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 اتحاد سوسیالیستی كارگری

مروری برتحوالت داخل و 

 !خارج کشور

 محمد حسین مهرزاد

 وضعیت منطقه

افزایش فشارهای اقتصادی دراثر رشد 

تورم در چند سال گذشته کارگران و 

اکثریت جامعه را چند درجه زیر خط فقر 

دولت روحانی با تمام توان .  قرار داده است

سعی کرده که از انفجار اجتماعی 

تحریم ها که هر روز حلقه . جلوگیری نماید

ی محاصره ی آن تنگتر می شد گردش 

سرمایه را مختل کرده بود و وضعیت 

زندگی کارگران و مردم را نیز در 

اعتراضات .  سراشیب تندی قرار داده بود

ناشی از دستمزدهای معوقه و یا مبارزه     

در تب اشتیاق برای دیدن 

فوتبال جام جهانی،باز هم این 

 !کارگرانند که می سوزند

 

 پروانه وزیری

فادراساایاون جاا ااناای ، ۰۲۰۲دوم دسااماابار 

فیفا روسیه و قاطار را مایازبااناان   -فوتبال 

قاطار باا .  معرفی کرد ۰۲۰۲و ۰۲۰۰سال 

پرداخت سه میلیون پوند رشوه به فایافاا، باه 

باای باای ساای، باانااگاااه خااباارپااراکااناای نااقاال از

توانست  شانس  کاندیداهای رقیب را بارای 

دستیابی به میزبانی جام ج انی غایارماما ان 

  .کند

در بیشتر کشورهای ج ان، فوتبال ی ای از 

محبوب ترین ورزش هااسات و هار چا اار 

سال ی ی از کشورها میزبان این ورزش و 
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های  لزوم انطباق فعالیت

همبستگی با نیازهای 

 جنبش کارگری ایران

 رضا مقدم

فعالیت های همبستگی با جاناباش کاارگاری 

ایران در خارج کشور، در طاول ساه دهاه 

گذشته مراحل متفاوتی را پشت سر گذاشاتاه 

و همواره و به دفعات خود را باا نایاازهاای 

دوره ای جاناباش کاارگاری ماناطابا  کارده 

پیشرفت های جنبش کارگری در چند .  است

ساله گذشته نیازهای جدیدی ایجاد کرده اماا 

فعالیت های هاماباساتاگای در خاارج کشاور 

نتوانسته اند تماما خاود را باا ایان اوضاا  

در چاناد ساال گاذشاتاه، .  تازه منطب  کاناناد

سولیداریاتای ساناتار،   -چ ار موضو  عمده 

برکناری اسانلو، ایجاد تش ال کاارگاری از 

باال یا پائین و همچنین حداقل دساتامازد ساه 

میالایاونای باه خاوبای شا اا  بایان فاعال و 

انفعاالت درونی جنبش کارگری با فاعاالایات 

های هاماباساتاگای در خاارج را نشاان داده 

ادامه و یا گسترش این ش ا  فعالیت . است

هااای هااماابااسااتااگاای در خااارج را از عاالاات 

وجودیشان که حمایت از جاناباش کاارگاری 

در ایران است، دور می سازد و کاارگاران 

ایران و فعالیان و تشا ال هاای فای الاحاال 

موجودش را نیز از نیروی ما امال خاود و 
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بانااا بااه .  حاماایاات هاایااش مااحاروم ماای کااناد

تعری  و بعنوان یک اصال، ایان فاعاالایات 

های همبستگی در خاارج کشاور اسات کاه 

باید خود را با نایاازهاای جاناباش کاارگاری 

در صاورتای کاه .  منطب  کنند و نه بالع س

در مورد احزاب و سازمان هاای  سایااسای 

احزاب و سازمان های سیاسی .  چنین نیست

پیگیر سیاست های خود در جنبش کارگاری 

هستند که مم ن است با نیازهاای دوره ای 

و روز جنبش کارگری هم راستا باشند و یاا 

نباشند هار چاناد ایان خاود ماعایااری بارای 

دوری و نزدی ی آن ا باا جاناباش کاارگاری 

 .  است

 ( 1)آغاز فعالیت های همبستگی در خارج 

کمپین هاای هاماباساتاگای در خاارج کشاور 

هیچگاه برای خواست های مشخص جناباش 

ماطاالابااتای کاه . کارگری تصمیم نگرفته اند

کارگران در دوران انقالب داشتند، فعاالایات 

علیه قانون کاار اساالمای و خاواسات هاای 

معینی که جنبش کاارگاری در ماباارزه بار 

سر قانون کار بر آن تاکید داشت نظیر حا  

تش ل و اعتصاب و ح  انعقاد قراردادهاای 

دسته جمعی، مخالفت با برسمایات شانااخاتاه 

شدن شاوراهاای اساالمای تاوساط نا اادهاای 

کارگری بعنوان تش ل کاارگاران ایاران، و 

اعتراض به دستگیری و شا اناجاه و اعادام 

فعالین کارگری موضوعات عاماده ای باود 

که فعالیت های همبستگی بر آن ها اساتاوار 

قطعنامه روز کارگر سنندج در ساال .  بودند

که حاوی لیستی از مطالباات کاارگاری  66

بود، معیاری شد تا کمپین های هاماباساتاگای 

خااود را بااا خااواسااتااه ا و مااطااالاابااات روز 

این دوره که کاماپایان .  کارگری منطب  کنند

های همبستگی به ش ل نیابتی خواست های 

جنبش کارگری ایران را در خاارج کشاور 

نماایانادگای مای کاردناد باا آغااز دور تاازه  

جنبش کارگری در اواخر دهه هفاتااد پاایاان 

رئیس جم ور شدن خااتامای مابااحا  .  یافت

سیاسی و تحلیلی وسیعی را در میان فعالیان 

جاالااسااات کااارگااری .  کااارگااری داماان زد

بسیاری تش یل شد و دوران تازه و اقدامات 

مااناااسااباای کااه بااایااد انااجااام ماای شااد، مااورد 

بررسی قارار گارفات و در ناتایاجاه، اباتادا 

فعالین کارگری و سپس به مارور اناوا  و 

اقسام جمع ها و تش ال هاای کاارگاری کاه 

ایجاد شدند، به جلو صحنه آمدند کاه ناقاطاه 

 38عط  آن، روز کارگر ساقاز در ساال 

وقایع روز کارگر سقز که با هم ااری .  بود

تنگاتنگ دو بخش جنبش کارگری در داخال 

و خارج ش ل گارفات و جاناباش کاارگاری 

ایران را در جنبش کارگری جا اانای ادغاام 

کرد، اوج در هام آمایاخاتاگای کاماپایان هاای 

همبستگی با جنبش کارگری داخل بود واین 

در هم آمیختگی تا دو سال بدون هیچ دسات 

انداز و وقفه جدی ادامه یافت تا اینا اه سار 

و کله سولیداریتی ساناتار بارای ارتابااط باا 

 .  فعالین جنبش کارگری پیدا شد

 نه برای افشاگری و نه برای انتقاد 

اولین ش ا  در فعالیت های همبستگای در 

خارج در قبال سولیداریتی سنتر ایاجااد شاد 

و تا به امروز به نحوه برخورد به اساانالاو، 

ایجاد تش ل کارگری از پائین یاا از بااال و 

حداقل دستمزد سه میلیونی گساتارش یاافاتاه 

آنچه در ادامه خواهاد آماد  باا هاد  . است

انتقاد و یا افشاگری و یا تمجید از تش ل هاا 

قبال همین گاوناه مساائال را .  یا افراد نیست

در قالب انتقادی و افشاگرانه ماطارک کارده 

ام اما ایناجاا وقاایاع در چا اارچاوب آسایاب 

شناسی فعالیت های هاماباساتاگای در خاارج 

بیان می شود و هادفاش راهاگاشاایای بارای 

تطبی  و درهم آمیختگی مجدد کماپایان هاای 

همبستگی با جنبش کارگری در داخل اسات 

و هنگامی موثر خواهد بود که در محایاطای 

رفیقانه و بدور از هر نو  تشنا  احاتاماالای 

که فقط بدخواهان جنبش کارگری باه دناباال 

 .آن هستند، مورد بح  قرار گیرد

 سولیداریتی سنتر         -الف 

موقعیت تازه جنباش کاارگاری بسایااری از 

نیروها را باه صارافات اناداخات کاه بارای 

دسااتاایاااباای بااه اهاادافشااان از ماابااارزات و 

اعتراضات کارگران ب ره ببرند و ی ای از 

آن ا آمری ا و از طری  سولیداریاتای ساناتار 

..." اتحاد بیان الامالالای " ، 38در سال . بود

هنوز تن ا تش ال عاماده ای باود کاه بارای 

همبستگی با جنبش کارگری ایران فاعاالایات 

نقش انجمن کارگری چراغ ویسی .  می کرد

و علی خادری در اناجاام ماالقاات ماحاماود 

آی " صالحی با آنا بیوندی، از فارساتاادگاان 

علنی نشده بود و اتحاد بیان "  سی ا  تی یو

المللی نزد بسیاری، تن اا کااناال ارتابااط باا 

بار .  فعالین کارگری ایران جالاوه مای کارد

این اساس، نماینادگاان ساولایاداریاتای ساناتار 

برای ارتباط باا فاعاالایان جاناباش کاارگاری 

ایران دو بار با اتحاد بین المللی در تورناتاو 

مالقات کردند و هر دو باار نایاز تاقااضاای 

هم اری آن ا با پاسخ منفی اتحاد بین المللی 

 .  روبرو شد

با این حال وقتی اتحاد بین الملالای در ساال 

و در یاک اطاالعایاه کاوتااه عالایاه  5838

سولیداریتی سنتر موضع گیری کرد، ب امان 

شفی  از محفل امید با یک مقاله چند قسمتی 

به مخالفاان   " و طبقهپول، سیاست " به نام  

سولیداریتای ساناتار تااخات و باه ماقاالاه 

رضاا " ) خطر فساد در جنبش کارگاری" 

، ما ار 56شامااره مقدم، نشریه به پیش 

که ماه ا قبل از اطالعیه اتحااد (  5838

بین المللی علیه سولیداریتی سنتر منتشار 

ماحافال امایاد باجاز .  شده بود، حمله کارد

ب من شفی  چا اار عضاو دیاگار داشات 

یداله خسروشاهی، امایار پایاام، عابااس ) 
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فقط جم وری اسالمی بل ه با متحدین خود 

مثل عربستان و ترکیه نیز دست و پنجه 

 .نرم کند

پس از شرو  جنگ داخلی سوریه و سپس 

عرا  به نظر می آمد که قدرت منطقه ای 

. جم وری اسالمی به شدت به خطر افتاده

اما حمایت همه جانبه  جم وری اسالمی  

از ح ومت بشار اسد و مسلح کردن 

شیعیان عرا   و در ن ایت قدرت گرفتن 

حوثی ها در یمن، جم وری اسالمی را 

همچنان به مثابه یک قدرت منطقه ای سرپا 

هر چند دولت متحد .  نگ داشته است

جم وری اسالمی در سوریه تضعی  شده 

و در گیر جنگی بدون چشم انداز پیروزی 

بالفعل است، اما جم وری اسالمی تداوم 

قدرت منطقه ایش را در باز کردن جب ه 

جم وری .  های جدید تحق  بخشیده است

اسالمی صدها هزار از شیعیان را در 

عرا  سازماندهی و مسلح کرده است که 

حشد .  نامیده می شوند"  حشد الشعبی"

الشعبی ساختار سیاسی و نظامی کامال 

حدود .  مشابه بسیجی های ایران دارند

صدها هزار حشدی عراقی قطعا نه فقط در 

آینده سیاسی عرا  بل ه هم اکنون نیز در 

توازن قوا و فشار بر قدرت سیاسی بسیار 

آن ا می توانند نقشی همانند .  موثر هستند

. حزب هللا لبنان را در عرا  ایفا کنند

ح ومت عرا  پس از مال ی که ترکیبی 

از گرایش غرب و جم وری اسالمی را در 

خود دارد، با وجود نیروهای حشدی و 

همسایگی ایران، شدیدا به جم وری 

اسالمی باج و امتیاز می دهد و برای 

پیروزی بر داعش هم به نیروهای ائتال  

به رهبری آمری ا نیاز دارد و هم  به 

نیروهای ائتال  یک .   نیروهای شیعه

قدرت خارج کشوری هستند و نفوذ زیادی 

در توده ها ندارند، اما مزدوران  شیعه، 

قدرتی بزرگی هستند که ریشه در جامعه 

دولت اوباما و پن  باضافه یک، .  م م است

قدرت منطقه ای جم وری اسالمی را تا 

حدودی به رسمیت شناخته اند و می 

خواهند آن را تحت کنترل و م ار قرار 

مجلس سنا و   -اما جم وری خواهان .  دهند

مخال  تواف  و صرفا   -دولت اسراییل 

آن ا معتقدند .  م ار جم وری اسالمی هستند

تحریم ها نه تن ا باید ادامه یابد بل ه باید 

افزایش یابد و گزینه نظامی نیز می تواند 

روی میز باشد و در صورت الزم  در 

تضاد آن ا در .  دستور کار قرار گیرد

برخورد با جم وری اسالمی به شدت 

باالگرفت وبا دعوت ناتانیاهو به مجلس 

سنا، بدون هماهنگی با دولت آمری ا و 

در .  دیگر تحرکات سنا به اوج خود رسید

واقع خط آن ا این است که قدرت منطقه ای 

جم وری اسالمی باید به سرعت هر چه 

بیشتر از بین برود، اما دولت اوباما و پن  

باضافه یک، هزینه های این مسئله را با 

توجه به پتانسیل جم وری اسالمی در 

منطقه  خطرناک می دانند و مبارزه 

فرسایشی و م ار جم وری اسالمی و 

جلوگیری از پیشروی بیشتر او را در 

اکنون موضو  بازدید .  دستور کار دارند

از سایت های نظامی ایران نیز نه تن ا 

موضو  مورد اختال  پن  باضافه یک با 

جم وری اسالمی است بل ه موضو  

اختال  برانگیز در ح ومت ایران نیز شده 

به هر ش ل جم وری اسالمی در .  است

موضع ضع  در مذاکرات، تالش دارد تا 

هر چه مم ن است چیزهای کمتری از 

 .دست بدهد

تناقض در برخورد با جم وری اسالمی در 

قدرت .  منطقه نیز خود را نشان می دهد

های منطقه ای مثل عربستان و ترکیه از 

برخورد دولت اوباما با جم وری اسالمی 

ناخشنود هستند و از سوی دیگر سودای 

قدرتمند شدن بیشتر در منطقه را در سر 

اکنون دولت آمری ا نیز .  می پرورانند

برای این ه در منطقه همچنان قدرتمند 

باشد، ناچار است با دیگر کشورها و نه 

برای مطالبه ی افزایش دستمزد گسترش 

یافت و شرایط به سمت آن می رفت که 

دولت و کارفرماها از پرداخت دستمزد 

البته این .  کارگران و کارمندان عاجز باشند

مبارزات پراکنده و فاقد سازماندهی الزم 

در ن ایت جم وری اسالمی در این .  بودند

بازی دو سرباخت که میلیاردها دالر برای 

دستیابی به بمب اتم هزینه کرد تا قدرت 

منطقه ای خود را تثبیت نماید، موقعیت 

خود را در خطر دید و ناچار به عقب 

هر چند مبارزات و اعتراضات .  نشینی شد

توده ای و کارگری افزایش یافت اما 

مبارزات کارگران و دیگر مردم، عامل 

اصلی عقب نشینی نبود بل ه این فشار 

قدرت های ج انی سرمایه داری بود که 

همانطور .  جم وری اسالمی را عقب راند

که اشاره شد مبارزات کارگران و مردم در 

 . سطحی پراکنده وجود داشت

در جریان مذاکرات اتمی چند ن ته قابل 

اول این که جم وری .  تعم  وجود دارد

اسالمی ناچار شد تغییر کاربری اصلی 

ترین صنایع هسته ای را بپزیرد و این 

یعنی عقب نشینی وسیع در این مورد و  

هر .  فاصله گرفتن با ام ان ساخت بمب اتم

چند هنوز مذاکرات به نتیجه ن ایی نرسیده 

و مدرک معتبری بین طرفین به امضا 

نرسیده است و سرنوشت آن هنوز هم در 

هاله ای از اب ام قرار دارد، اما چشم انداز 

آن وجود دارد که جم وری اسالمی شروط 

پن  باضافه یک را به معنای تغییر وسیع 

در ساختار و کاربری صنایع هسته ای  

 .بپذیرد

دوم این که پن  باضافه یک و در راس آن 

دولت اوباما هم حاضر شده تحریم ها را 

بردارد و فشار بر جم وری اسالمی را 

در این مورد باید تعم  .  کاهش دهد

اختال  شدید و کم .  بیشتری به خرج بدهیم

سابقه ی جم وری خواهان و اسراییل با 

دولت دم رات های اوباما بیانگر واقعیتی 
9بقیه درصفحه   

1از ص ...“ مروری بر تحوالت “بقیه   
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2از ص ...“ های  لزوم انطباق فعالیت“بقیه   

