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  آبان، ١٣

 !هراسها و اميدها
 آبان، روز دانـش آمـوز بـاقـي           ١٣پنج روز به  
بعد از جنبـش انـقـالبـي عـظـيـم            .   مانده است 

ماههاي خرداد و تير امسال، هيچ وجـهـي از      
جامعه ايران ديگر مـثـل گـذشـتـه نـيـسـت و                  

 آبان هم، مثل همه روزهـا    ١٣.   نخواهد بود 
و سالگردها و مراسمها، حال و هـواي دوران        

 . بعد از عروج جنبش انقالبي مردم را دارد
براي توده هاي ميليوني مردم در ايـران،       
امروز بسيار بيشتر از گذشته، هر روز و هـر           
سـالــگـرد و هــر مــنــاسـبــتـي، در وحلــه اول                  
منفذي براي ابراز خشم و نفرت علـيـه حـکـام        
اسالمي، مجرايي براي ابراز وجود سـيـاسـي،     
سنگري براي رويارويي با قدرت حـاکـم، پلـه             
اي براي جهش بيشتر بسوي سرنگوني، و در         
يک کالم ادامه جنبش انقالبيشان بـراي بـزيـر            

مــردم، .   کشـيـدن حـکـومـت اسـالمـي اسـت              
جوانان و زنان و کارگران، در هر کـدام از ايـن           
روزها و از طريق هرکدام از اين روزها يکـبـار       
ديگر عـزمشـان بـراي سـرنـگـونـي را اعـالم                   
ميکنند، قدرتشان براي مـقـابلـه بـا رژيـم را               
نشان ميدهند و اتـحـادشـان عـلـيـه ارتـجـاع                 

مردم با هر کدام از   .   حاکم را تقويت ميکنند 
اين روزها، يکبار ديگر اعالم مـيـکـنـنـد کـه          
نبردشان با جبهه استثمار و فساد و تباهي و       
عقب ماندگي و خرافات و اعدام و شـکـنـجـه       
و تـجـاوز ادامـه دارد؛ کـه مـبـارزه شـان تــا                      
برچيدن کامل اين دستـگـاه قـتـل و جـنـايـت                

 . تعطيل نخواهد شد
 آبــان، در مــيــان هــمــه          ١٣در آســتــانــه     

کسانـي کـه بـا امـيـد و آرزوي ويـران کـردن                      
دستگاه فسـاد و سـتـم اسـالمـي روزشـان را                  
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  ستون اول

ـيـكـخـواه       محسن ابراهیمی         تـظـاهـرات و      :   كاظم ن
اعتراضات كـارگـران لـوـلـه سـازي            

خوزستان و حمايت مردم اهـواز از        
. آنها بسيار مهم و قابل توجه است

دوســت دارم قــبــل از هــر ســوال                
ــه                 ــخــواهــم ك ــا ب ديــگــري از شــم
تصـويـري بـطــور خـالــصـه از ايــن               

 . حركت بدهيد
کـارگـران لـوـلـه سـازي           :   شهال دانشفر 

خوزستان يک هفته است که هر روز 
به خيابان مي آيـنـد، راهـپـيـمـايـي             
ميکنند و خواست خـود را فـريـاد         
ميزنند و با کشاندن اعتراض خود     
بــه خــيــابــان، تــوانســتــنــد فضــاي           
سياسي شـهـر را عـوض کـنـنـد و                
حمايت وسيع مردم را به خود جلب 

کــارگــران لــوــلــه ســازي       .   نــمــايــنــد 
خوزستان بـا پـالکـاردهـايشـان، بـا            

شعار ده ماه حقوق کارگر پرداخـت     
بايد گردد به خيابان آمـدنـد و ايـن           
حرکت اعتراضي، خيلي سـريـع بـه         
اعتـراض مـردم عـلـيـه جـمـهـوري               
اسالمي تبديل شد و بـا پـيـوسـتـن          
مردم به کارگران، صف تـظـاهـرات       

مـردم  .   آنها به چند هزار نفر رسـيـد     
اهواز وسيعا و با خـوشـحـالـي ايـن           
موضوع را دنبال ميکردند و  در          
اين اعتراضـات شـعـارهـاي مـرگ           
برديکتاتور، مرگ برسرمـايـه دار،      

 كارگران لوله سازي خوزستان راه نشان ميدهند 
 مصاحبه با شهال دانشفر

 ۳صفحه         

 

 
 :در صفحات دیگر

 
  اعتصاب هشداری کارگران متروی تهران

  ليست کمک مالي به کانال جديد 
  نجات سه نوجوان از اعدام

  
 : بازتاب هفته 

 "انقالب فرهنگي"كابوس فسيلهاي حكومت و * 
 رت آخربشا  *  
 !ارتباط  حذف يارانه ها و پرونده کهريزک*  
 زندانيان سياسي و معضل  جمهوري اسالمي    *   

 عليه ماشين جنايت
 ! حكومت اسالمی بپا خيزيم

  اکتبر ٣٠روز 
 روز اعتراض جھانی علیه اعدام در ایران

 8ص 

 . کنگره ھفتم حزب کمونیست کارگری در دسامبر برگزار میشود
 . کنگره حزب علنی است و ورود برای عموم آزاد است

حزب کمونیست کارگری، حزب ھمه انسانھایی است که آزادی میخواھند، برابری میخواھند، رفاه و  
 .در کنگره حزب شرکت کنید. امنیت و شادی میخواھند

  لغو مجازات اعدام
اعدام یا هر نوع مجازات متضمن . مجازات اعدام باید فورا لغو گردد

تحت هر شرایطى ) نقص عضو، تنبیه بدنى، و غیره(تعرض به جسم افراد 
  .همچنین مجازات حبس ابد باید لغو شود. ممنوع است

