت  با  طرف  يك  از  اگر 
مذهب در امر آموزش و پرورش تالش كرده تا مدارس و 

دانشگاه ها را به مركز ترويج جهل و خرافه مذهبى تبديل 
كند، از طرف ديگر با دخالت هاى پليسى در نهاد آموزش 
و پرورش و پاكسازى هاى سياسى و ايدئولوژيك و تحت 
ضربات  ايران  معلمان  معيشت  و  زندگى  دادن  قرار  فشار 
وارد  جامعه  در  پرورش  و  آموزش  امر  به  ناپذيرى  جبران 
آورده است. جمهورى اسالمى چنان وضعيت اقتصادى را به 
معلمان تحميل كرده است كه بسيارى از آنان ناچار شده اند 
بعد از پايان كار در مدرسه بجاى استراحت و تمدد اعصاب 
شغل  انجام  به  آموزش،  امر  در  خود  ظرفيت هاى  ارتقاى  و 

دوم روى آورند
معلمان ايران در سال هاى اخير مبارزه اى را پيش برده اند 
كه با پشتيبانى دانش آموزان مدارس، كارگران و مردم آزاده 
ايران مى تواند از چهارچوب تنگ قوانين رژيم فراتر رود و 
با طرح خواست ها و مطالبات روشن و شفاف، به جنبش 
توده اى عظيمى تبديل شود كه در اولين گام خود خواسته 
هاى اوليه معلمان را به رژيم جمهورى اسالمى ايران تحميل 

كند.
حزب كمونيست ايران از مبارزات و مطالبات عادالنه معلمان 
براى يك زندگى بهتر حمايت و پشتيبانى مى كند و از همه 
معلمان و دانش آموزان در سراسر ايران مى خواهد كه در 
فعاالنه  ماه  ارديبهشت   8 شنبه  سه  روز  عمومى  اعتصاب 
عادالنه  مبارزه  از  بخشى  ايران  معلمان  مبارزه  كنند.  شركت 
عليه  ايران  ستمديده  مردم  و  دانشجويان  زنان،  كارگران، 
به  اسالمى  جمهورى  رژيم  كه  است  بارى  فالكت  وضعيت 
مردم تحميل كرده است. از اينرو حزب كمونيست ايران همه 
جنبش  فعالين  و  ها  تشكل  كارگرى،  نهادهاى  و  ها  تشكل 
به  را  خواه  عدالت  و  آزاده  مردم  همه  و  دانشجويى  و  زنان 
پشتيبانى از مطالبات معلمان، همصدايى با اعتراضات آنان در 
روزهاى آينده و شركت در اعتصاب عمومى روز سه شنبه 8 

ارديبهشت ماه فرا مى خواند.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

5 ارديبهشت 1388  -   25 آوريل 2009
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