احزاب کمونیست کارگری برای دفاع از 

جنبش کارگری ایجاد نشده اند بلکهکه   

هدفشان پیگیری اهداف خودشکان در    

اما اتحاد بکیک      .  جنبش کارگری است

المللی حزب و سازمان سیاسی نیست و 

علت وجودیش حمایت از جکنکبکش        

کارگری است و دفاع نکهکردنکش از        

خواستها و مبارزات کارگری با عکلکت     

 .  وجودیش در تناقض است

کشااور، امااری کااامااال جاادیااد بااود و در 

چارچوب فعالیات هاای تااکاناونای آن نامای 

گنجید و تصمیم گیری در قبال آن مستاقایاماا 

ربط داشت به نظرگاه ای سیااسای فاعاالایان 

اتحاد بین المللی کاه از طایافا اای ماخاتالا  

مخالفت و یا موافقت با سولایاداریاتای .  بودند

فاعاالایان   -سنتر بستگی داشت به اینا اه اوال

اتحاد بین المللی چه ناظاری نسابات باه راه 

حل آمری ایی برای جنبش کاارگاری و کال 

صا    -آینده سیاسی ایاران داشاتاناد و دوماا

مستقل طبقه کارگر چه جایگاه و اهمیتی در 

کل اهدا  سیاسی و طبقاتی که هر یاک از 

بارای .  این فعالین دنبال می کاردناد، داشات

همه واضح بود که استاقاالل صا  جاناباش 

کارگری از همه جریانات مادافاع صااحاباان 

سرمایه و صنایع بدون ات ای مالی به خاود 

فعالین جنبش کاارگاری در دفاا  قااطاع از 

ات ا به خود مالی و علیه سولیداریتی سناتار 

که حتی سه حزب کمونایاسات کاارگاری را 

نیز در مقابل خود داشت ی ی از وقایاع بای 

نظیر در تاریخ این جنبش و ی ی از نشااناه 

های عروج جاریاان چا  و ساوسایاالایاسات 

اولایان باار باود کاه .  جنبش کارگاری اسات

فعالین سوسیالیست کمپین ای همبستاگای در 

خارج کشور درگیر دفا  از پرنسایا  هاای 

جنبش کارگری شدند و با سولیداریتی سنتار 

مخالفت کاردناد قابال از ایانا اه فاعاالایان و 

تش ل ای کارگری در ایران حتی بعضاا از 

در .  اقدامات سولیداریتی سنتر مطلع بااشاناد

تمام این سال ا، مخالفت با سولیداریتی سنتر 

تن ا موردی بود که از خارج آغاز شد و به 

فعالین و تش ل ای کارگری داخال رسایاد و 

طبیعی هم بود که اتحاد بین الامالالای، روش 

از پیش آزمایش شده ای برای رویارویی باا 

در مقام مقایساه باا .  این معضل نداشته باشد

اتحاد بین المللی، ن ادهای همبساتاگای ناقاش 

م می در مبارزه علیه ساولایاداریاتای ساناتار 

 .   داشتند

 اسانلو و اتحاد بین المللی  -ب

مواضع اتحاد بین الملالای در قاباال اساانالاو 

نمونه معضل اصلی و دو راهی در ماقاابال 

فعالین همبستگی در خارج است که یاا باایاد 

از جنبش کارگری ایران و فعالین و تشا ال 

هایش دفا  کنند و یا از مواضع جمع تش ل 

اعضای محفل امید کاه در .  و سازمان خود

اتحاد بین المللی هم فعالیت می کردند، علناا 

مدافع اسانلو بودند و نه سنادیا اای واحاد و 

هنگام اختال  بین اسانلو و سندی ای واحد، 

 .از اسانلو از دفا  کردند

، هنگامای کاه اساانالاو ۰۸۲۱در اسفند  - 5

در زندان بود، در مصااحاباه ای باا ساایات 

نوروز، سایت جبا اه مشاارکات، از جامالاه 

اینجانب کااماال باه صاورت “ :  اظ ار داشت

که فعال اتحااد بایان (  فرد، مرتضی افشاری

در جلسه اتحاد بین المللی، .  المللی هم بودند

یاادالااه خسااروشاااهاای و ماارتضاای افشاااری 

مواف  اطالعیه عالایاه ساولایاداریاتای ساناتار 

از .  بودند و امیر پیام و ب من شفی  مخاالا 

میان این ا نیز زنده یاد یادالاه خساروشااهای 

تن ا کسی بود که شفاهی، کتبی و عالانای باا 

 . سولیداریتی سنتر مخالفت می کرد

بر خال  تصور همگانی که فعالایان اتاحااد 

بین المللی را ساوسایاالایاسات مای دانساتاناد، 

م دی کوهستانی مدافع سولیداریتی سنتار و 

عامل آن ا شد و هاماه اعضاای اتاحااد بایان 

الااماالاالاای ناایااز بااا انااتااشااار اطااالعاایااه عاالاایااه 

باه هامایان .  سولیداریتی سنتر مواف  نباودناد

دلیل اتحاد بایان الامالالای باه اناتاشاار هاماان 

اتحاد بین المللای هاناوز .  اطالعیه اکتفا کرد

در مااورد دو مااالقاااتاای کااه بااا ناامااایاانااده 

سولایاداریاتای ساناتار در تاورناتاو داشاتاه و 

مسااائاالاای کااه در آن گااذشااتااه، بااه جااناابااش 

 (2.) اساتکاارگاری ایاران تاوضاایاح ناداده 

حتی در مورد م دی کوهستانی هم که فعال 

اتحاد بین المللی بود و عامال ساولایاداریاتای 

سنتر شد، اطالعیه نداد تاا فاعاالایان جاناباش 

کارگری را هشیار کند و از تماس با م ادی 

از طار  دیاگار .  کوهستانی بر حاذر دارد

نافاره  8ب من شفی ، نظریه پارداز ماحافال 

" پاول، سایااسات و طاباقاه" امید، باا ماقاالاه 

تئوریسین پول گرفتن از سولیداریتی ساناتار 

شد و هر نو  مخالفت با وی و یااراناش باه 

نوعی بح  داخلی اتحاد بین المللی هم تلقی 

می شد و اشاره علنی به آنا اا ماحا اومایات 

از جمله وقاتای عالای خادری !  بدنبال داشت

طی مطلابای از ماخاالافاان اطاالعایاه عالایاه 

سولیداریتی در اتحاد بین الامالالای ناام بارد، 

 (   8!)شد" تقبیح"رسما و کتبا 

مقابله با سولیداریتی سنتار در بایاش از دو 

دهه فاعاالایات هاای هاماباساتاگای در خاارج 

 . طبقه کارگر ام ان پذیر نیست

اکنون فعالین جنبش کارگری و بسیااری از 

فعالین چ  از مقابله موفقیت آمایاز فاعاالایان 

جناک چ  و سوسیالیست جنبش کارگری باا 

سولیداریتی ساناتار کاه ناماادی از دفاا  از 

ص  مستقل جنبش کارگری اسات، اطاال  

دارند که نقطه اوج آن ماخاالافات فاعاالایان و 

تش ال هاای کاارگاری عالایاه پاول گارفاتان 

پایاروزی .  اسانلو از سالاطانات طالاباان باود
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بر کناری اسانلو از هکیکات مکدیکره         

سندیهای واحد و خروج وی از ایکران    

مباحث حادی را در دفاع از اسانلو و یکا  

هیات مدیره سندیهای واحد در مکیکان   

فعالی  و تشهلهای کارگری در داخل و 

در ای  میان اتحاد بیک   .  خارج دام  زد

المللی طی اطالعیه کوتاهی برای اسانلو 

 . در خارج کشور آرزوی موفقیت کرد

نه “ایرج آذرین طی نوشته ای با نام . خورد

، شاال  ” باخاشایام  کنیم، نه می فراموش می 

زدن صدی  امجدی را مح وم کرد و سپس 

به زندانی بودن فعالین کارگری هفات تاپاه، 

به گلوله بسته شدن کارگران خاتاون آبااد و 

به زندانی بودن محماود صاالاحای باه جارم 

. باارگاازاری روز کااارگاار اشاااره داشاات

مرتضی افشاری از اعضاای وقات ماحافال 

 ،۰۲۲۲امید، بالفاصله و در نا ام ماارس 

آقااای آذریاان شااایااد “ طاای مااطاالااباای بااه نااام 

باه ایانا اه ”  ؟! ایاد نبخشید، اما فراموش کارده

چرا اسانلو و شرکت واحد از لیسات افاتااده 

 .  است، انتقاد کرد

باار کااناااری اساااناالااو از هاایااات ماادیااره   -8

سااناادیاا ااای واحااد و خااروج وی از ایااران 

مباح  حادی را در دفاا  از اساانالاو و یاا 

هیات مدیره سندی ای واحد در میان فعالایان 

و تش لا اای کاارگاری در داخال و خاارج 

در این میان اتحاد بین المللی طی .  دامن زد

اطالعیه کوتاهای بارای اساانالاو در خاارج 

 . کشور آرزوی موفقیت کرد

در حااشایاه عازل " مجید تمجیدی با نوشاتاه 

منصور اسانلو، این کمپین تا مغز استخاوان 

ارتجاعای باایاد بادون اماا و اگار ماحا اوم 

ماوضاو  "  ، کوشید تا با تمرکاز بار !" شود

هتک حارمات و زن ساتایازی در کاماپایان 

ارتجاعی جاری است که علیه مریام ضایاا  

جبا اه ای "  و منصور اسانلو برپا شده است

در دفا  از اساانالاو ایاجااد کاناد کاه کاارش 

 . نگرفت

بر کناری اسانلو را توطئه پیچیده    امیر پیام

ابعاد “ وی نوشت !  وزارت اطالعات دانست

مخرب و ویرانگر ایان اطاالعایاه دوخاطای 

برای جنبش مستقل کاارگاری ایاران و کال 

طبقه کارگر آنقدر عمی  و گسترده است که 

ذهن را ابتدا به این سو  می دهد کاه شاایاد 

مسااتااقاال و بااه دور از فضااا سااازی هااای 

سیااسای در زمایاناه اناتاخااباات ماطاالاعاه و 

ام کاه  ام و به این نتیجه رسیده  بررسی کرده

تن ا راه حفظ دستااوردهاای اناقاالب عاظایام 

ایران که همان استقالل، آزادی و پیاشارفات 

است در رای باه یااران خااتامای باه دسات 

اعضاای هایائات “ و خواست تاا ”  خواهد آمد

مدیره و فعالین و کارگران در این انتخابات 

طالاباان  شرکت کرده و به ائاتاال  اصاالک 

رای بدهند چرا که این ائتال  ماورد قاباول 

همان موقع سندیا اای واحاد .  ” باشد بنده می 

و فعالینش و از جمله رضاا شا اابای اعاالم 

کردند که تاوصایاه اساانالاو ناظار شاخاصای 

. خودش است و نظر سندی ای واحد نایاسات

رضااا شاا اااباای اعااالم کاارد کااه کااارگااران 

شرکت واحد نمی توانند باه رهاباران خااناه 

باودناد ”  یاران خااتامای“ کارگر که در لیست 

زیااارا اماااثاااال ماااحاااجاااوب و .  رای دهاااناااد

جلودارزاده در راس خانه کاارگاری باودناد 

که نقش اساسی در سرکوب کارگران واحاد 

 .داشت

ب من شفی ، مرتضی افشااری، ) محفل امید 

(عباس فرد، امیر پیام و یداله خسرو شاهای

از اطالعیه سانادیا اای واحاد و رضاا ( 4)

ش ابی علیاه فاراخاوان اساانالاو بارای رای 

نه تن ا دفا  ن ردند "  یاران خاتمی"دادن به 

بل ه کوشیدند پوششی برای اساانالاو فاراهام 

ایانا اا .  کنند و مانع از انتاقااد باه وی شاوناد

اعالم ماوضاع از درون زنادان " طی بیانیه 

)"  به نفع رژیم فاقد هر گونه اعتباری است

( ۰۸۲۱اسافاناد  ۰۸  –  ۰۲۲۲ماارس  58

مصاحبه اسانلو باا ساایات ناوروز را قاابال 

اطالعیه این پن  نفر با ات ا .  استناد ندانستند

به این اصل صحیح که اظ ارات زنادانایاان 

سیاسی علیه خودشان و در دفاا  از رژیام 

اسالمی قابل ات ا و استناد نیست، این تالاقای 

را بدست می دادناد کاه وزارت اطاالعاات 

تحت تسلط خامنه ای و احمدی نژاد، اسانلو 

را تحت فشار گذاشاتاه تاا از درون زنادان 

فعالیت کند و ”  یاران خاتمی“ برای پیروزی 

اساانالاو الاباتاه در زنادان و !  اطالعیه بدهاد

بیرون از زنادان تااکاناون آن مصااحاباه و 

 . فراخوان را هرگز ت ذیب ن رد

بعالوه اعضای محفل امید می دانساتاناد کاه 

اسانلو قبال از دساتاگایاری بارای دیادار باا 

اتحادیه ج انی ترانسپورت به اروپاا آماد و 

همراه با م دی کوهستانی در مصااحاباه ای 

خاواهاان (  ۰۸۲۱تیر ) با تلویزیون آمری ا، 

قاناون اسااسای  ۰۲و  ۰۱، ۰۸اجرای مواد 

پافشاری بر اجارای ایان .  رژیم اسالمی شد

مواد از قااناون اسااسای، ماوضاع شااخاص 

اصالک طلبان دولتی، خاتمی و رفساناجاانای 

ماده اجرا  ۸از نظر این ا چنانچه این .  است

توصایاه !  شود حقو  مردم متحق  شده است

اسانلو از زندان در ادامه همان ماواضاعاش 

 . در بیرون زندان و در خارج کشور بود

در واقع محفل امایاد هایاچ اناتاقاادی باه   -  2

نه تن ا این، بالا اه .  اسانلو را بر نمی تابیدند

آنجا که در لیست فعالین جنبش کارگری نام 

اسانلو از قلم افتاد، سوسیالیست ها را آمااج 

ب من سال  ۰۲در .  انتقادات خود قرار دادند

صدی  امجدی به جارم شارکات در  ۰۸۲۱

روز کااارگاار، در زناادان ساانااناادج شااال  
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، برای اولی  بار بخشکی  2931در سال 