 
 برنامه حزب کمونيست کارگری“ يک دنيای بھتر”از 
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آغـاز مــيــکــنــنــد، يــعــنــي در مــيــان            
ميليونها انسان، تـحـرکـي وسـيـع در             
جـريـان اسـت کـه ايـن روز را هـم بــه                     
ــراي حــکــومــت               ــوســي ديــگــر ب کــاب

در پشــت   .   اســالمــي تــبــديــل کــنــنــد      
خرواري از رجزخوانيها و خودفريبيهـا     
و اسـتـخـاره هـا و دعـاهـاي وحشــت                 
سران ريز و درشت حـکـومـت، نسـلـي          
پرشور و مصمم خود را آماده ميکند    

 ٨ آذرهـا و        ١٦ آبان را هم به   ١٣که  
ايـن  .   مارسها و اول مه ها وصل کـنـد    

نسل سايه سنگين سانسـور اسـالمـي        
را در هم ميشکند، قرار مـدراهـايـش       
را ميگذارد، پيـش بـيـنـي هـايـش را               
انجام ميدهد، شعارهايش را  آمـاده           
ميکند، و خـود را بـراي يـک رو در                  
رويي ديگر با باند اسالمي حاکـم، بـا        

. حکومت اسـالمـي آمـاده مـيـکـنـد             
جامعه يکبار ديگر آماده ميشود تـا         
خيابانها را با طنين شعارهـاي مـرگ          
بر ديکـتـاتـور و مـرگ بـر جـمـهـوري                  

ــلــرزانــد     جــامــعــه آمــاده     .   اســالمــي ب
ــر                   ــه اي ديــگــر ب مــيــشــود تــا ضــرب

 . جمهوري اسالمي وا رد کند
در مقابل چنين تـالـشـي، هـم در          
صف جناح حاکم و هم در صف جناح       
مغلوب نظام اسالمي نـگـرانـي فـقـط          

 آبان بـه  ١٣تبديل شدن : يک چيز است 
روزي  ديــگــر عــلــيــه کــلــيــت نــظــام               
اسالمي و گسترش آن به يک انـقـالب           

 . تمام عيار عليه کل نظام اسالمي
صــــف اپــــوزيســـــيــــون درون              
حکومتي، دست اندر کـاران ديـروز و        
مغضوبين امروز، همـان رسـالـتـي را           
ــه خــاطــرش                    ــه ب ــرد ک ــب ــيــش مــي پ

رسـالـت حـفـظ       :   اپوزيسيون شده است  
. نظام در مقابل تعرض انقالبي مـردم       

اسـالمـي،     -اين اپـوزيسـيـون دربـاري       
همان اپوزيسيوني است کـه هـراس از         
انــقــالب مــردم نــاگــزيــرش کــرده بــا             
ــم                   ــمــرزمــان و ه ــشــان و ه هــمــکــي
حکومتيهاي سابقـش شـاخ تـو شـاخ            

اينها هـمـانـهـايـي هسـتـنـد کـه              .   شود
ديروز زمام امـور دولـت و دادگـاه و               
سپاه و زندان در دستشان بود و امروز       

همانهايي هستـنـد   . مغضوب شده اند 
که اتفاقا در همين روز دانـش آمـوز،            

 ، بـه      ٥٧در سال اول بعد از انقـالب        
نام خط امام و تحت نـظـر و حـمـايـت           
مستقيم امام خونخوارشان، نـمـايـش         
تسخير سفارت آمريکا راه انـداخـتـنـد       

آمريـکـاي   " تا با بسته بندي مبارزه با     
، ارتجاع اسـالمـي را در          " جهان خوار 

ايران  در مقابل توقـعـات انـقـالبـي و              

انساني مردم انقـالب کـرده ضـمـانـت           
کنند و در جهان به نقطه امـيـد مـردم         
محروم متنفر از نظامهاي فاسـد سـر          

ايـنـهـا از      .   به آمريکـا تـبـديـل کـنـنـد            
مردمي که مصممنـد عـلـيـه امـام و              
وراثش انقالب کنند ميخواهند که به    

" خــط امــام     " دوران خــود امــام و               
اينها از مردم ميخواهند بـه  .   برگردند

خاطر چيزي به خيابان بيايـنـد کـه در            
اجـراي  :   " مقابلش قـد عـلـم کـرده انـد            

بدون تنازل قانون اسـاسـي جـمـهـوري             
اينها بـا کـمـال بـيـشـرمـي              " !  اسالمي

مردم را دعوت ميکننـد جـانشـان را           
فداي چيزي بکنـنـد کـه مـيـخـواهـنـد              

جمهوري اسالمـي نـه     :   " پايانش دهند 
اينـهـا   "!   يک کلمه کم نه يک کلمه زياد 

از مردمي که کل ساختار حـکـومـت           
مـرگ بـر     " اسالمي را بـا شـعـارهـاي            

، " مـرگ بـر خـامـنـه اي           " ،  " ديکتاتور
هـدف  "   مرگ بـر جـمـهـوري اسـالمـي           

گرفته اند ميـخـواهـنـد از شـعـارهـاي              
 !  پرهيز کنند" ساختار شکن"

اين صف، زائده هـايـي در خـارج            
از حکومت دارد که از انقـالب مـردم           

. بيشتر از نظام اسالمي هـراس دارنـد      
اينها هم رسالت اپـوزيسـيـون اصـالح          
طلب درون حکومتي را در خـارج از           

يــا .   حـکــومــت ادامــه مــيــدهـنــد       
مشغـول ايـن هسـتـنـد کـه نسـل                
جوان بيزار از مذهب و حـکـومـت       
مذهبي را قانع کنند که حکومت     
سکوالر در ايـران جـايـي نـدارد و            
بايد به تفسـيـر درسـتـتـر از قـران              

و ) .   شيرين عبـادي (   متوسل شد  
يا اصال کاتوليک تر از پـاپ شـده       
اند و ياران قديم امام خـمـيـنـي را          
راهنمايي ميکنند کـه مـبـادا بـه           

. شعـارهـاي راديـکـال تـن دهـنـد             
حجت السالم والمسلـمـيـن فـرخ         ( 

 ). نگه دار
در صف جناح حاکم چه خـبـر        
ــنــوز آيــت اهللا هــا از                 اســت؟ ه
کابوس قدس فارغ نشـده انـد کـه           

 آبان سـراغشـان آمـده      ١٣کابوس  
مــرگ بــر    " هــنــوز فــريــاد      .   اســت

ــور    ــات ــت ــک ــدس در          "   دي در روز ق
گـوشـهـايشـان زنـگ مـيـزنـد کــه               

در "   مرگ بـر ديـکـتـاتـور       "کابوس  
 آبان بـه هـراسـشـان انـداخـتـه            ١٣
حکـومـتـي کـه حـتـي روز             .   است

هـم در    "   روز قـدس   " خودش مثل    
امان نيسـت، مـجـبـور اسـت هـر              
چيزي که در چنـتـه دارد را بـکـار            
بگيرد تا اين روز را هم با کمترين    

واکـنـش   .   تلفات پشت سر بگذارد  
 آبان، ترکيبي ١٣حکومت به روز  

از خود فـريـبـي و فـريـبـکـاري و                 
ارعاب و در عين حـال اداي اهـل          

 . مدارا در آوردن است
سران حکومت، از آيت اهللا ها   
تا سرداران اسالم، ريش تـا ريـش          

 آبـان صـف       ١٣"   خطر" در مقابل   
ــد    ــيــروي     .   کشــيــده ان ــده ن فــرمــان

کرده اسـت کـه     " توصيه"انتظامي  
خواهد تجمعي داشـتـه    هرکس مي 

را بگيـرد  "   مجوزهاي الزم " باشد،  
نـاجـا بـهـره        "   چتر امـنـيـتـي    " تا از   

اســتــانــدار تــهــران،    !     مــنــد شــود   
هـاي   هشدار داده است که با تجمع  

رفـتـار   "   بـرابـر قـانـون      " غيرقانوني  
بـه زبـان آدمـيـزاد         !   ( خواهـد شـد    

يعني زنجيـر اوبـاش بسـيـجـي و             
سپاهي و انتظامي را ول خواهـنـد    

و فرمانده سپاه سيدالشهدا ) .  کرد
را گوشـزد کـرده اسـت کـه           " خطر" 
اگر مـراقـب نـبـاشـيـم در آيـنـده                 " 

تـري را خـواهـيـم            مشكالت جدي 
و باالخره حرف اصلـي را    " !   داشت

: فرمانده کل سپاه بيان کرده اسـت  
حفظ نظـام جـمـهـوري اسـالمـي            " 

تر اسـت،      ايران از اداي نماز واجب    
اگر تصور كنيم خطراتي نـظـام را         

كـنـد اشـتـبـاه فـكـر               تهديـد نـمـي     
  توانيم بگوييم فـتـنـه    نمي.   ايم  كرده

ــده و                  ــركــوب ش ــامــال س ــا ك ه
هاي آتش آن خـامـوش شـده            شعله
. دقيقا ايـن چـنـيـن اسـت         . "    است

اصال شان نزول نماز و روزه و حـج       
و قران و سنت و امام و شـريـعـت             

. تماما به خاطر حفظ نظام اسـت       
هــمــه ايــن بســاط رنــگــارنــگ و           
خونين مقدسات آسماني به خاطر 
حفظ خود نظام اسالمي در زمين     

همـه ايـن اشـبـاح         . پهن شده است 
پاک آسماني براي حفظ جيب آيت       
اهللا هـاي مـيـلـيـاردر از مـعـرض               
خشم گرسنگان در زمين سـاخـتـه        
شده اند و باالخره همه اين تقالهـا   

" خـطـراتـي   " به خاطر اين است که     
نـظـام را       –خـطـر سـرنـگـونـي             –

شعله هاي آتـش    "تهديد ميکند و  
و ما اين .   خاموش نشده است"   آن

را اضافه ميکنيم کـه ايـن شـعلـه            
خاموش نخواهد شد تا لحظـه اي      
که کل اين بساط خـون و چـرک و          
خرافه و جـنـايـت را بسـوزانـد و                 

 آبان مـيـتـوانـد     ١٣.   خاکستر کند 
شعله اي از شعله هـاي ايـن آتـش            
باشد که کل اين عمارت اسالمـي    

 . *را در کام خود خواهد کشيد

      ستون اول                                    ۱از صفحه          

 !ده خواست فوري مردم
حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گـيـري هـر چـه بـيـشـتـر                 

جنبش انقالبي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن، و تسـهـيـل پـيـشـروي              
مـفـاد زيـر را بـعـنـوان ده                آن در جهت سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي       
  :خواست فوري و حداقل مردم اعالم ميدارد

بازداشت و محاکمه علني آمرين و عـامـلـيـن کشـتـارهـاي              -١  
  اخير و کليه جنايات جمهوري اسالمي در سي سال گذشته 

 آزادي زندانيان سياسي -٢
 لغو مجازات اعدام -٣
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي -٤
بـرابـري   .   لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز علـيـه زنـان         -٥

 کامل حقوق زن و مرد
ز  دولـت، از سـيـسـتـم قضـائـي، و ا                   زجدائي کامل مذهب ا   -٦

آزادي کامل مذهب و بي مـذهـبـي بـعـنـوان عـقـيـده                .  آموزش و پرورش 
 و امر خصوصي افراد