از کارگران ماهشهر مسئلکه حکداقکل      

دستمزد مهفی برای زندگی یک خانواده 

که در     -کارگری را با نرخ تورم واقعی 

تمام ای  سالها رژیم اسالمی در نکرکر   

اهمیت یک ,  ادغام کردند    -نگرفته بود

مبلغ معی  برای تبلیغ و اتحاد کارگکری  

در مبارزه برای اضافه دستمزد را مکورد  

 توجه قرار دادند 

را بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین می کارد 

و پرونده دساتامازد باا غارو لاناد و اظا اار 

نارضایتی کارگران تا سال باعاد بساتاه مای 

 . شد

، برای اولین بار بخشای از 5832در سال 

کارگران ماهش ر مسائالاه حاداقال دساتامازد 

م فی برای زندگی یک خااناواده کاارگاری 

کاه در تاماام ایان   -را با نرخ تورم واقعای 

  -سال ا رژیم اسالمی در نظر ناگارفاتاه باود

ادغام کردند، اهمیت یک مبلغ معایان بارای 

تبلیغ و اتاحااد کاارگاری در ماباارزه بارای 

اضافه دستمزد را مورد توجه قرار دادند و 

در اولاایاان گااام، خااواهااان رساااناادن حااداقاال 

دستمزد به خط فقر که در آن زماان تاوساط 

ارگان ای رژیم اعالم مای شاد دو مایالایاون 

ابااتاا ااار بااخااشاای از .  تااومااان اساات، شاادنااد

کاارگااران ماااهشاا ار یااک ضاارباه ماا اام بااه 

ش ستن دور باطل تعیایان حاداقال دساتامازد 

تااوسااط رژیاام اسااالماای بااود و از طاار  

بخش ای م می از فاعاالایان و تشا ال هاای 

کارگری حماایات شاد و ماعاناایای جاز ایان 

نداشت که از نظر بخش ای پیاشارو جاناباش 

کارگری با تعیایان حاداقال دساتامازد تاوساط 

شورایعالی کار، مسئله دستمزد فیصله یافتاه 

نیست و فعالین و تشا الا اای کاارگاری مای 

کوشند که مبارزه برای حداقل دساتامازد دو 

 .میلیونی را در طول سال ادامه دهند

این ابت ار توسط شاش تشا ال  5838سال 

کارگری پیگیری شد و در  بحبوحه مباحا  

مربوط به تعیین حداقل دستمزد، مابالاغ ساه 

میلیون را اعالم کردناد زیارا ارگاان هاا و 

مقامات خود رژیم خط فقر را ساه مایالایاون 

این خواست بعادا در اعاالمایاه .  می دانستند

هفت تش ل کارگری بمناسبت روز کاارگار 

و طاباعاا  اعضای هیئت مدیره و خود اسالاو

نادانسته و ناخواسته طمعه توطئه ای پیچیده 

از طر  وزارت اطالعات و عوامل خااناه 

کارگر و شوراهای اسالمی که همه جا مای 

هیئت مادیاره سانادیا اای . ) ”لولند شده باشند

!( خاطاایای فااحاش:  کارگران شرکات واحاد

اتحاد بین المللی هیچگاه از ات ام امیار پایاام 

به هایاات مادیاره سانادیا اای واحاد فااصالاه 

فاعاالایان و تشا ال هاای کاارگاری .  نگرفت

ایران در اسااس از تصامایام هایاات مادیاره 

سندی ا واحد دفا  کردند اما اعضای اتاحااد 

 .   بین المللی را در مقابل خود یافتند

امیر پیام هنگامی اسانلو را غیر قابال دفاا  

دانست که به امیر ج انشااهای پایاوسات اماا 

هنوز ات امش باه هایاات مادیاره سانادیا اای 

حتی اگر ماخاالافات باا !  واحد را پس نگرفته

تصمیم سانادیا اای واحاد بارای یاک فاعاال 

کمپین های همبستگی قاابال تاامال بااشاد آیاا 

ات امات امنیتی به سندی ای واحد با فعالایات 

در چااناایاان عاارصااه ای ماانااافااات ناادارد؟ 

مرتضی افشاری که بادلایال از قالام افاتاادن 

اساااناالااو از لاایااساات کااارگااران زنااداناای 

برافروخته شده بود و به سوسیالیست ا حملاه 

کاارد، درباااره اقاادامااات اساااناالااو در خااارج 

کشور هنوز مطلبی ناناوشاتاه و اتاحااد بایان 

المللی هم آرزوی موفقیت برای اساانالاو را 

 ! هنوز پس نگرفته است

نحوه برخورد اتحاد بین المللی و اعضاایاش 

به اسانلو و سندی ای واحاد دقایاقاا ماعاضال 

فعلی فعالیت ای همبستگی در خارج را بیاان 

احزاب کمونیست کارگری از پاول .  می کند

گرفتن اسانلو از سلطنت طلبان دفا  کاردناد 

چرا که هم با مواضاع حازبشاان در ماجااز 

سیاسی نیست و علت وجودیش حاماایات از 

جنبش کارگری است و دفاا  نا اردناش از 

خواساتا اا و ماباارزات کاارگاری باا عالات 

 .  وجودیش در تناقض است

حداقل دستمزد سه میلیون تومانی و کمپین 

 های همبستگی

حداقل دستمزد کارگران یاک چا اارم خاط  

فااقاار اساات و هاایااچ خااواسااتاای در جااناابااش 

کارگری فاراگایار تار از خاواسات اضاافاه 

سال ا بود که اعتراضات باه .  دستمزد نیست

حداقل دستمزدهای نااکاافای در دور بااطال 

بح  درباره نرخ تورم واقعی و هاماچانایان 

کارفرمائی و دولتی بودن شورایاعاالای کاار 

در پایان نیز شاورایاعاالای .  جریان می یافت

ضد کارگری کار، حداقل دستمزد کارگران 

بااودن پااول گاارفااتاان از دولاات هااای غاایاار 

اسالمی خوانایی داشت و هم این اه احازاب 

کمونیست کارگری بارای دفاا  از جاناباش 

کااارگااری ایااجاااد نشااده انااد باالاا ااه هاادفشااان 

پیگیری اهدا  خودشان در جنبش کارگری 

اما اتحاد بین المللی حزب و سازماان .  است
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6از ص ...“ های  لزوم انطباق فعالیت“بقیه  مشترک سیاست حززب حزتزمزتزیزسزت بزا  زمز   

" كاغذى بهمن شفیق، عباس فرد و امیر پزیزام

را نوشته اید كه علنى پخش شزد  اسزت و در 

 .سایت ها درج گردید  است

در این مطلب با استناد به  لسات درونی و 

غیر علنى اتحاد بین المللی، شما مباحثی را 

را   به نظرات ارائه شد  توسط برخى شركت 

كنندگان در این  لسات طرح کرد  اید که، 

علیرغم صحت و سقم آنها،  بر خالف پرنسیب 

های تاکنونی کار  معی اتحاد بین المللی، 

مبنى بر غیرعلنى بودن  لسات اعضاى اتحاد، 

 .میباشد

فعالین اتحاد بین المللی ضمن تقبیح كردن 

چنین شیو  هایی، از شما، و تمامى اعضاى 

اتحاد بین المللى، انتظار دارند كه اطالعات 

غیرعلنى مربوط به  لسات اتحاد بین المللى 

عالو  بر این، با تو ه به .  را محفوظ بدارید

فعالیت اتحاد بین المللی در دفاع از مبارزات 

طبقه كارگر ایران، از شما درخواست میكنیم 

كه اختالفات سیاسى و نظری خود با دیگران 

را به حیطه فعالیت های اتحاد بین المللی 

نتشانید و از دخالت اتحاد بین المللى در چنین 

 .زمینه هایى دوری گزینید

 

 با امید گسترد  تر کردن فعالیت هایمان

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در 

 ایران 

 "8002سپتامبر  ٩

 

توضیح این ه، محفل امید در ش ریور    -  4

و با انتشار اطالعیه ای با امضای ب من  ۰۸۲۱

شفی ، مرتضی افشاری، عباس فرد، امیر پیام 

. و یداله خسرو شاهی اعالم موجودیت کرد

اکنون روشن است که تن ا ب من شفی  باقی 

چندی پیش عباس فرد دلیل جدایی .  مانده است

تاریخ و دالیل جدایی بقیه .  خود را اعالم کرد

البته نامه زنده یاد یداله خسرو .  روشن نیست

شاهی به ب من شفی ، قبل از فوتش در محافل 

کارگری دست به دست می شد و روشن بود 

 .که از محفل امید جدا شده است

ایان خاواسات .  هم تا ارار شاد 5834سال 

فعالین و تش ل ای کارگاری ایاران، تاوساط 

هیچ بخشی از کمپین هاای هاماباساتاگای در 

این کمپایان هاا و .  خارج کشور حمایت نشد

بطور مثال اتحاد بین المللی، حتی آناجاا کاه 

بطور مشخص درباره حداقل دستمازد ساال 

اطااالعاایااه دادنااد خااواساات حااداقاال  5838

! دستمزد سه میلیونی را مس اوت گاذاشاتاناد

مجددا سئوال این است که اگر ایان کاماپایان 

های همبستگی علت وجودیشان حماایات از 

جنبش کارگری است، هنگامی که خاواسات 

کارگران با مواضع اعضایشان در تانااقاض 

قرار می گیرد، اصل بر حمایت از خواست 

کااارگااران اساات یااا خااواساات اعضااایشااان؟ 

برای رفع فاصله ایجاد شده بین کمپین هاای 

همبستگی و جنبش کارگری در ایاران باایاد 

راه چاره ای جست و این مطلب هدفی جاز 

 . آن را دنبال نمی کند

 خطاب به سوسیالیست ها

فعالین جناک چا  و ساوسایاالایاسات جاناباش 

کارگری که در فعالیت های همبساتاگای در 

خارج کشور فعال هساتاناد مسائاولایات هاای 

فعالین و تش ل اای .  خطیری بر دوش دارند

کااارگاااری در ایااران، زیاار فشااار یاااک 

دی تااتاوری خشان فاعاالایات مای کاناناد، باا 

دشواری جلسه برگزار می کنناد، دائاماا در 

. معرض ت دید و بازداشت و زندان هساتاناد

از داشتن ارگاانا اای تابالایاغای قاوی ناظایار 

نشریه، رادیو و تلویزیون محروم هستاناد و 

در عمل تن ا یک سایت اینترنتی دارناد کاه 

آن م فیلتر است و دساتارسای باه آنا اا آساان 

باعاالوه، باه دلایال شارایاط اخاتاناا  .  نیسات

ام ان دفا  کامل از مواضع شان را ندارند 

زیاارا بااایااد بااه ناا اااتاای اشاااره کااناانااد کااه 

مخاطرات امنیتی فعالیت شاان را از آناچاه 

 .که هم اکنون هست، فراتر می برد

این مسئولیت همه سوسیالیاسات هاای فاعاال 

در ایاان عاارصااه اساات کااه باا ااوشاانااد ایاان 

کمبودها را در خارج جبران کنند و ما امال 

 داخالفعاالایات هاای جاناباش کاارگاری در 

باشند، چه برای کماک باه تابالایاغ خاواسات 

های کارگری ناظایار حاداقال دساتامازد ساه 

ماایاالاایااوناای و چااه در دفااا  اسااتااداللاای از 

مطالبات کارگری، آنجا کاه اخاتاناا  دسات 

فعالین کارگری در ایران را برای دفاا  از 

 .نظراتشان بسته است
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 :زیر نویس

برای رجاو  باه تااریاخاچاه فاعاالایات هاای   -5

همبستگای در خاارج کشاور رجاو  کانایاد باه 

 53برنامه های تی وی به پیش کاه از تااریاخ 

ماه مه می و در نه قسمت پخاش  52مارس تا  

کمپین های همبستگای در خاارج و " برای .  شد

رجو  کنیاد "  نیازهای جنبش کارگری در داخل

 :به برنامه نلویزیون به پیش در لینک زیر

https://www.youtube.com/watch?

v=Ll3TZSlFi-k 

 

دو مالقات بین فارساتاادگاان ساولایاداریاتای   -  2

سنتر و اتحاد بین المللی،  برای اولایان باار در 

باه ، رضا مقدم، " شرایط بازگشت اسانلو" مقاله 

ماا ار ،   -۰۲۲۱، ساپااتااماابار ۰۱پایاش شامااره 

 .  علنی شد ۰۸۲۱

. نامه تقبیح علی خدری در زیر آمده اسات  -  8

فعالین اتاحااد بایان " در این نامه علی خدری را 

تقبیح کرده اناد و مان هام بادون آنا اه "  المللی

 !  خودم بدانم، ی ی از آن ا بودم

 

 رفیق علی خدری،"

 با سالم،

خزطزوط " اخیرآ شزمزا  مزطزلزبزی تزحزت عزنزوان 
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مربوط به برگزاری جام ج انی فوتاباال در 