ــمــاعــات،                            -٧ ــان، اجــت ــي ــيــده، ب ــق ــد و شــرط ع ــي ــي ق آزادي ب
   مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب 

برسميت شناسي حقوق مسـاوي بـراي هـمـه شـهـرونـدان ايـران                     -٨
 مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت

محاکمه آيت اهللا ها و مـقـامـات حـکـومـتـي و ايـادي آنـان                    -٩
بجرم غارت و چپاول اموال مردم و بـاز پـس گـرفـتـن امـوال غـارت                      

     شده از آنان 
تامين و تضمين يـک زنـدگـي مـرفـه و مـنـطـبـق بـر آخـريـن                           -١٠

استـانـداردهـا و امـکـانـات در پـيـشـرفـتـه تـريـن جـوامـع بـراي هـمـه                                   
افزايش فوري حداقل دسـتـمـزد و حـقـوق بـه يـک مـيـلـيـون                        .   شهروندان

 تومان
اينـهـا خـواسـتـهـاي         .  اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است   

حداقل و فوري مردمي است كه در صـفـوف مـيـلـيـونـي بـه خـيـابـان                    
ايـن  .   آمده اند و شـعـار مـرگ بـر جـمـهـوري اسـالمـي سـر داده انـد                            

حــداقــل شــرايــطــي اســت كــه هــركــس كــه داعــيــه هــمــگــامــي بــا                      
 .اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند

مردم ايران براي تحقق ايـن خـواسـتـهـا و سـرنـگـونـي جـمـهـوري                         
 .اسالمي با قدرت به مبارزه خود ادامه خواهند داد

 حزب كمونيست كارگري ايران                       
 ٢٠٠٩ ژوئن      ٢٦،   ١٣٨٨ تيرماه      ٥



 3 ۳۲۰شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

يا مـرگ يـا عـدالـت، فـرمـانـدار بـي                   
عرضه استعـفـا اسـتـعـفـا،  مـرگ بـر                  
نيروي انتظامي در مرکز شـهـر اهـواز       

نکته قابل تـوجـه در       .  طنين انداز شد 
مبارزه کارگران لوله سازي خوزستان،     
اتحاد و همبستگي و بـه کـار گـيـري              
اشکالي از مبارزه بـود کـه تـوانسـت              
توجه و حمايت مردم شـهـر را بـخـود             
جلـب کـنـد و ايـن کـارگـران را بـراي                    
پيگيري خـواسـتـشـان در مـوقـعـيـت               

به اين مـعـنـي    . قدرتمندتري قرار دهد 
که شکل اصلي ايـن حـرکـت، بـيـرون               
بردن اعتراض از کارخانه به خيابـان و      

کارگران هر روز در . به ميان مردم بود
وسط شهر در خيابان نادري اجـتـمـاع           
برپا ميکردند، و همانجا در جمعشان     
تصميم گيري کرده و  برنامه اعتراض روز    

بدين تـرتـيـب      .   بعدشان را روشن ميکردند  
برپايي هر روزه مجمع عمومي يک نـقـطـه        
قوت ديگر حرکت اعتراضي کارگران لولـه   

خالـصـه ايـنـکـه در          .   سازي خوزستان بود  
ادامه اين راهپيمايي ها و تظاهراتها بـود      

 آبان ، در همان اول صبح تعدادي ٤که روز 
از کارگران اين کارخانه دستگير شـدنـد و           
نيروي انتظامي با محاصره کارگران مانع    
. پيوستن مردم به صف اعتراض آنـان شـد     

اما کارگران اعالم کردند کـه روز بـعـدش             
نيز به خيابان خواهند آمد و تا خواستشان   
پاسخ نگيرد به تظاهراتشان ادامه خواهند 

 آبان هـنـگـامـيـکـه         ٥و سرانجام روز .   داد
کارگران در کارخانه جمع شـده بـودنـد، تـا           
مثل روزهاي ديگر به بيـرون از کـارخـانـه            
بروند و راهپيمايي کنند، نيروي انتظامـي    
وسيعا در محل مستقر شد و مانع خـارج       

ضـمـن   .   شدن کارگران از کارخانه گرديدنـد     
اينکه سراسيمه از گستـرش بـيـشـتـر ايـن             
حرکت اعتراضي به سطـح شـهـر، در ايـن            
روز سرهنگ خلفيان از مقـامـات نـيـروي         

به ميان کارگران رفت و وعده انتظامي 
داد که تا دو روز آينـده دسـتـمـزد يـک            
ماه کارگران و بعد هم بـتـدريـج تـمـام             

. طلـبـهـايشـان پـرداخـت خـواهـد شـد               
کارگران دستگير شده نيز از بازداشـت   

بــديـن تـرتــيـب کـارگــران         .   آزاد شـدنـد    
موقتا به ادامـه تـظـاهـرات خـود در               

و .   مرکز شـهـر اهـواز خـاتـمـه دادنـد               
اعـالم کـردنــد در صــورتـيــکــه تــمــام             
طلبهايشان پرداخت نشود در اشـکـال        
گسترده تري به اعتـراض خـود ادامـه         

بدين ترتيب مي بينـيـد،   . خواهند داد 
کــه مــبــارزه کــارگــران لــوــلــه ســازي             
خوزستان بطور واقعي يک قدرتنمايـي   
از جانب کارگران بود و به کل کارگران 
و کل مردم در سطح جامعه راه نشـان      

کارگران لوـلـه سـازي خـوزسـتـان           .   داد

متحد و يکپارچه ايستادند و با جلـب     
حمايت مردم توانستند کاري کنند که 

دستگيـر شـده شـان فـورا آزاد             همکاران  
ــا قــول پــرداخــت                   ــجــام ب ــد و ســران شــون

حقوقهايشان موقتا به اعتراضشان خاتمه     
طبعا همانطور کـه خـود کـارگـران          .   دادند

لوله سازي اعالم کرده اند، مسـالـه پـايـان          
ـلـه سـازي                        نيـافـتـه اسـت و  کـارگـران لـو
خوزستان بايد براي اولتيماتوم خود زمـان      
تعيين کنند تا آنها را سر نـداونـنـد وطـي               
بيانيه اي به دولت و کارفرما اعالم کـنـنـد     
که اگر به وعده خود عمل نکردنـد، دوبـاره      
اعتراضشان را از سر گيرند و ايـن بـار بـا              
خانواده هايشان و باز هم در وسـط شـهـر،          
در  قلب شهر اهواز اعتـراض خـود را بـه                

همچنين اين مهم است .  پيش خواهند برد 
که وقتي اين کارگران با چنين استقبـال از      
سوي مردم اهواز روبرو ميشـونـد، ضـمـن          
قدرداني از حمايـت پـر شـور آنـان،  طـي                  
بيانـيـه اي مـردم را از تصـمـيـم خـود و                      
چگونگي ادامه مبارزه شان مطـلـع نـگـاه           

در هر حال من از هـمـيـن فـرصـت            .   دارند
استفاده ميکنم و به سهم خودم به کارگران   
لوله سازي خوزستان و به مردم اهواز درود 
ميفرستـم و دسـت سـازمـانـدهـنـدگـان و                 
رهبران اين حـرکـت اعـتـراضـي مـهـم را                 

 .بگرمي ميفشارم
 

بنـظـر شـمـا اهـمـيـت و              :   كاظم نيكخواه 
 جايگاه اين حركت چيست؟  

حـرکـت کـارگـران لـوـلـه            :   شهال دانشفـر  
سازي خوزستان به نظرمن يـک اتـفـاق        

سياسي مهم در اين هفته بـود کـه بـه            
نوبه خود نويد دهنده به ميـدان آمـدن       

ايـن کـارگـران      .   قدرت کـارگـران اسـت      
قبال هم بارها و بـارهـا در رابـطـه بـا                 
دســتــمــزدهــاي پــرداخــت نشــده خــود         
تجمعات اعـتـراضـي بـرپـا کـرده، بـه                

. خيابان آمده و راهپيمـايـي کـرده انـد         
امـا آنــچـيــزي کــه ايـن حـرکــت را از                  
اعتراضات قبلي اين کارگران متمايـز    

. ميکرد، شرايط سياسي امروز اسـت      
در شرايـطـي کـه مـا بـا يـک خـيـزش                    
انقالبي در سطح جامعه روبروييم، در       
شرايطي که مـردم مـتـرصـد فـرصـت              
هستند تا بيرون بيايند و اعتراضشان     
را بيان کنند، در شرايـطـي کـه شـعـار            
مرگ بر ديکتاتور، شعار هر حرکت و    
اعتراضي در دانشگاه و خيابـان و در       
همه جاست، راهپيمايي کارگران لولـه      
سازي خوزستان، ظرفيت اين را پـيـدا          
ميکند که به يک حرکت سياسي مهم     
تبديل شود و نشان دهـد کـه چـگـونـه           
ــه                    ــه عــمــق جــامــعــه و ب ــقــالب ب ان
خواستهاي پايه اي مردم کشيده شـده         

اين اتفاق در عـيـن حـال وزن و          .   است
جايگـاه اعـتـراضـات کـارگـري را در               
متن اوضاع متحول امروز به نمايـش        
گذاشت و نشان داد كه وقت آنست كه     
كارگران بطور متحـد و مـتـشـكـل و              
ــصــاب و                  ــه اعــت ســراســري دســت ب
تظاهرات و راهپيـمـايـي بـزنـنـد و بـر                
خــواســـتـــهـــاي انســانـــي خـــود كـــه             
خواستهاي همـه مـردم اسـت تـاكـيـد              

 .  بگذارند
 

تـا چـه حـد فـكـر            :   كاظم نيكـخـواه   
ميكنيد اين نمونه يعني راهپيمايي و   
تظاهرات و جـلـب حـمـايـت مـردم از                
اعتراضات كارگران، بـه يـك الـگـوي            
همه گير و سراسري در ميان كـارگـران    

 در سراسر ايران تبديل شود؟ 
همانطور کـه قـبـال هـم           :   شهال دانشفر 

اشاره کردم، به نـظـرمـن اعـتـراضـات             
کارگران لوله سازي خوزستان ميتواند 
به يک  الـگـوي مـوفـق هـمـه گـيـر و                      
ســراســري در مــيــان کــارگــران و در               

مـبـارزات   .   سراسر ايران تبـديـل شـود       
کارگران لوله سازي خوزستان در واقـع    
به کل کارگران و کل جامعه راه نشـان      

نقطه قدرت اعتراضات کارگـران   .   داد
لوله سـازي خـوزسـتـان اتـخـاذ شـيـوه                
هايي از اعتراض و مـبـارزه بـود، کـه            
مبارزه را از کارخانه به خيـابـان هـا و         
به قلب شهر اهواز کشاند و تـوانسـت         
فضاي کل شهر را تحـت تـاثـيـر خـود            

بــويـژه مســالـه اي چــون          .     قـرار دهــد   
خواست دستمزدهاي پرداخـت نشـده،       
مساله بخش عظيمي از کـارگـران در         
مراکز مختلف کارگري است و عـيـن         
اين اتفاق و حتي گسترده تر از آن در           
بسياري از مراکز کارگري در تهـران و      
در بسياري از شـهـرهـا مـيـتـوانـد رخ                