. در نااظاار گاارفااتااه شااده اساات۰۲۰۰سااال 

جمعیت قطر دو میلیون و چ ل و دو هازار 

درصد ساکناان  ۲۱تا  ۲۲نفر است و حدود 

آن کااارگااران و اتااباا  خااارجای هسااتانااد و 

ب مین دلیل قطر مقررات تبعیض آمیزی در 

رابطه با اتبا  خارجی باه ویاژه کاارگاران 

طب  مقررات این کشور،  آن ها  از .  دارد 

 .هیچ حقوقی برخوردار نیستند

کاه قاطار اقادام باه سااخات  ۰۲۰۲از سال 

استادیوم ورزشی کارده تااکاناون دسات کام 

کارگر نپالی و هندی جان خود را از  ۰۹۰

بساایاااری از کااارگااران در .  دسات داده انااد

. قطر از شرایط دشواری کار رن  می برند

درجاه و بادون   ۱۲آنان مجبورند  دردمای 

 ۰۰دسترسی باه غاذا و آب آشاامایادنای،  

در ایاان گاازارش بااه .   ساااعاات کااار کااناانااد

بستری شدن بیش ازیاک هازار کاارگار باه 

دلاایاال سااقااوط از باالااناادی در حاایاان کااار و 

همچنین  س ونت بیش از گنجایش در خااناه 

های غیر ب داشتی که بیماری ای مختل  در 

آن ها  رواج دارد اشااره شاده و نایاز در 

نافار در  ۸۲۰طول دو سال گذشته بیش از 

ماافایاای فایافاا و .  دوستاداران آن مای شاود

دولت ای ج انای از طاریا  ایاجااد تاجاارت 

مافیایی وفساد مالی، میلیاردها دالر سود باه 

این سودآوری بزرگ ماالای .  جیب می زنند

نه تن ا از طری  خرید و فروش مایالایااردی 

ب ترین بازی نان تیم های مختلا  کشاورهاا 

و از طری  تبلیاغاات گساتارده ی  مایادیاای 

کشورها بارای جاذب عاالقامانادان و و از 

طری  تادارکاات عاظایام بارای تارافایاک و 

تجارت س س زنان و کودکاان اسات بالا اه 

استثمار کارگران ساختمانی نیز جازو پایاش 

فرض های سرمایه است که در بارگازاری 

 .این مسابقات نقش عمده ای دارد

همانطور که شاهد بودیم هنگامی که برزیال 

خود را برای مسابقات جام  جا اانای آمااده 

ماای کاارد هاازاران مااعااتاارض باارزیاالاای در 

اعتراض به برگزاری مسابقات جام ج اانای 

میلیارد دالری آن به خیابان  ۱۱۰۵و هزینه 

اکثر آنان کارگرانی بودند که از .  ها ریختند

در .  داشتن ام ااناات اولایاه ماحاروم باودناد

 ۸۵روساایااه هاام باارای ساااخاات اسااتااادیااوم 

میلیارد یورویای ساوچای، هازاران کاارگار 

م اجر و کارگرچچنی در بی حقوقی کاامال 

به کار گرفته شدند و بسایااری از آناان باه 

خاطر نداشتن وسایل ایمنی کاار مصادوم و 

یا جان باختند و علیرغم اعتراضاات وسایاع 

که انع اسای جا اانای هام داشات، ماقااماات 

رسمی ازریز و درشت  خود را به نافا امای 

 .زدند

را دارد،  ۰۲۰۰اما درقطر کاه مایازباانای 

 شرایط کارگران چگونه است ؟ 

همه می دانند کاه مانااباع سارشاار نافات و  

گااااز،  ایااان کشاااور را باااه یااا ااای از 

. ثروتمندترین کشورها تابادیال کارده اسات 

میلیارد دالر از آن بارای  ۰۲۲ثروتی که  

ورزشگاه ا و زیار سااخات هاای  یهزینه 

جااریااان ساااخاات فضااای ورزشاای باار اثاار 

حواد  دلخراش و یا بدلیل س ته قلبی جاان 

خون کاارگاران با اای مایازباانای .  باخته اند

 .قطردر جام ج انی ست

قطر برای ساخت ایان اساتاادیاوم ورزشای، 

هزار کارگر از قاطار و دو مایالایاون  ۵۲۲

" کارگر از کشورهای همسایه بویاژه ناپاال 

تااعاایاایاان ماایاازان حااقااو  .   کاارده"  اسااتااخاادام

کارگاران بساتاگای باه مالایات آناان دارد و 

بسیاری از آناان از حاقاو  پارداخات نشاده 

از زماان .  چند مااهاه شاان شا اایات دارناد

ورود کاارگاران باه قاطار پااساپاورت آنااان 

ضبط شده و کارت شناسایی  هام بارایشاان 

صادر نمی کناناد تاا کاارگاران ماجاباور باه 

 .ادامه کار باشند

یاا اای از کااارگااران نااپااالاای  در قااطاار بااه 

باه عالات : " روزنامه نیویورک تایمز گفات 

فشار شرایط کاری در وضاعایات دشاواری 

زندگی می کنم و در شبانه روز فاقاط یاک 

عالوه بارایان،  هاماه .  وعده غذا می خورم

روزهای هافاتاه باایاد در سار کاار حااضار 

باشم،  این وضعیت بیشتر به بردگای شابایاه 

پاس از هافات : " او می گویاد."  است تا کار

ماه کار در این کشور،  تصمیم گرفتم کاارم 

اما رییاس .  را رها کنم و به کشورم برگردم

بخشی که در آن کار می کردم با تمسخر به 

براساس نظام کفالت قطر تو نمای :  من گفت

توانی بدون موافقت مان اساتاعافاا بادهای یاا 

 ."قطر را ترک کنی

بر اساس سیستم قانون کفالت،  هار کاارگار 

خارجی که به قطار مای آیاد نایااز باه یاک 

کاافاایاال دارد و ایاان کاافاایاال، مااعاامااوال خااود 

کااارفاارماااساات کااه باارای ایااجاااد اماا ااانااات 

استثمار این  کارگران، باید کارهای مربوط 

ایاان .  بااه ورود بااه قااطاار را  انااجااام دهااد

بدین معنی که اگار  .  مقررات دو ساله است 

کارگری  قرارداد را فسخ و یا منحل کند نه 

7 

1از ص ...“ در تب اشتیاق “بقیه   
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رگیاناا شایاوتال کاارشانااس اماور قاطار در 

سازمان عفو بایان الامالال در مصااحاباه باا 

کاارگاران ما ااجار : "  دویچه وله می گاویاد

زمیاناه هاای بسایاار ماحادودی بارای دفاا  

یک دفتر ش اایاات در وزارت کاار .  دارند

وجاود دارد، امااا دسااتاارسای بااه آن بساایااار 

دشوار است،  چارا کاه کاارگاران ما ااجار 

از طار  .  خارج از ش ر زندگی می کاناناد

دیگر،  آزادی حرکت از آن ا سلب گاردیاده 

همچنین، با آن ه کارگران قانوناا مای .  است

توانند علیه کارفرمایان ش اایات کاناناد، اماا 

. چنین کاری نایااز باه هازیاناه بااالیای دارد

کارگران برای چانایان کااری باایاد مابالاغای 

 ."دالر آمری ایی بپردازند ۸۲۲معادل 

اما آیا رگینا شیوتل و سازمان ای بین المللی 

از  اوضااا  اساافااناااکاای کااه در قااطاار و 

کشورهای مشابه حااکام اسات بای خابارناد؟ 

کدام عقل سلیمی می تاواناد باپاذیارد کاه کاه 

کارگرانی که در اسارت کامل و بی حقوقی 

مسلم به سر مای بارناد  و مااه هااسات کاه 

حقوقی دریافات نا ارده اناد،  قاادر بااشاناد 

صدای خود را به کارشناسانی که خاود در 

خدمت پول و نظام بارده داری مادرن اناد،  

برسانند؟ اخبارو گازارشاات ایان وضاعایات 

اس  بار گوش فلک را پر کرده است و در 

همان حال سازمان ای بین المللای بارای باه 

مایالایاارد   ۰۲۲انجام رساندن این پروژه ی 

دالری ماناناد پاروژه هاای قابالای، مشاغاول 

خاون کاارگاران .  خریدن وقات مای بااشاناد

ب ایی ست برای پر رون  کردن ایان ناظاام 

فاسد و اساتاثاماارگار زیارا کاه ایان ناظاام،  

. منطقی جز کسب قدرت و پول نمی شناساد

وگرنه  آنان نیز باه ایان امارواقا  اناد کاه 

کارگران تن ا به نیروی خاود مایاتاواناناد از 

 .این زندگی پر از رن  و مشقت رها شوند
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تن ا اجازه ترک قطر را ندارد بالا اه تاا دو 

سال ح  ورود به قطر برای شارو   کاار 

جدید را هم نخواهد داشت و به این تارتایاب 

کارگران باویاژه کاارگاران آسایاای جاناوب 

شرقی،  به اسارت نظام خونخوار سارماایاه 

 .  در می آیند

بیسنو در قطار در زیارسااخاتاارهاای  جاام 

ج انی کار کارده اسات و مارگ بارادرش 

بیاساناو .  کیشان برای او هنوز یک معماست

این یک زنادان اسات و آنا اا راه :" میگوید

طبا  اطاالعاات رسامای،  ."   دیگری ندارند

ناایااماای از ایاان کااارگااران در تااابااوت بااه 

کشورشان بازمی گردند؛ برخای از سا اتاه 

قلبی و تعدادی در جریان کاریا با خودکشی 

 .جان خود را از دست می دهند

کارگران م اجر در مقابل این قااناون بارده 

سرناوشات نایاروی کاارشاان  در آن وار که

بطور مطل  در اختیار کاارفارماای قاطاری 

آن هاا  حا  .  شان است هیچ دفاعی ندارناد

تغییر شاغال یاا تارک آن کشاور، دریاافات 

گواهینامه رانندگی،  اجاره کردن مس ن یاا 

آن هاا  .  کار کردن در جای دیگر را ندارناد

. قربانیان این شرایط اسفبار و تحقیرآمایازناد

درصد از این کارگران،   ۵۰عالوه براین،  

دالر در ماه دریاافات  ۰۲۱حقوقی کمتر از 

 .می کنند

کنفدراسیاون اتاحاادیاه جا اانای تاجااری در 

یبانیه ای گفته بود تا زماان بارگازاری جاام 

چ ار هزار کارگار جاان خاود را "  ج انی 

هنگام کار در سازه های مرباوط باه آن از 

این کنفدراسیون اعاالم ".   دست خواهند داد

کارگر بر اثر کار  52کرده بود که هرهفته 

در صنایع ساختمانی قطر جان خاود را از 

 .دست می دهند

در عین حال اناتاظاار مای رود کاه شاماار 

باایااشااتااری از کااارگااران نااپااالاای  و سااری 

الن ایی  به دلیل فقر برای کاار درصاناایاع 

ساختمانی  به قطر روی خاواهاناد آورد تاا 

 .نیروی کار خود را به حراج بگذارند
10بقیه درصفحه   

8از ص ...“ در تب اشتیاق “بقیه   

عرا  دارند و در نتیجه نمی توان آن ا را 

حشدی ها  در نبردهای .  نادیده گرفت

ت ریت و دیگر درگیری های این دوره 

حتی قدرتمندتر از ارتش عرا  به نظر می 

با وجود ادامه جنگ داخلی در .  رسند

عرا ، ایران و عرا  حجم باالی روابط 

تجاری و اقتصادی دارند که بیشترین آن، 

صادرات ایران به عرا  است و جدیدا 

صادرات سالک نیز حجم قابل توج ی از 

صادرات ایران را به خود اختصاص داده 

برخال  سوریه که سالک و دیگر .  است

کاال ها رایگان در اختیار ح ومت اسد 

قرار می گیرد، جم وری اسالمی پول 

سالک و دیگر کاال ها را از عرا  می 

گیرد و حجم صادرات باالیی با این کشور 

 .دارد

جم وری اسالمی جای پای دیگری نیز در 

. عرا  برای خود ایجاد کرده است

ح ومت اقلیم کردستان عرا  تحت رهبری 

مسعود بارزانی تا قبل از جنگ و حضور 

داعش در عرا ، کامال به غرب و ترکیه 

نزدیک بود و روی خوشی به جم وری 

فقط اتحادیه می نی .  اسالمی نشان نمی داد

به جم وری اسالمی نزدیک بود که در 

و "  گوران"چند سال گذشته،  با انشعاب 

بیماری طالبانی و دیگر اختالفات درونی 

. بر سر رهبری بیش از پیش تضعی  شد

اما با کشیده شدن جنگ به کردستان عرا  

و کمک تسلیحاتی و نظامی جم وری 

اسالمی به ح ومت اقلیم کردستان عرا ، 

روابط بین ح ومت اقلیم و جم وری 

اسالمی ب بود یافته و مسعود بارزانی 

همانند دولت عرا  نه تن ا با غرب بل ه با 

جم وری اسالمی نیز روابط گرمی برقرار 

کرده  و این امر در سیاست خارجی و 

مسعود .  تجاری آن نمود داشته است 

بارزانی در جریان نشست اتحادیه عرب، 
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زمانی که منصور هادی رییس جم ور 