حرکـت کـارگـران لـوـلـه سـازي              .     دهد
خوزستان نشان داد که امروز کارگران       
ــه               بــا کشــانــدن اعــتــراضــات خــود ب
خيابانها، ميتوانند، فضاي سـيـاسـي        
شـهـرهـا را بـه تـحـرک درآورنـد و در                    
موقعيت بسيار قدرتـمـنـد تـري قـرار            

در تداوم چنين مبارزاتي است .  گيرند
کــه کــارگــران مــيــتــوانــنــد نــه تــنــهــا            
دستمزدهاي خود را نقد کنند و عليـه      
بيکـارسـازيـهـا بـايسـتـنـد و خـواهـان                 
افزايـش فـوري دسـتـمـزدهـا و ديـگـر                 
خواستهاي صنفي خود  گردند، بلکـه      
پرچمدار خواستهايي چون، مـحـاکـمـه       
سران جنايتکار رژيم بخاطر سـرکـوب      
و جناياتشان و آزادي فـوري تـمـامـي             
زندانيان سياسي و ديگر خـواسـتـهـاي          
سياسي خود و کل جامعه باشند و ده       
خواست فوري مردم را که ما هـمـواره         
بر روي آنها تـاکـيـد گـذاشـتـه ايـم، را                  

 .فرياد بزنند
به عبارت روشنتر شما مـيـتـوانـيـد          
تصور کنيد که اتفاقي که در شهر اهواز   
افتاد، عينا و در ابـعـاد گسـتـرده تـري               

سراسر ايران روي دهد و دامـنـه      ميتواند در   
از جـملـه هـم اکـنـون            .   اش بسيار فراتـر رود    

 مـاه    ٩کارگران مخابرات راه دور در شـيـراز           
است دستمزد خود را نگرفته اند و در همـيـن       

 آبـان کـارگـران ايـن کـارخـانـه در                ٤هفته در  
مقابل استـانـداري اسـتـان فـارس دسـت بـه                 
تــجــمــع اعــتــراضــي زدنــد و بــا ســر دادن                 

زنـدگـي و مـعـيـشـت حـق              " شعارهائي چون   

بـخـش خصـوصـي شـديـم           " ،   " مسلم ماست 
دسـت بـه اعـتـراض         "   بيكار و بي پول شـديـم     

 آبان، كـارگـران     ٢همينطور، صبح روز .   زدند
 ٤چيني البرز در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت           

ماه حقوق وعده هاي دروغين كارفرما، بـراي     
مدتي جاده اصلي شهر صـنـعـتـي الـبـرز را              
مسدود كـردنـد و در هـمـيـن روز کـارگـران                   
متروي تهران در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت           
چند ماه حقوق خود به مدت يکساعت و نيم    
دست به اعتصاب هشداري زدند و مسئولين 
شركت متروي تهران يك ساعت پس از شروع 

سراسيمه اعالم كردند كه طـي   اعتصاب،  
چند روز آينده تمام طـلـبـهـاي كـارگـران             

همينطور کـارگـران   . پرداخت خواهد شد 
خباز سنندج و سـقـز نـيـز بـا خـواسـت                   
افزايش حقوقـهـايشـان اولـتـيـمـاتـوم بـه               
اعتصاب داده اند و دهها مرکز کارگري 

. ديگر در اعتراض و مـبـارزه هسـتـنـد             
معلمان هم بيش از يک دهه است که در   
اعتراض هستند و هـنـوز هـيـچـيـک از              

. خواستهايشـان پـاسـخ نـگـرفـتـه اسـت              
بنابراين مي بيـنـيـد کـه چـگـونـه هـمـه                   
مراکز کارگري و کل جامعه در حـالـتـي     

در چنيـن شـرايـطـي       .   انفجاري قرار دارد 
نقش و جايگاه اعتراضات کارگري را به   

نقش طبقه کـارگـر     .  روشني ميتوان ديد 
بعنوان طبقه اي که ميخواهد استـثـمـار     
نباشد، فقر نباشد، نابـرابـري نـبـاشـد، و           
ــعــي مــيــتــوانــد پــرچــمــدار               بــطــور واق
خواستهاي کل جـامـعـه عـلـيـه فـقـر و                  
گراني و بيحقوقي و براي داشتن جامعه    

 . اي انساني باشد
 

االن چندين مـيـلـيـون       :   كاظم نيكخواه 
نفر از كارگران با فشـار و سـخـتـي و                 
مشقت ناشي از نپرداختن دستمزدهـا      

ايــن وضــعــيــت فشــار         .   مــواجــهــنــد  
سنگيني را بر خانواده هـاي كـارگـري         

كه يك نمونه اش همين .   گذاشته است 
كارگران لوله سازي خوزستان هستـنـد    

 مـاه حـقـوق خـودرا           ١٣كه بخشي تا  
آيا بنظر شما راهي وجـود  .  نگرفته اند 

دارد كه در قدم اول كارگران بتوانند از  
طريق آن خودرا از ايـن فشـار خـالص           
كنند تا بتوانند به خواستـهـاي ديـگـر        
خود فكر كنند و در مورد آنهـا اقـدام       
كنند؟ شما چه راهي را مـقـابـل آنـهـا            

 ميگذاريد؟ 
همانطور کـه اشـاره کـردم        :   شهال دانشفر  

و شما هم تاكيد كرديد هم اکنون چندين 
ميليون نـفـر از کـارگـران بـا مـعـضـل                   
ــرو            دســتــمــزدهــاي پــرداخــت نشــده روب

آنـهـم در شـرايـطـي کـه سـطـح                 .  هستند
دستمزد کارگر يک چهارم تا يک پـنـجـم            
خط فقريست که خود رژيم اعـالم کـرده        
است و اين جنـايـتـکـاران حـتـي هـمـان                 
دستمزد ناچيز را هم ماههـا بـه کـارگـر             

 . . . کارگران  لوله سازي خوزستان                                 ۱از صفحه          

 ۶صفحه         



 4 ١۳۸۸آبان ۸ انترناسيونال 

 
 كابوس

 فسيلهاي حكومت و  
 "انقالب فرهنگي"

 کاظم نیکخواه
سران حكومت اسالمي مانده انـد بـا          
جــامــعــه و ســرنــگــونــي خــواهــي و               

مـدتـي پـيـش       .   آزاديخواهي چه كننـد   
خامنه اي گفته بود كه علت دور شدن 
و مخالفت گسـتـرده دانشـجـويـان بـا              
حكومت اسالمـي، گسـتـرش مـادي          
گرايي در ميان دانشـجـويـان اسـت و              
علت آنهم علوم انساني اسـت و بـايـد            
كتابها عوض شوند و بر اساس اسـالم     

اين سرآغاز تقالي دست . نوشته شوند
اندركاران حكومت براي راه انـداخـتـن         
يك جنايت سازمان يافته ديگر عـلـيـه     

" انـقـالب فـرهـنـگـي        "دانشجويان بنام  
اين هفتـه يـكـي ديـگـر از            .   شده است 

كرگدنهاي حكـومـتـي يـعـنـي كـاظـم              
صديقي كه تازگي به اين سمت تعيين   
شده است هميـن مضـمـون را تـكـرار              

الزم است انقالبي ماننـد  " كرد و گفت    
انقـالب اول در دانشـگـاهـهـاي ايـران               

اصالح كـتـب   " او هم بر "  صورت گيرد 
تـاكـيـد    "   دانشگاهي و عـلـوم انسـانـي       

بـرخـي از اسـتـادان ايـن            " كرد و گفت     
رشته ها هم مانند اين كتابـهـا كـه از            

. غرب رسيده، رنگ غرب گرفـتـه انـد      
گاهي انسان در اين فتنه ها آنقـدر كـه      
از اشرار ترس دارد بايد از ايـن كـتـب            

و در جاي ديـگـري ادامـه      ."   هم بترسد 
استادان دانشگاه بايد با مطالعـه  " داد  

قرآن كتابهاي تازه اي در ايـن عـرصـه            
بنويسند و دنيا را در چارچوب علمي       

 "نجات دهند
اين نداهاي شوم كه از فسـيـلـهـاي       
حكومتي بر ميخيزد در واقع تـمـامـا     
از همان ترس و وحشت از دانشگـاه و          

حـتـي نـمـيـتـوانـنـد           .   دانشجويان است 
پايشان را به راحتـي بـه دانشـگـاه هـا             
بگذارند و با اعتراض و شعار دادن و        

. هو كردن دانشجويان مواجـه نشـونـد      
از خاتمي تا الريجاني تا احمدي نـژاد     
و تا خامنه اي مزه دانشگاه را چشيده 

فرياد مرگ بر ديـكـتـاتـور را در           .   اند
عكس احمدي . مقابل خود شنيده اند 

نژاد را مقابل چشمش پـاره كـردنـد و           
جناب رهبر را مـجـبـور شـدنـد از در               

. عقب دانشگاه وارد و خـارج كـنـنـد             

ترسشان از دانشگاه و كتاب و عـلـوم         
 .بجاست

جــمــهــوري اســالمــي وقــتــي از            
انقالب فرهـنـگـي مـيـگـويـد دارد از               
ــه اش ســخــن                 ــت ــاد رف ــرب آرزوهــاي ب
ميگويد نه از كاري كه ميتواند به آن         

اينها دلشان ميخواهد كه .   دست بزند 
ــهــاي افــغــانســتــان و              مــثــل طــالــبــان
پاكستان، علم و علوم را به احاديث و    
قرآن و كتب عهد عتيقي و ارتجـاعـي      
محدود كنند و جز اين كتـابـهـا هـمـه              

ميخواهند چشم ها .   چيز را بسوزانند  
مـيـخـواهـنـد      .   و گـوشـهـا را بـبـنـدنـد            

دانشگاه هـا بـه حـوزه هـاي عـلـمـيـه                   
 ٥٩يـك بـار در سـال            .   تبديل شـونـد    

توانستـنـد بـا ابـتـكـار كسـانـي چـون                  
سـروش و هـمــيـن مـوســوي و خـيــل                 
جنايتكارانشان جنايت سازمان يافتـه     

را در   "   انــقـالب فــرهـنــگـي     " اي بـنــام      
دانشگاههـا پـيـاده كـنـنـد و صـدهـا                  
اســتــاد و هــزاران دانشــجــو را از                     

صـدهـا   .   اخراج كـردنـد   دانشگاهها  
نفر را به زندان انداختند و شمـاري   

اما عليرغم همـه  .   را اعدام كردند  
جـنـايـاتشـان     تصفيه ها وفيلترها و    

بازهم نتوانستند دانشگاه را به سنگـر   
دانشگـاه بـازهـم      . ارتجاع تبديل كنند 

فاصله كوتاهي به سنگر انقالب به 
و راديـكـالـيـسـم و آزاديـخـواهــي              

اكنون در شرايطي كـه    .   تبديل شد 
ناقوس مرگ حكومتشان به صدا     
در آمــده، يــكـي بــفـكــر انــقــالب            

يكي بـفـكـر دوره        .   فرهنگي است 
يكي بفكر پايـه ريـزي     .   امام است 

علوم بر اساس قرآن است، و يكـي     
هم خواب دوره الجـوردي را مـي           

اما اگر مردم در اين روزهـا    .   بيند
كـنـنـد كـه از         توانستند ناچـارشـان      

جناياتشان در كهريزك به غلـط كـردم          
بيفتند، اگر تـوانسـتـنـد مـجـبـورشـان            
كنند با رسوايي تمام در پـي كـتـمـان             