ساب  یمن سخنرانی کرد نشست را ترک 

نمود تا به جم وری اسالمی چراغ سبز 

پسر بارزانی هم در مصاحبه .  نشان دهد

ای با تی وی آمری ا اعالم کرد ما هنوز از 

کمک تسلیحاتی جم وری اسالمی 

برخورداریم و از جم وری اسالمی 

البته رابطه کردهای عرا  با .  متش ریم

جم وری اسالمی و ح ومت مرکزی 

عرا  از مولفه های پیچیده و بسیاری تاثیر 

می گیرد و نمی توان آن ا را همانند حشدی 

کمک .  ها متحد جم وری اسالمی دانست

تسلیحاتی جم وری اسالمی نیز صرفا 

در مجمو  .  برای ب بود روابط با آن ا است

با وجود بی ثباتی و جنگ در عرا  

جم وری اسالمی برگ های برنده ی 

زیادی برای بازی در آینده سیاسی عرا  

دارد و منافع اقتصادیش را از این طری  

 . تامین خواهد کرد

یمن نمونه دیگری است که نشان می دهد 

جم وری اسالمی برای جبران ضع  

هایش جب ه ای جدید ایجاد کرده تا منافع 

قدرت گرفتن .  منطقه ایش را تقویت کند

حوثی ها هر چند با حمله سنگین هوایی 

عربستان مواجه شده اما به دو دلیل تا کنون 

اول این ه حمالت هوایی .  موف  نبوده

بیشترین تلفات را به غیر نظامیان وارد 

کرده و تا کنون حدود دو هزار نفر از غیر 

نظامیان کشته شده اند و زیربناهای حیاتی 

آب آشامیدنی .  جامعه را تخریب کرده است

و سوخت نایاب شده و سیصد هزار نفر 

این مسئله .  مس ن خود را از دست داده اند

انزجار زیادی نسبت به ح ومت رقیب 

جم وری اسالمی یعنی عربستان ایجاد 

کرده و از این زاویه ُبرد با جم وری 

از سوی دیگر، سرنوشت .  اسالمی است

جنگ در ن ایت در روی زمین تعیین 

حوثی ها حمله توپخانه ای را .  خواهد شد

به ش ر های مرزی عربستان آغاز کرده 

با خط   -و به احتمال زیاد (  ش ر نجران)اند

می   –داده شده از طر  جم وری اسالمی 

خواهند جنگ را به خاک عربستان ب شانند 

و این امر در صورت گسترده شدن، برای 

زیرا .  عربستان بسیار خطرناک است

عربستان در خاک خود، چیزهای خیلی 

. بیشتری از یمن برای از دست دادن دارد

عربستان نیز تالش دارد تا حوثی ها را در 

محاصره و تنگنا قرار دهد تا سالک و 

م مات به آن ا نرسد و م متر از آن این ه 

توانسته رهبری ائتالفی از کشورهای 

منطقه را بدست بگیرد و این، شرایط 

ب تری برای تبدیل شدن به قدرت منطقه ای 

نه فقط .  برای عربستان ایجاد می کند

کشورهای حاشیه ی جنوبی خلی  فارس 

بل ه کشورهایی مثل مراکش،مالزی و 

مصر نیز دراین ائتال  باعربستان شرکت 

 . دارند

به هر ش ل افزایش تنش و جنگ ها در 

منطقه، قطب بندی ها را افزایش داده و 

جم وری اسالمی با برگ های خود بازی 

انجام داده که هر چند درگیر جنگ های 

متعددی است اما از ش ستش نیز جلوگیری 

اما این اختالفات و جنگ ها .  کرده است

هر چند موقعیت سیاسی جم وری اسالمی 

را در منطقه حفظ کرده اما نمی تواند 

موقعیت اقتصادی بالفعلی برایش داشته 

زیرا جنگ هزینه (.  بجزموردعرا )باشد

دارد و بخش اعظم هزینه های جنگ برای 

اما بر .  حمایت از متحدین انجام می شود

اثر این هزینه ها، فشار اقتصادی بر 

کارگران و مردم در ایران به ش ل غیر 

مستقیم همچنان ادامه دارد و چشم اندازی 

تن ا تالش .  برای تغییر آن وجود ندارد

جم وری اسالمی، بالفعل، برای حفظ همین 

شرایط است و بالقوه  هم تالش دارد تا 

منافع بیشتر و با ثبات اقتصادی در منطقه 

برای خود ایجاد نماید و آن را در خدمت 

البته .  اقتصاد داخلی و منافعش قرار دهد

حفظ قدرت منطقه ای نیز خود از اهمیت 

بسیاری برای جم وری اسالمی برخوردار 

است چرا که اهرم های فشار بر خود را 

کم می کند و قدرت های ج انی ناچارند در 

معادالت و مذاکرات خود، این قدرت را در 

 . نظر بگیرند

هر چند موقعیت جم وری اسالمی در 

منطقه و در داخل یک به یک نیست و 

موقعیت طبقه کارگر در ایران تعیین کننده 

است، اما تضعی   جم وری اسالمی در 

منطقه، جم وری اسالمی در داخل را نیز 

در .  تا حدودی  تضعی  خواهد کرد

مجمو  آنچه جم وری اسالمی را بیش از 

هر چیز همچنان سرپا نگ داشته نه ب بود 

شرایط اقتصادی و نه حفظ موقعیت منطقه 

ای آن است بل ه ضع  های بزرگ طبقه 

کارگر و سوسیالیست هاست که باع  شده 

تا توازن قوا همچنان به نفع جم وری 

اسالمی باشد و جرقه های متعدد مثل تجمع 

سراسری معلمان و یا اعتراضات م اباد و 

ده ا تجمع و اعتصاب دیگر کارگری که 
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اینجا و آنجا انجام شده و می شود،هم 

. نتوانند باع  ایجاد تحولی بزرگ گردند

مبارزه طبقاتی کارگران موانع بازدارنده 

بزرگی مثل فقدان تش ل های توده ای، 

فقدان حزب قدرتمند کارگری، فقدان 

... آلترناتیودر داخل و در مقیاس ج انی و 

دارد و با وجود اعتراضات و اعتصابات 

کارگری و توده ای، همواره دچار چالش و 

کم تحرکی در پیشروی می شود و 

جریانات غیر کارگری و بورژوایی قدرت 

یاس و .  تاثیر گذاری منفی بر آن دارند

سرخوردگی نتیجه دیگر این ضع  ها 

 . است

به هر ش ل میزان قدرت منطقه ای 

جم وری اسالمی می تواند تاثیراتی بر 

حفظ موقعیت رژیم در داخل کشور هم 

که  33در جریان جنبش سال .  داشته باشند

رژیم نیروهای سرکوبش را در ت ران 

متمرکز کرده بود و هزاران مزدور را از 

ش رستان های کوچک به ت ران آورده 

بود، شایع شد که بعضی از سرکوبگران به 

زبان عربی حر  می زنند و نیروهای 

این موضو  در حد .  حزب هللا لبنان هستند

رژیم در آن مقطع .  شایعه باقی ماند

نیروهای سرکوب به اندازه کافی داشت و 

کار به جایی نرسید تا رژیم به ف ر استفاده 

اما .  از ظرفیت های منطقه ایش باشد

واقعیت این است که در شرایطی بحرانی 

تر که ح ومت خود را در معرض 

سرنگونی ببیند، قطعا از ظرفیت های 

اکنون .  منطقه ایش استفاده خواهد کرد

جم وری اسالمی این دامنه را افزایش داده 

و چند صد هزار مسلح حشدی در عرا  و 

در همسایگی ایران و یا حوثی ها در یمن 

آیا آن ا روزی به درد .  را متحد خود دارد

سرکوب کارگران و مردم ایران نخواهند 

خورد؟ قطعا جم وری اسالمی برای بقای 

خود از هر ام ان و نیرویی استفاده خواهد 

کرد و در جنگ های طبقاتی پیش رو این 

مولفه ها را نیز باید در محاسبات سیاسی 

 .در نظر گرفت

ارزیابی از موقعیت دشمنان طبقه کارگر 

ایران در منطقه، هم از این زاویه 

ضروری است که یک ارزیابی واقعی از 

اردوگاه قدرت سیاسی است و هم از این 

زاویه که ما سوسیالیست ها باید تالش کنیم 

تاهر چه بیشتر ماهیت جم وری اسالمی 

در منطقه را افشا کنیم و حتی نشان دهیم 

که قدرت های درگیر در منطقه،  نه تن ا 

سنگ مردم را به سینه نمی زنند بل ه از 

آن ا برای منافع خود سو  استفاده کرده و 

همه .  زندگی آن ا را به مخاطره می اندازند

ی قدرت های منطقه ای در فجایع انسانی 

از طر  .  اند که رخ داده شریک جرم

دیگر سوسیالیست ها و نیروهای مردمی 

نیز باید تالش کنند تا در منطقه متحدینی 

بیابند و به ی دیگر کمک کنند تا ارتجا  بر 

منطقه و تمام شئونات زندگی آنان حاکم 

راه حل های مردمی مبارزه مثل .  نگردد

. راه حل روژاوات از این جمله اند

سوسیالیست ها و جریانات و ن ادهای 

انقالبی و مردمی هر چه بیشتر تقویت و 

متحد گردند، ام ان ایجاد سدی در مقابل 

ت اجم ارتجا  رو به رشد در خاور میانه، 

حاکم شدن و پیشروی .  بیشتر خواهد بود

جریانات و باندهای ارتجاعی منطقه ای، 

مبارزه کارگران را تحت الشعا  قرار می 

این ه همیشه و .  دهد و به حاشیه می برد

 -همانند کمونیست های کارگری–صرفا 

ادعا کنیم که جم وری اسالمی در حال 

تضعی  و افتادن است دردی را نه تن ا دوا 

نمی کند بل ه سوسیالیست ها را در تاکتیک 

و استراتژی دچار ذهنی گرایی و کژ راهه 

 (5.)می کند

 اول ما  می و شرایط داخل کشور

اول ماه می امسال در ایاران از دو زاویاه 

قابل بررسی و مرتاباط باا ماوضاو  ماورد 

بیانیه مشاتارک تشا ال هاای .  بح  ما است

کارگری و تاکیدشان بر مطاالاباه ی حاداقال 

دستمزد سه میلیون تومانی در شرایطی کاه 

فضای پلیسی و بگیرو ببند فعالین کاارگاری 

برای بازداشتن آنا اا از بارگازاری ماراسام 

روز کااارگاار وجااود داشاات و بااا وجااود 

اختالفاات و تانااقضاات بسایاار بایان جانااک 

راست و چ  جنبش کارگری، گامی ماوثار 

و با ارزش بود که فعالین راساتایان جاناباش 

کارگری با همت و درایت بسیار به ناتایاجاه 

در فضای استبدادی ایران به ثامار .  رساندند

رسیدن چنین کااری باه فاعاالایاتای وسایاع و 

سخت نیاز دارد و این یک پایاروزی بارای 

جااناابااش کااارگااری اساات و دساات فااعااالاایاان 

کارگری را برای به ثمر رساندن چنین کار 

12بقیه درصفحه   
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اما با وجود همه ی تاالش .  شاقی باید فشرد

ها و فعالیت ها، اما اان بارگازاری ماراسام 

بزرگ و قابل توجه در اول ماه مای وجاود 

نداشت و عاماال ماراسام هاایای پاراکاناده و 

هامااناطاور کاه دیاگار .  محدود برگازار شاد

مبارزات طاباقاه کاارگار ایاران پاراکاناده و 

این واقعیت بار دیگر ضاعا  .  محدود است

کارگران در توازن قوای طبقاتای را نشاان 

واقعیت همین است که می بینیام و . می دهد

استبداد حاکم به شادت راه هاای بارگازاری 

مراسم روز ج انی کارگر را بر کاارگاران 

مراسم روز ج انی کاارگار در هاماه .  بست

ی دنیا برآیندی از ص  آرایی و ماوقاعایات 

حاتای در کشاورهاای .  طباقاه کاارگار اسات

باااصااطااالک آزاد ناایااز، ماایاازان شاارکاات 

کنندگان،نفوذ گرایشات راست یا رفرمیاسات 

و یا چ ، قدرت و نفوذ مراسم های دولاتای 

و میزان پشتیبانی از آن و غیره در اول ماه 

می،  انع اسی از موقعیات و صا  آرایای 

. های سیاسی درون جنباش کاارگاری اسات

در کشااورهااای اسااتااباادادی ناایااز هاار چاانااد 

کارگران به تمامی نمی توانند عارض انادام 

کنند اما به هر ش ل میزان قدرت و توانایی 

بسی  کارگران نشاان مای دهاد کاه باه چاه 

میزانی قدرت دارند و یا در بااالناس قادرت  

دست پایین یا باال را دارند و تا چه حد مای 

توانند خود را تحمیل کرده و قدرت سیاسای 

اول مای هار .  را وادار به عقب نشینی کنند

سال،  شاخصی ناه ماطالا  اماا مانااساب و 

نزدیک به واقعیت در ترسیم نمودار تاوازن 

این ه کاارگاران تاا چاه .  قوای طبقاتی است

حد توانسته اند در ساال گاذشاتاه و یاا ساال 

های گاذشاتاه قادرت سایااسای را باه عاقاب 

برانند، با اول می مای تاوان آن را ماحاک 

در ایااران، بااا  83و  83سااال هااای .  زد

وجود ت اجم چماقداران، ماراسام هاای چاناد 

دها اا .  هزار نفره و بزرگ اناجاام مای شاد

مراسم توسط جریانات و گرایشات مخاتالا  

برگزار می شد و در بسیاری از کاارخااناه 

ها نیز کارگران مستقال ماراسام بااشا اوهای 

باارگاازار ماای کااردنااد وصاادهااا شااورای 

این ناتایاجاه اناقاالبای .  کارگری وجود داشت

بود که طباقاه کاارگار در آن ناقاش زیاادی 

داشت و با وجود تمام توهاماات و کاژراهاه 

ها هنوز وسیعا در صحنه ی سیاسی باود و 

مااردم ناایااز وساایااعااا در اجااتااماااعااات و 

اعتراضات شرکت داشتند و آزادی را پااس 

اما در دهه های شصت و هفتاد .  می داشتند

نمی شد به برگزاری علنی و نایاماه عالانای 

هازاران کاارگار .  مراسم اول می ف ر کارد

سوسیالیست و پیاشارو کشاتاه و یاا زنادانای 

شااده و هاازاران ناافاار فااراری بااودنااد و یااا 

اماا در .  ناچارا ایران را ترک کارده باودناد

دو دهااه ی گااذشااتااه فااعاااالن کااارگااری و 

تحرکات درون طبقه تا حادودی شارایاط را 

تغییر داده اند و مراسم اول ماه می اینجاا و 

اما بارگازاری .  آنجا علنی برگزار می گردد

مراسم های اول می طی سال هاای گاذشاتاه 

با وجود افت و خیز ها همچنان با سد قاوی 

استبداد روبرو اسات و دساتاگااه سارکاوب، 

توان جلوگیری از شرکت توده های کارگار 

و پیوستن آن ها به فعالین کارگری در اول 

می را دارد و ن اد فااساد خااناه کاارگارنایاز 

همچنان بخشای از کاارگاران را باه دناباال 

واضح است که پتانسیل های .  خود می کشد

موجود در جاناباش کاارگاری ایاران بسایاار 

زیاد است و کافی اسات فضاای اساتابادادی 

در چانایان صاورتای .  شل و یا برداشته شود

پیوند بین فعاالایان کاارگاری و بادناه طاباقاه 

کارگر به سرعت افزایاش خاواهاد یاافات و 

اماا .  روند رشد مبارزه تصاعادی مای شاود

به هر حال، نمی توان و نباید با اماا و اگار 

نااه جااماا ااوری .  هااا ساارمااایااه گااذاری کاارد

اسالمی خود کاناار خاواهاد رفات و ناه از 

بل ه تنا اا .  درون دچار فروپاشی خواهد شد

در جریان مبارزه ی سخت  و قا ار آمایاز 

طبقه کارگر است که چنین وضعیتی تاحاقا  

در حال حاضر طباقاه کاارگار .  خواهد یافت

قادر نیست چانایان کااری را باه ساراناجاام 

برساند چرا که ضع  های اساسای کاه بار 

شمردیم، پاشنه آشیل او هستند و در ناتایاجاه 

مبارزه گام به گام هم با استبداد حاکم و هام 

در راستای بارطار  کاردن ضاعا  هاای 

نامای تاوان از روی .  درونیش حیاتی اسات

آن ا ج ش کرد و یا آن ا را نادیده گارفات و 

با خیالاباافای طاباقاه کاارگار را باه تاحارک 

مبارزه طباقااتای باه ماثااباه اماری .  واداشت

واقاعایاات .  ابژکتیو خود را تحمیل مای کاناد

. سرسختند، حتی اگر ناادیاده گارفاتاه شاوناد

اگر خانه کارگر موف  می شود باخاشای از 

کارگران را بدنبال خود ب شد و مقاصار را 

نه جم وری اسالمی بل ه کارگران شاریا  

م اجر افغان ماعارفای کاناد، نااشای از ایان 

واقعیات اسات کاه هازاران و مایالایاون هاا 

کااارگاار ساارخااورده، چشاام انااداز تااحااوالت 

انقالبی را پیاش روی خاود نامای بایاناناد و 

. آلترناتیو کارگری برای آنا اا وجاود نادارد

در چنین فضایی است که ناه تانا اا یااس و 

سرخوردگی و خودکشی را شااهادیام بالا اه 

جریانات ارتجاعی ماثال خااناه کاارگار مای 

توانند بر موج خشم کارگران سوار شوند و 
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... تقصیر را به گردن کارگران افغاانای و 

 .بیندازند

برآیند مجموعه ی رویدادها موقعیتای اسات 

. که جم وری اسالمی و طبقه کارگر دارناد

سیاست و تاکتیک ساوسایاالایاسات هاا بارای 

پیشروی بایاد بار ماباناای ایان واقاعایات هاا 

هر چاه از واقاعایاات .  طراحی و اجرا شود

فاصله داشته باشیم به هماان نسابات اما اان 

پیشروی برای کارگران ضاعایافاتار خاواهاد 

تاکتیک و سیاست های سوسیالیست ها .  بود

در .  بر جنبش کاارگاری تااثایار گاذار اسات

طول تاریخ چ  غیر کارگری ایران، ذهنی 

گاارایاای و ولااونااتاااریساام هاامااواره ضااربااات 

سنگینی بر پی ر جنبش کارگری و ماردمای 

ایران وارد کرده است؛ از زمان ماباارزات 

چری ی و جدا از طباقاه و تاوده گارفاتاه تاا 

چ  های ولونتاریستی چون کمونیست های 

کارگری که بدون طبقه کارگر و بادون در 

نظر گرفتن شرایط، تاالش داشاتاه اناد یاک 

شبه ره صد ساله بروند و به نیابت از طبقه 

تااریاخ (.  2) کارگر قدرت را تسخیر کاناناد 

چ  ایران سرشار از این ذهنی گارایای هاا 

اما ایان بایامااری فاقاط .  و خیالبافی ها است

مختص چ  غیار کاارگاری نایاسات و هار 

جریان و گرایشی که نتواند مبارزات طاباقاه 

کارگر را در همان سطح که جریان دارد و 

با وجود تمام نقاط ضع  اساسی و تاعایایان 

کننده ببیند، دستخوش ش سات و یاا حاداقال 

کام ناباوده و .  حاشیه ای شادن خاواهاد شاد

نیستند چ  هایی که با کارنامه ای طاوالنای 

از فعالیت و تاجارباه، دساتاخاوش بایامااری 

ذهنی گرایی هستند و به همین دلیال هارگاز 

بایاد .  نتوانسته اند اجتماعی یا توده ای شوند

از خود بپرسیم چرا جرقه هایی کاه چانادان 

هم کوچک و ضعی  نیستند باعا  انافاجاار 

اجتماعی نامای شاوناد؟ اگار ناخاواهایام راه 

دوری برویام و فاقاط چاناد مااه گاذشاتاه را 

:  بااررساای کااناایاام، ناامااونااه هااا زیاااد اساات

اعااتااراضااات و تااجاامااعااات کااارگااری در 

اعتراض باه دسات مازدهاای ماعاوقاه و یاا 

پایین بودن دساتامازد، تاجاماعاات ساراساری 

معلمان، وقایع اجتماعی مثل واقعه ی اخایار 

هر چاناد هاماه و هار یاک از ... م اباد و 

این ا  به نویه ی خود موثرند و جرقه هاایای 

قاااباال تااوجااه ماای باااشاانااد، امااا از سااوی 

دیگرضع  های درونی طاباقاه کاارگار را 

نشان می دهند کاه هاماچاون زناجایاری بار 

اگار طاباقاه .  دست و پایش سنگینی می کاناد

کارگر حزب رزمنده و نیرومندی داشت که 

در تحرکات طبقه کارگر و مردم مناشاا اثار 

بود، اگار تشا ال هاای تاوده ای کاارگاری 

وجود داشتند کاه مای تاوانساتاناد ماباارزات 

پراکنده کارگران را به هم پایاوناد  دهاناد و 

اگر هزاران کارگر در تش ل هاای مساتاقال 

سازماندهای  داشاتاناد، هار جارقاه ای مای 

توانست منشا  اثر بزرگی باشد و چاه بساا 

 .  آغازی باشد بر موقعیت انقالبی

وضعیت اقتصادی ایران که میلیون ها نافار 

را زیر خط فقر قرار داده و فاصله طبقاتای 

را چند برابر بیشتر از گذشتاه کارده اسات، 

به تن ایی نمی تاواناد طاباقاه کاارگار را در 

مولفه هاای .  موقعیت کسب قدرت قرار دهد

برشمرده دیگر که بتاواناناد دره ی ماوجاود 

بین وضعیت موجود و کسب قادرت را پار 

مولفه های ذکر شده هر چناد .  کنند، بسیارند

خود باه تانا اایای عاامال رقام زدن شارایاط 

انقالبی نیستند و هر کشاور سارماایاه داری 

 ماما ان اساتدرگیر بحران اقتصادی شدید 

اما در یک .  درگیر بحران سیاسی نیز بشود

نیز که میلایاون  33بحران سیاسی مثل سال 

ها نفر در خیابان ها باودناد، طاباقاه کاارگار 

نتوانست از فرصت اساتافااده کاناد چارا کاه 

فاقد مولفه هاای ضاروری بارای دوقاطابای 

وانگ ی برای این ه طبقه .  کردن جامعه بود

کارگر بتواند خود شرایط اناقاالبای را رقام 

بزند، هر چند شرایط اقتصادی تعیین کناناده 

است اما آمادگی طبقه کاارگار خاود عاامال 

. تحرک بسیار زیاد و قوی در جنباش اسات

تصور کنیم که کارگرانی که حزبی بازرگ 

و قوی در طبقه کارگر دارناد و یاا تشا ال 

های توده ای کارگری بسیاری وجود دارناد 

که کارگران را برای مطالباات پاایاه ای باا 

هم متحد می کنند و در ن ایات آلاتارنااتایاوی 

کااارگااری کااه جااامااعااه آن را بااه رسااماایاات 

بشناسد و برای آن اعتبار قائل بااشاد، خاود 

می توانند تا حدودی عامال تاغایایار شارایاط 

باخاش   -رابطه متقابال ایان دو پادیاده.  باشند

 -متش ل طبقه کارگر و شرایط اجاتامااعای 

را باید شناخت و نقاش ماوثار هار یاک در 

تغییر دیگری، کلید  قفال تاحاوالت اناقاالبای 

 . است

 

 :                                                     زیر نویس  

مشی احزاب کمونایاسات کاارگاری پاس از   -5

کنگره سوم نه تن ا بر مبنای کسب قدرت بادون 

حضور طبقه کارگر قرار گرفت بالا اه، ذهانای 

گرایی در تحلیل از شرایط برای توجیه اما اان 

کسب قادرت بادون حضاور و آماادگای طاباقاه 

کارگر نیز همواره رکانای اسااسای در تاحالایال 

ناماوناه ی اخایار آن مصااحاباه ی .  هایشان شد

تلویزیونی کیوان جااویاد باا حامایاد تاقاوایای در 

مورد تحوالت یامان اسات کاه بادون در ناظار 

داشتن پیشروی های متحدین جم وری اساالمای 

صرفا بر ضع  و عقب نشینی مدام جما اوری 

 .اسالمی تاکید دارد

به چ ار رساله منصور ح مت به نام های   -  2

حزب و جامعه، حزب و قدرت سیاسی، حازب 

و شخصیت ها و سناریوی سیاه سفید ماراجاعاه 

 .شود

 

 34اردیب شت 
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بیانیه کمیته ا رایی اتحزاد سزوسزیزالزیزسزتزی 

 کارگری

نه می بخشیم و نه 

فراموش میتنیم، فقط 

 می نگیم

 

امروز بر هیچ س پوشیده نیست که سبعیت 

افسار گسیخته از موجودیت رژیام سارماایاه 

رژیامای کاه از روز .  اسالمی جادا نایاسات

حاکمیت اش تاکنون برای رسیدن به امایاال 

حیوانی اش همچنان بدنبال ش ار انسانا اای 

کاارنااماه ایان .  شری  و مبارز ایران اسات

رژیم منحوس از قتل، ش ناجاه، ساناگاساار، 

زندان، اعدام و اسیدپااشای بار هایاچ انساان 

 سای و شاش ساال.  آزاده ای پوشیده نیاسات

ح ومت استثمار و خون، جان مردم را باه 

لب رسانده و هرگونه اعتراضی را با گلوله 

 .و زندان پاسخ میدهند

زنان ما بی حقو  تاریان و در عایان حاال 

ی ی از مبارزترین قشر جامعاه اناد کاه از 

در اولین روز جا اانای زن، طای  83سال 

اعتراضاتشان تا امروز ب ای سنگینی برای 

آزادی پرداخته اناد اماا هایاچاگااه از اداماه 

مبارزه دلسرد نشادناد و ایاماان داشاتاناد کاه 

روزی خااواهااد آمااد کااه مااردم آزاده بااه 

 . پشتیبانی آنان برخواهند ساخت

بله ما فراموش نامایا انایام اسایادپااشای هاای 

زن بیگانااه در اصافا اان  54ظالمانه را به 

که با وجود اعاتاراضاات ماردم، قااتاالن و 

اوباشان داعشای هاناوز آزاد در کاوچاه و 

ما قتل فاجایاع .  بازار فریاد نفس کش میزنند

فرخنده بدست طالبان افغانستان را فراموش 

نمی کانایام زیارا جا اان سارماایاه ضاد زن 

 . است

در رژیاام اسااالماای ضااد زن مااقاااوماات در 

04 

مقابل تجاوز هاماواره باا مارگ تاوام باوده 

مقاومت ریاحااناه جابااری در ماقاابال .  است

تااجاااوز، بااه ماارگ مااامااور ساااباا  وزارت 

رژیم اسالمی دفاعیاات .  اطالعات منجر شد

ریاحاااناه در باایادادگاااه اساالماای، و تاماااماای 

اعتراضات علایاه حا ام مارگ ریاحااناه را 

نادیده گرفت و در سوم آبان سال گذشاتاه باا 

کشتن ریحانه این قانون نانوشته خود را باه 

همگان اعالم کرد که زنان در مقابل تجاوز 

پاریاناااز .  باایاد تسالایام بااشاناد و یاا بامایارناد

خسروانی هم در م اباد تسلیم تجاوز نشد و 

 .   مانند ریحانه جان خود را از دست داد

پریناز کارگر جوانی بود که برای فارار از 

تجاوز این جانیان قرون وساطاایای خاود را 

از طبقه چ ارم محل کارش در هتل تارا به 

در پای ایان .  پایین پرتاب کرد و جان سپرد

قتل، مردم مبارز ما اابااد در اعاتاراض باه 

این اتفا  دردناک به خایااباانا اا ریاخاناتاد و 

خشم خود را اباراز کاردناد کاه باا یاورش 

نیروهای امنیتی به مردم، بسیااری از آناان 

زخمی و راهی بیمارستان ا شدند و در پای 

زد و خوردهای خیاباانای هاتال تاارا را باه 

قابل تاوجاه اسات کاه در ایان .  آتش کشیدند

دوره اخیار از ماباارزه، زناان از حاماایات 

ایاان .  گسااتاارده مااردان باارخااودار بااوده انااد

هااماابااسااتااگاای ماایاارود تااا دور تااازه ای از 

مبارزات پیوسته و متش ل را رقم بازناد تاا 

بتوانند این بختک مرگ را در گورهای بجا 

 .مانده شان دوباره دفن کنند

ما ضمن مح وم کردن این عمل وحشیااناه، 

از مبارزه به ح  ماردم ما اابااد پشاتایاباانای 

می نیم و انزجار و نافارت خاود را از ایان 

 . رژیم ضد زن و ضد انسانی اعالم میداریم

آری، مااا جاانااایااات جاماا ااوری اسااالماای را 

هرگز نه می بخشیم و نه فراموش می انایام، 

بل اه دسات در دسات هام، زن و مارد تاا 

آزادی و رفااع هاارگااونااه سااتاام و اسااتااثاامااار 

 .خواهیم جنگید

 

 !سرنگون باد رژیم اسالمی ضد زن
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تازه این تمام بیحقوقی .  ایران کنند

رژیم اسالمی . کارگر افغانستان نیست

سال قبل در هشتم ماه مه توانست با 

ت یه به ناسیونالسیم سلطنت طلبانه در 

میان بخشی از ایرانیان زندگی این 

همه . کارگران را بخاک و خون ب شد

بیاد داریم که در نظام آباد قزوین خانه 

و کاشانه کارگران افغانستانی توسط 

ماموران ح ومتی به آتش کشیده شد، به 

زنان و دخترانشان تجاوز کردند و سر 

در شمال . احشام آنان بریده شد 811

کارگران افغانستانی برای فرار از دست 

فاشیست های از گور برخاسته اسالمی 

شب ا به جنگل پناه میبرند تا از گزند این 

این ا . ش ارچیان انسان مصون بمانند

تن ا نمونه های کوچ ی از ح ومت 

سرمایه داران نعلین به پایی است که به 

 . متحدان و هم طبقه ای ما روا میدارند

جم وری اسالمی در یک بحران عمی  

اقتصادی غوطه ور است و هر روز با 

موج تازه ای از اعتصاب و اعتراض 

کارگری روبرو است، از سر استیصال 

و با استفاده از شیوه های شناخته شده 

فاشیستی به غلط می کوشد کارگر 

افغانستانی را عامل بحران و بی اری 

معرفی می ند، تا با برانگیختن ِعر  

ناسیونالیستی موجود در بخشی از 

کارگران تخم دشمنی آشتی ناپذیر در 

میان طبقه کارگر ب ارد و کل سیستم 

سرمایه داری را که عامل همه این 

مصائب است از هد  حمله جنبش 

 .کارگری دور کند

 6تش ل ای کارگری در ایران در روز 

اردیب شت بمناسبت روز اول ماه مه 

بند دادند که در  51قطعنامه ای شامل 

ما خواهان رفع : "آن آمده است 54بند 

هرگونه تبعیض از کارگران م اجر 

افغانستانی و سایر ملیت ا در ایران، 

توق  فوری اخراج آنان و اعطای 

حقو  ش روندی به این دسته از هم 

 ."طبقه ای های خود هستیم

رژیم اسالمی سه روز قبل از اول ماه 

مه با یک یورش وسیع به دستگیری 

فعالین شناخته شده کارگری و مدافعان 

این قطعنامه اقدام کرد و کوشید تا از 

هرگونه تظاهرات آن ا در روز کارگر 

اما در عوض برای .  جلوگیری کند

ایجاد نفرت و دشمنی در بین طبقه 

کارگر ایران، در ت ران مزدوران 

شوراهای اسالمی و خانه کارگر را در 

زیر چتر حمایتی نیروهای نظامی به 

خیابان فرستاد تا در روز ج انی 

همبستگی کارگری شعارهای ارتجاعی 

را " کارفرما حیا کن افغانی را رها کن"

. علیه کارگران افغانستان نعره بزنند

صدای پای نعلین فاشیسم را فقط با 

اتحاد کارگران میتوان در گلو خفه کرد 

و این تن ا در توان طبقه کارگر ایران 

 .است

 

 زند  باد اتحاد کارگران

 زند  باد سوسیالیسم
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بزززیزززانزززیزززه کزززمزززیزززتزززه ا زززرایزززی اتزززحزززاد 

 سوسیالیستی کارگری

 

صدای پای نعلین 

فاشیسم از وحشت اتحاد 

 کارگران

 

سه دهه نژادپرستی علیه ملیت ای 

مختل  بویژه كارگران زحمتكش 

افغانستان كه از ابتدایی ترین حقو  

خود محرومند و در زیر انسانی 

حاکمیت سیاست راسیستی و فاشیستی 

دولت جم وری اسالمی بدلیل 

پراکندگی شان بشدت تحت فشار و 

بیش از سه . رفتار ظالمانه رژیم اند

دهه جنگ و ناامنی و فقر که طالبان، 

این برادران داعشی جم وری اسالمی 

بر مردم افغانستان تحمیل کرد، بیش از 

سه میلیون کارگر افغانستانی را برای 

یافتن کار و سرپناه رهسپار ایران کرد 

که به شدیدترین ش لی مورد استثمار و 

ب ره کشی سرمایه داران ح ومت 

کارگران . رژیم اسالمی قرار گرفته اند

افغانستانی که بخشی از کارگران 

ایران اند در بی حقوقی کامل بسر 

میبرند و محروم بودن از مجوز کار، 

نداشتن ح  بیمه و اعتراض سبب شده 

که این کارگران شری  به سخت ترین 

کارها تن بدهند و در مقابل دستمزد 

ناچیز سودهای بسیار باال را روانه 

جیب سرمایه داران و دالالن ح ومتی 
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تظاهارات مساتاقال از دولات و شاوراهاای 

اکنون سال است که رژیم حتی .  اسالمی بود

به شوراهای اسالمی هام اجاازه بارگازاری 

در .  تظاهرات در روز کاارگار نامای دهاد

جامعه آماده انفجار از فساد، فقر، سارکاوب 

و دسااتااماازدهااای خااط ماارگ، شااوراهااای 

اساالماای قادرت کاانااتارل هاامااان تااظاااهاارات 

هار تاجاماع و .  فرمایشی را هم دیگر ندارند

تظاهراتی بالقوه می تواند جرقه ای باشد به 

بش ه باروت جامعه ای سار خاورده و باه 

فغان آمده از ظلم و ستم که دساتافاروشاان و 

کارگرانش از سر استایاصاال حاتای باعاضاا 

 . خودکشی و خودسوزی می کنند

روز کااارگار امساال باا ناارضااایاتاای دهاا ااا 

میلیون کارگر از حداقل دساتامازدهاای یاک 

چاا ااارم خااط فااقاار در هاام تااناایااده اساات و 

برای تظاهرات معلمان در ده ا ش ر ایران 

و از جامالاه افازایاش خواست هاا ی شاان 

دستمزد، زمینه را بارای خایازش عاماومای 

مزدبگیران علیه یاک زنادگای فاالکات باار 

با آن ه حداقل حقو  ماعالاماان .  فراهم آورده

بیشتر از کاارگاران اسات اماا هاناوز چاناد 

برابر کمتر از خط فقر سه مایالایاونای اسات 

که خود ن ادهای رژیم اسالمی تعییان کارده 

بیانیه کمیته ا رایی اتحزاد سزوسزیزالزیزسزتزی 

 بمناسبت روز کارگر کارگری 

اتحاد کارگران و معلمان 

برای حداقل دستمزد سه 

 میلیونی 

بحران عمی  اقتصادی ج ان سرمایه داری 

آغاز شده همچنان ادامه   2113که از  سال 

فساااد گسااتاارده و ساااخااتاااری رژیاام .  دارد

اسالمی در کنار تحریم ا، تاثیرات ماخارب 

بحران اقاتاصاادی بار زنادگای کاارگاران و 

زحمت کشان در ایران را صد چندان کارده 

و جان ده ا میلیون نفر را باه لاب رسااناده 

چالش اقتصاادی شایاشاه عامار رژیام .  است

اسالمی را هد  گرفته و خامنه ای و ساپااه 

را وادار به تسلیم و قبول شرایط خفات باار 

قدرت ای ج انی در ماذاکارات اتامای کارده 

در شرایط کنونی ماباارزه اقاتاصاادی .  است

کارگران در عین این ه ظرفایات باه مایادان 

آوردن میلیون ا کاارگار را دارد حامالاه ای 

مبارزه .  است به قلب و حیات رژیم اسالمی

اقتصاادی باه نادرت چانایان جاایاگااهای در 

مابااارزه باارای آزادی و عالاایاه یاک رژیاام 

 .دی تاتوری و سرکوبگر می یابد

روز کااارگاار در ایااران بااا ماابااارزه باارای 

برگزاری مراسم مستاقال از دولات عاجایان 

کارگران ایران آزاد نیستناد تاا روز .   است

کارگر را ماطاابا  خاواسات خاود بارگازار 

در رژیم اساالمای، جاناباش کاارگاری . کنند

ایااران هاامااواره خااواهااان حاا  باارگاازاری 

خواست حداقل دساتامازد و حاقاو  ساه .  اند

میلیونی، آن خواست واحدی اسات کاه مای 

تواند مبنای اتحاد اعتاراضاات کاارگاران و 

 . معلمان باشد

تامارکاز بار  شارایاط روز کارگر امسال در

ماابااارزه باارای اضااافااه دسااتااماازد تااوسااط 

کارگران و معلمان فرا میرسد و مای تاواناد 

به هم اری مشترک کارگران و معلمان در 

مبارزه برای اضافه حقو  و دستمزد عاماال 

ش ل بدهد و در دل همین مبارزه پایه هاای 

ماطاالاباه .  ایجاد تش ل ای کارگری بناا شاود

سه میلیونی دستمزد می تواند نارضایاتای و 

مبارزات کارگران و معلمان را در عرصاه 

مبارزه برای اضافه دستمزد در هام ادغاام 

کند و شرایط را برای سازماان یاافاتان یاک 

 . مبارزه پیروزمند م یا سازد

 زند  باد اتحاد و همبستگی کارگران

 سرنگون باد رژیم اسالمی
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حاکی از ترس و واهمه جم اوری اساالمای 

ست که اندکای  از هر گونه جنبش اعتراضی

. امااناایاات ساارمااایااه را بااه خااطاار باایاااناادازد

مح ومیت رضا ش ابای، شااهارخ زماانای، 

محمد جراحی، یوس  آب خرابات، آرام و 

فواد زنادی، یادهللا صامادی، اقاباال شاباانای 

، ساایااد واحااده و بااه حاابااس هااای ( عااماار) 

طوالنی، مح ومیت چند باره علی ناجااتای، 

و یا دادگااه ماجادد با اناام اباراهایام زاده و 

سال زندان، همگی  3مح وم نمودن وی به 

نشاااان دهاااناااده شااا ااانااانااادگااای جااامااا اااوری 

 .ست اسالمی

سرمایه داران امیدوارند که در سایه باگایار 

و ببند و ایجاد ترس و وحشت، همچنان باار 

گای را  بحران فالکت بار اقتصاادی و بارده

باار دوش طاابااقااات کااارگاارو زحاامااتاا ااش 

 . بیاندازند

جرم فعالین کارگری چیزی غایار از دفاا  

از حااقااو  انساااناای خااود و هااماا ااارانشااان 

ما از همه کارگران و زحمت شان و .  نیست

هاا و  هاا، ساازماان مردم آزادیاخاواه، تشا ال

احاازاب ماادافااع حااقااو  کااارگااران دعااوت 

کنیم با اعتراض به جم وری اسالمای و  می

افشای عرصه های توحش و درناده خاوئای 

این رژیم در ایاران، خاواهاان تاوقا  ایان 

بازداشت ها و آزادی همه کارگران زندانای 

 .شوند

بار دیگر زمان آن رسیده که با سازماندهای 

این اعتراض در سطح ج انی طبقه ج اانای 

کااارگاار را بااه هااماابااسااتااگاای و حاامااایاات از 

خواهران و بارادران ایارانای شاان دعاوت 

 کنیم

 

کارگران زندانی بدون قید و شرط باید آزاد 

 شوند

 زند  باد  نبش کارگری

 زند  باد سوسیالیسم
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بیانیه کمیته اجارایای اتاحااد ساوسایاالایاساتای 

 کارگری

 

فروردیان امساال نایاروهاای  23روز شنبه 

لباس شخصی در ش ر سنندج، پس از حمله 

به حامد محمودی نژاد و مصدوم کردن او، 

حااامااد کااارگاار .  وی را بااازداشاات کااردنااد

كامایاتاه " جوش ار، فعال كارگری و عضاو 

 . است..." هماهنگی برای کمک 

داران هار روز  جم وری اسالمی سارماایاه

ت اجم جدیدی را برای طبقه کاارگار ایاران 

 .بیند تدارک می

خاط فاقار زیار دستمزد کارگران یک پنجام 

کارفرما و صاحبان سرمایه روز باه .  است

روز فااربااه تاار ماایااشااونااد و کااارگااران از 

دسترسی به ابتدائی ترین مایاحاتااج زنادگای 

کسای حا  اعاتاراض نادارد و .  اناد ماحاروم

 !شود کارگر معترض دستگیر و زندانی می

مرتبا پرداخت دستمزد کاارگاران چاناد مااه 

افتد و بجای محااکاماه  تعوی  می چند ماه، به 

کااارفاارمااا، کااارگاار مااعااتاارض دسااتااگاایاار و 

 !شود زندانی می

مرتبا بخاطر فقدان ایمنی در ماحال کاار و 

عدم رعاایات اصاول و قاواعاد ایامانای کاه 

جوئی کاارفارمااسات،   همگی بخاطر صرفه

کارگران در حین کار مصادوم و یاا کشاتاه 

ولای باجاای ماحااکاماه کاارفارماا، .  شوند می

کااارگااران مااعااتاارض دسااتااگاایاار و زنااداناای 

 !شوند می

کارگران را اخراج و بی ار مایا اناناد، ولای 

حاقاوقای  درخواست کار و اعاتاراض باه بای

 .جرم است

کااارگااران ناایااازماانااد تشاا االاای باارای بسااتاان 

جاماعای و   قاراردادهاای کاار باطاور دساتاه

آگاهانه هستند، اما ایاجااد ایان تشا ال جارم 

 !است

در واقااع ماایمااوریاات جااماا ااوری اسااالماای 

ساات کااه  داران، ایااجاااد شاارایااطاای ساارمااایااه

سرماایاه دار باتاواناد مااناناد راهازناان، در 

تاااریاا اای شااب و در شاارایااط اسااتاایااصااال 

کارگرانش را استخدام کند، تا هر زمان کاه 

خواست دستمزدش را پارداخات کاناد، هار 

هاارگااز .  وقاات اراده کاارد اخااراجااش کاانااد

مسئول بیمه و صدمات ناشی از نبود ایمنای 

نابااشااد و هار اعاتااراضای باه ایان شارایااط 

گی مستوجب حبس، شال  و یاا اعادام  برده

داران،  جااماا ااوری اسااالماای ساارمااایااه!  اساات

 .گی گرفته است آحاد مردم ایران را به برده

شش سال حبس برای جاعافار عاظایام زاده، 

اتااحااادیااه آزاد " فااعااال کااارگااری و عضااو 

 ،"کارگران

یاک سااال حاابااس تااعاازیااری باارای ریاابااوار 

كامایاتاه " و عضاو عبدالل ی فعال کارگاری 

 ..."هماهنگی برای کمک 

سه سال و نیم حبس برای جمایال ماحامادی، 

اتااحااادیااه آزاد " فااعااال کااارگااری و عضااو 

 "کارگران

کوروش بخشنده، فعاال کاارگاری و عضاو 

، پاس از ..." كمیته هماهنگی برای کمک " 

 ...روز، دلیل بازداشت نامشخص  22

عضااو نااظااام صااادقاای، فااعااال كااارگااری و 

، ..." كااماایااتااه هااماااهاانااگاای باارای کاامااک " 

 ...وضعیت بازداشت نامشخص 

دو سال حبس برای یوس  آبخرابات، فعاال 

بارای   کمیته هامااهاناگای" کارگری و عضو 

 ..."کمک 

جم وری اسالمای سارماایاه داران باخاوبای 

میداند که هرگونه وحدت و اتحاد عملای در 

صفو  مبارزین طبقه کارگر، مم ن اسات 

طااومااار ایاان حاا ااوماات خااوناابااار را باارای 

 . همیشه در هم بپیچد

صدور اح ام سنگین علیه فعالین کارگری، 

تعرض به فعالین  نبش 
کارگری، نشانه استیصال 

 !رژیم اسالمی است
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است موافقت شود، کاهش قیمت نفت و 

رقابت عرا  و عربستان سعودی برای 

حفظ بازارهای نفت، درآمدهای رژیم 

 . اسالمی را بطور اساسی باال نخواهد برد

تظاهر رژیم اسالمی برای کوچک نشان 

های  دادن گستردگی تعطیل شدن فعالیت

ت نولوژی . اتمی، حتی به ساعت هم ن شید

پیشرفته ارتباطاتی و منافع کامال متضادی 

که هفت کشور درگیر در مذاکرات دارند، 

به سرعت دروغ ای رژیم اسالمی را 

آش ار ساخت به طوری که رژیم نتوانست 

 . خفت و خواری خود را پن ان کند

مذاکرات اتمی از همان ابتدا هم، بر سر 

ح  رژیم اسالمی در غنی سازی اورانیوم 

در . و داشتن نیروگاه های بر  اتمی نبود

واقع، در شرایطی که کشورهای پن  

باضافه یک، به ویژه آمری ا، قدرت داشتند 

که راسا نظام امنیتی منطقه را تعیین کنند، 

مذاکرات اتمی بر سر حد و حدود قدرت 

اکنون، با . رژیم اسالمی در منطقه بود

ضعی  شدن قدرت آمری ا در منطقه، سال 

هاست که قدرت های محلی نظیر عربستان 

07 

و ترکیه و رژیم اسالمی، خود راساً برای 

ش ل دادن به ترتیبات امنیتی اوضا  

خاورمیانه وارد عمل و حتی عملیات 

این اوضا ، موقعیت رژیم . نظامی شده اند

اسالمی را در مذاکرات اتمی، به یک 

. موقعیت دو سر باخت تبدیل کرده است

اکنون رژیم اسالمی تسلیم کشورهای پن  

باضافه یک شده که قادر نشدند س م مورد 

. نظرش در خاورمیانه را به وی بدهند

رژیم اسالمی باید با کشورهای دیگر 

 . رقابت کند و مستقیم وغیر مستقیم بجنگد

شادی مردم ایران برای متوق  شدن هزینه 

های بی وده ومیلیاردی پروژه اتمی و رفع 

خطر جنگ بجاست، اما انتظار برای ب بود 

ب بود .  اوضا  اقتصادی بی وده است

اساسی اوضا  اقتصادی، پس از تواف  

اتمی در تیرماه ، همچنان تن ا به مبارزه 

خود مردم وابسته است و کارگران ناچار 

خواهند بود مبارزه برای اضافه دستمزد را 

 . با جدیت و بطور گسترده ادامه دهند

  ۰۲۰۱آوریل  ۵

اطالعیه کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی 

  کارگری

شادی چشم انداز پایان 
 ای حماقت هسته

 

آش ار شدن چشم انداز تسلیم خفت بار 

رژیم اسالمی در لوزان که نقطه پایانی 

است بر یک دوره از حماقت صدها میلیارد 

دالری و رفع خطر حمله نظامی به ایران، 

رژیم اسالمی به . با شادی مردم روبرو شد

ناچار بایگانی اساسی تج یزات اتمی را 

های  برای دهه ها، پذیرفته و محدودیت

گسترده ای را در به کار گیری نو  

تج یزات و میزان اندک غنی سازی، قبول 

کرده اما لغو تحریم ا به گزارشات راست 

آزمایی آژانس بین المللی اتمی سازمان ملل 

نحوه ی تعلی  تحریم ا و . موکول شده

ترتیب اولویت آن ا هم به ادامه ی مذاکرات 

تا تیرماه منوط شده و این ا در شرایطی 

است که حتی اگر با تعلی  تحریم صادرات 

نفت ایران که ازاولویت ای رژیم اسالمی 

براین واقعیت و رد این ه  نابراباری زن ومارد ریشاه در ناظاام 

ساایاااساای مااوجااود دارد، مسااالااه زنااان را  مااتاا اای   -اقااتااصااادی 

برساختارهای فرهنگی تفاوت جنسیتی دانسته وآن را  باا تاالش 

های نئولیبرالی برای بقای جامعه ی مبتنی بربازار آزاد، مناطابا  

ساختند و از این منظر خدمت بزرگی به آن ا در به انقیاد کشایادن 

اگارچاه  .  هر چه بیشترزنان در این چرخه ی ظالمااناه ناماوده اناد

فمینیست های لیبرال تالش دارند که جنبش زنان را بدلیل ناامیدی 

از دولت های شان به جنبش فرهنگی از پایین تابادیال کاناناد ولای 

باید اذعان کرد که فمینیسم امروز قدرت بسی   جبنش زناان را 

ندارد و برای تغییر در وضعیت زنان و دستارسای باه باراباری 

زن و مارد، مای باایسات بانایاان سالاطاه گاری سارماایاه داری 

نظامی که بر تصر  و خشونت مبتنی .  مردساالر را از جا کند

ماباارزه باا تاجااوز .  است و در آن بدن زن ، ملک مردانه است

هم در بطن مبارزه با سرمایه داری ن افاتاه اسات و  ماباارزات 

 . زنان هند برای رفع تبعیض  نیز جدا از آن نیست

 2158ژوئن 
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در این الیحه همچنین باا .  اعدام خواهد بود

ساال و  ۰۱باه  ۰۲کاهش سان بالاوغ از 

موافاقات  ۰۲۰۸اصالک الیحه جنایی  سال 

وضع قوانین سخت گیرانه تر در هاناد .  شد

در حااالاای اساات کااه مااوارد مااتااعااددی از 

تجاوزهای گروهی پس از آن نایاز اتافاا  

داده های پلیس هند نشاان مای .  افتاده است

ساعات فاقاط  ۰۲دهد که بطور متوسط هر 

درش ر دهلی یک زن مورد تاجااوز قارار 

فقر، بی اری، نابرابری جاناسایاتای . میگیرد

و شرایط برده وار و نااعاادالناه از جامالاه 

مش الت اصلی است که ماردم هاناد و باه 

ویژه زنان هند از آن رن  می بارناد و در 

این رابطه لیبرال ا به راه حل ا و اقاداماات 

شرایاط زناان دسات "  ب بود" مختلفی برای 

تاسیس شرکت ای تاکسی رانای باه .  زده اند

منظور ایجاد امنیات بایاشاتار بارای زناان، 

ایجاد چندین خانه امن برای جاماعایات یاک 

میلیاردی هند، پروژه دولتی جلاوگایاری از 

ازدیاد جمعیت که زنان می بایست خود را 

عاقایام کاناناد و "  پیشرفاتاه"  با دستگاه های 

همین باع  مرگ بسایااری از زناان شاده 

الاباتاه بارخای نایاز .  است از آن جامالاه اناد

قاادرت وناافااوذ فاارهاانااگ ساانااتاای را مااانااع 

دستیابی زنان به حقو  برابر مای داناناد و 

مبارزه با آن را در اولویت کارشاان قارار 

 .داده اند

واقعیت اینست کاه فامایانایاسام لایابارالای باا 

برنامه برابری حقوقی زن و مرد در هاناد 

که ازقرن هفدهم آغاز شده از قدیمی تریان 

این گرایش .  گرایش های جنبش زنان است

که الگوی خود را از همتایان اروپایی اش 

گرفته،  خواسته هایش اشتغال زناان، حا  

ولای طای .  رای و سواد آموزی زناان باود

تمام این سال ا، زناان هاماواره  قارباانایاان 

سیاست های نئولیبرالی دولت های سرمایه 

داری بوده اند و فمینیست ها با چشم پوشی 

. پس از تجاوز از درخاتای آویازان کاردناد

این جنایت هاولانااک خشام و اعاتاراضاات 

مردم ستمدیده را برانگیخت اماا اعاتاراض 

آن ا مااناع از باه دار آویاخاتان، کشاتان و 

آشاونای کاوماار .  تجاوز به زنان دیگر نشد

اعاالم  ۰۲۰۰وزیر قانون وقات در ساال 

میلیون پرونده قضایای  ۸۲کرد که بیش از 

مربوط به تجاوز در دادگااه هاای هاناد در 

تاازه ایان رقام، رقام .  انتظار رسیدگای اناد

در .  رسمی است که باه دولات اعاالم شاده

بسیاری از موارد، ت دید به مرگ و تارس 

از بی آبرویای مااناع از آن مای شاود کاه 

زنان و خانواده هاشان       ماوارد جارم 

اماا روناد تاجااوز کامااکاان .  را اعالم کنند

 .ادامه دارد

قانون اساسی هاناد، زناان و  ۰۰طب  ماده 

مردان همانند هام و باه یاک مایازان حا  

زنااادگااای و آزادی دارناااد و تاااماااامااای 

کارفرمایان چه در بخش خصوصی و چاه 

در بخش دولاتای ماوظا  گاردیاده اناد کاه 

گام ای مناسبی را در ج ت جلوگایاری از 

آزار و اذیت های جنسی،  بدون هیچگوناه 

تعصب جنسیتی مطاب  با ماوارد ذیال، در 

 :محیط های کار به کار بگیرند

ممنوعیت مطل  هرگونه آزار و اذیات   -۰

جنسی شامل تماس فیازیا ای، با اارگایاری 

الفاظ و تصاویری که بار معاناایای جاناسای 

دارناد، در خااواسات باارقااراری رابااطااه و 

هرگونه مبادرت به ایجاد رابطه جنسای باا 

 .اجبار و ناخواسته از طر  مقابل

قوانین وضع شاده بارای  ما اان هاای   -۰

دولتی و عمومی می باایسات باازدارناده و 

منع کنناده هارگاوناه آزار جاناسای باوده و 

مجازات های سنگیانای بارای ماجارماان و 

 .خاطیان در نظر گرفته شود

ایجاد شرایط مناسب کاری و عاری از   -۸

هرگونه خشونت برای کارکنان کاه شاامال 

در نظر گرفتن اوقاات فاراغات کاارکاناان، 

سااالماات و باا ااداشاات جسااماای و رواناای 

 .کارکنان می باشد

مااطاااباا  قااواناایاان جاازایاای و ماادناای هاانااد، 

قربانیان آزار و اذیت ای جنسی باید بتوانناد 

درخاواسات باازداشات و دور کااردن فاارد 

مجرم از خاود را داشاتاه بااشاناد و دیاگار 

ایااناا ااه کااارفاارمااایااان بااایااد ایاان جاارایاام را 

گزارش دهند و در اصول پیاشاگایاری ایان 

قوانین،  تش یل یک کامایاتاه رسایادگای باه 

ش ایت فرد قربانی کاه در راس آن یاک 

زن قاارار داشااتااه  و باایااش از ناایااماای 

ازاعضای هیات آن را زنان تش یل دهاناد، 

 ۰۰پاس از واقاعاه .  پیش بینی شاده اسات

کااابایانااه ماارکازی هانااد  ،  ۰۲۰۰دسااماباار 

الیحه ای به این قوانین اضافه کرد کاه بار 

طب  آن ماجاازات هاای شادیادی را بارای 

تجاوز جنسی و اسیدپاشی در نظار گارفات 

و حداقل مجازات را برای تجاوز جاناسای، 

ساال زنادان و حاداکاثار ماجاازات را  ۰۲

حاابااس ابااد تااعاایاایاان کاارده و اگاار قاارباااناای 

تجاوزجنسی فوت کند، حاداکاثار ماجاازات 
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مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفت که 

در پی آن مردم خشمگین هند به خیابان هاا 

ریختند و خواهان واکنش قااطاع دولات در 

دساامابار  ۰۰.  قبال این گونه جارایام شادناد

در اعتراض به تعرض مرگبار به ، ۰۲۰۰

یک دختر دانشجوی پزش ی در اتاوباوس، 

هاازاران ناافاار در مااقاااباال کاااخ ریاااساات 

پلیس ضاد شاورش .  جم وری تجمع کردند

برای متفر  کردن جمعیت از گااز اشاک 

آور و آب فشار قوی استفاده کرد که باع  

باال  گرفتن خشم عمومی شد و حاصل اش 

ایجاد ده هاا کاماپایان اعاتاراضای زناان باا 

این کمپین ها  مااهایاتاا .  نام ای مختل  بود

باه گافاتاه ی یا ای از .  رفرمایاسات باودناد

سال گاذشاتاه باا  ۰۲۲تاریخ هند طی :" آنان

رفرم سنگر به سنگر به پیش رفته است و 

ما تا آزادی کامل باید فعال و درعیان حاال 

منتظر یک رنسانس باشیم چون سنت هاای 

در ."   عقب مااناده در هاناد  ریشاه دارناد

صااورتاای کااه هااماایاان وقااایااع، شاا ااساات و 

ناتوانی اصالک طلاباان در ماورد باراباری 

آناان .  زن و مرد را به اثبات مای رسااناناد

متوجه نیستند که برابری تن اا در عارصاه 

 -قوانین نیست وایان ماوقاعایات اقاتاصاادی 

سیاسی نظام حاکم سرمایه است کاه اجاازه 

ی اسااتاافاااده از قااواناایاان، هاار قاادرهاام کااه 

س والر و برابری طلبانه بااشاناد را نامای 

دهد و تغییر قوانین به تن ایای مشا الای را 

ایالت اوتارپرادش، محال .  حل نخواهد کرد

زندگی کاست دالیت است که از فقیارتاریان 

. ترین کاست ها در هاناد هساتاناد"  پست" و 

در داغ ترین روزهاای تاابساتاان کاه اناباه 

های شیرین ببار می آیند، در این ایالت باه 

دلیل نابرابری طبقاتی به جای انبه شیرین، 

در ماه مه گاذشاتاه .  تلخ ترین میوه ببار آمد

ساله اهل یا ای  ۰۵و  ۰۰جسد دو خواهر 

از روستاهای ایان ایاالات باناام باادوان را  

تجاوز نظام سرمایه به 

 حقوق زنان  در هند

 پروانه وزیری

  ماایاالاایااارد۰کشااور هاانااد  بااا جاامااعاایاات 

نفر در اقاتاصااد جا اانای در  میلیون۰۰۲و

رتبه چ ارم قرار دارد و تحلیلاگاران پایاش 

به سومیان  ۰۲۰۲بینی می کنند که درسال 

. کشورصنعتی در ج ان تبدیل خاواهاد شاد

میلیون نفر  ۸۲۲هم اکنون در هند بیش از 

 هشاتااد.  در زیر خط فقرزندگای مای کاناناد

درصد مردم  کمتر از دو دالردر روز و 

درصد جمعیت کمتر از یاک دالر در  ۸۵

طااباا  گاافااتااه سااازمااان .  روز درآمااد دارنااد

جاا اااناای عاالاایااه خشااوناات باار زنااان، هاانااد 

چاا ااارماایاان کشااور نااااماان جاا ااان پااس از 

افغانستان، کنگاو و پااکساتاان بارای زناان  

، از نظر جاناسایاتای، 2158در سال . است

کشااور جاا ااان رتاابااه صااد  ۰۸۲هاانااد باایاان

 .ودهمین را از آن خود کرد

ساالاه در راه  51چ ار سال پایاش جایارا 

بازگشت از مدرسه تاوساط ماردی ماوتاور 

سوار ربوده شد و پس از چ ار ماه ماوفا  

او درحالیا اه بااران اشاک .  به فرار گشت

او هار روز :  هایش را پاک می کرد گفات

مرا مورد ضرب و شاتام و تاجااوز قارار 

میداد و اغلب دوساتااناش نایاز در ایانا اار 

پس فارار از آناجاا باه .   شرکت می کردند

اداره پاالاایااس رفااتااه و شاا ااایاات کااردم امااا 

تاکنون رسیدگی نشده، در خانه مان ماادرم  

می گویاد کاه باخااطار ایان اتافاا ، مان و 

خااواهاارم دیااگاار خااواسااتااگاااری نااخااواهاایاام 

حاال من کمتر از خانه بایارون مای .  داشت

روم چون اهالی اینجا وجود مرا ندیده مای 

قاباال باا خااناواده هاا رفات و آماد .  گیارناد

داشتیم ولی دیاگار باه جاایای دعاوت نامای 

در حال حاضر با ی ی از فاعاالایان .  شویم

جنبش زنان تماس دارم و در تظاهرات ها 

اگار چاه .  و سخنرانی ها شرکت مای کانام

این امر موجب خشم بیشتار اهاالای ماحالاه 

باایاد .  مان می شود اما برایم ما ام نایاسات

تااجااربااه را بااه دیااگااران ماانااتااقاال کاارده و 

 .فریادمان را به گوش مسوالن برسانیم

سالگای باه اجاباار ماادرش  ۰۰نیوشا  در 

در خانه ای در کل ته به عنوان خدمتا اار 

وی باه اصارار ماادرش .  مشغول کار شد

به کل ته رفت چون ف ر می کارد حاقاو  

او کااه .  خااوباای دریااافاات خااواهااد داشاات

روزهااای کااودکاای اش را بااا ساااعااات  

طوالنی و کمرشا ان کاارخااناگای ساپاری 

در ازای کاررم در آن : " کرده ،  می گوید

جا  یا پولی نگرفتم یا مبلغ بسیار ناچایازی 

چنان فاقایار باودم کاه حاتای نامای .  گرفتم 

تاا ایانا اه  ".  توانساتام آناجاا را تارک کانام

ی روز توسط صاحبخانه اش برای فروش 

به یک فاحشه خانه در دهلی نو بارده شاد 

و در ازای فروش تن، محل خواب و غاذا 

نایاوشاا پاس از چا اار .   دریافت می کارد

سال بردگی جنسی و رن  و مشقت بوسیله 

" گاروه ضاد انساان فاروشای"  ی موسسه 

ی ی از فعاالن این موساساه مای .  آزاد شد

این چاالشای اسات در بارابار ایان :"  گوید

عقیده که می گویند هند کشاوری مادرن و 

دم راتیک است و  تصور میرود در هاناد 

اما ماا ایان هاماه ...  دم راسی وجود دارد

 ." برده داریم
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