و صحنه سازيهاي مسخره قتل ندا 
باشند، قـطـعـا از فـكـر انـقـالب                
فـرهــنـگــي در دانشـگــاهـهــا هــم            

دوره .   پشيمانشان خـواهـنـد كـرد        

. انقالب فرهنگـي گـذشـتـه اسـت          
دوره، دوره انقالب ديگري است كه 

  .* به كل اين بساط پايان ميدهد
 بشارت آخر
 یاشار سهندي 

حداد عادل را اگـر بـه سـبـب ريـاسـت               
مجلس در دوره هفتم نشناسـيـم، اگـر        

ــي بــه عــنــوان                     رئــيــس   " او را حــت
جمهوري اسـالمـي     "   فرهنگستان زبان 

نشناسيم که مثال پيشنهاد ميکند به 
اما " !   کش لقمه" بگوييم " پيتزا"جاي  

" آقـا " اين را همه ميدانيم که طـوطـي        
اســت، کــه طــبــع شــعــرش فــقــط در              

ايشان به .   محضر آقا شان گل ميکند  
، معتقد اسـت    " مقتدايش" طبعيت از   

هــم از دروغ پــردازي،        " آقــا هــمــه را        
زني و رفتارهاي خـالف اخـالق           تهمت

پرهيز دادند و هـم هـمـه را بـه حـفـظ                  
و . "   وحدت دعـوت و تـأکـيـد کـردنـد             

خطاب به يـارانـي کـه از دارالـخـالفـه               
حکومت رانده شده اند و به سبب سي     
سال جنايت از سوي مردم نـيـز دسـت         
رد به سينه شان خورده چون ميـدانـنـد     

اجـراي  "   و   "   احـيـاي دوران امـام       "   که  
" اصول معطل مانـده قـانـون اسـاسـي           

مردم به جان آمده را ساکت نمي کند،  
در مصاحبه با سايت تابناک گفته اند       
که موسوي و كروبي و شركا بـايـد بـه            
نوعي تـوبـه کـنـنـد و بـه صـراط آقـا                    

" آقــايــان" حــداد عــادل از        .   بــرگــردنــد 
باشـنـد و بـر عـلـيـه             "   صريح" خواسته  

در ايـن ايـام       "   ضديت با آرمـان امـام      " 
چند روز پـيـش       .   اخير موضع بگيرند 

" هم کيهان از ايشـان خـواسـتـه بـود                  
تـواب  !     بـگـويـنـد    "   مرگ بر اسـرائـيـل     

سازي امري اسـت کـه تـنـهـا شـامـل                 
ــمــيــشــود  "   غــيــرخــوديــهــا  "  ــلــکــه  .   ن ب
هم بايد هر چندوقت يکـبـار   " خوديها" 

" دسـت بـيـعـت بـا آقـا            " توبه کننـد و       
تــوكــلــي وزيــر كــار ســابــق          .   بــدهــنــد 

جمهوري اسالمي هم قبال به موسوي    
و كروبي نامه نوشته بود و گفتـه بـود        
در مورد شعارهـاي روز قـدس مـثـل             
مرگ بر خامنه اي و امثالهم كه مردم 
سر ميدادند اعالم برائت كنند و آنـهـا      

 .  هم بهرحال برائت كردند
 روزنامه کيهـان  ٧٠در اوايل دهه  

محسن مخملباف را ظـاهـرا مـتـهـم             
و ايشان !  کرده بوده که کمونيست شده 

رگ گردنش باال زده بود و در جـواب         
مرگ بـر  " مثل اينکه شعار :   گفته بود 

کمونيست رابايد تا آخر عـمـر تـکـرار          
ايشـان عـمـال بـه ايـن وظـيـفـه                 " .   کنم

خطير و شرعي اش مشغول است چـه          
. با الجوردي چه با سازگارا و نوريزاده   

نيز مثل مخملبـاف نـزده     "  آقايان"اين  
ميرقصند، بـه هـزار يـک زبـان دارنـد               
ميگويند فقط امام و قانون اساسي و   
جمهوري اسالمي نه يک کلمـه کـم نـه         

مـوسـوي بـرائـت از         .   يک کـلـمـه زيـاد       
در ديدار "جريان ضديت با آرمان امام"

با کارکنان روزنامه بسته شده خويـش     
شـعـارهـاي    :   " را اينگونه بيان ميکـنـد    

بـه  .   افراطي ناشي از عصبانيت اسـت     
نـفــع هــمــه مــاســت كــه شــعــارهــايــي            
متناسب با ظرفيت كشور طرح كنيـم     
و از طرح شعارهاي تند و غيرمنطبق    

يــا "   بـا وضـعــيـت كشـور بــپـرهــيـزيــم             
محسن آرميـن از سـران مـجـاهـديـن               

نااميـدي،  :   " انقالب اسالمي ميگويد  
يأس و يا طرح شعارهاي راديكـال كـه      
نتيجه اي جـز ايـجـاد پـراكـنـدگـي در                
صفوف جنبش سبز اثر ديگري نـدارد      
نشانه برخورد غير مسـئـوالنـه بـا آن              
است و نتيجه اي جز ايجاد و پراكنـدن     
يأس و نااميدي در جامعه نـدارد وي           

نبايد حساس شدن جامعه :  تاكيد كرد 
به سرنـوشـت خـويـش را بـه مـعـنـاي                  
ــذيــرش                 ــه بــراي پ آمــادگــي جــامــع
شعارهاي راديكال و سـاخـتـار شـكـن            

همه ما الـبـتـه مـيـدانـيـم            ." تلقي كرد 
" راديکال و ساختار شـکـن    " شعارهاي  
ايشان يك اعتراف ديگر هم . يعني چه 

در مورد دوره دوم خـرداد و دوره            
در آن   " خاتمي كردند و آن اينـكـه         

دوره مـــا نـــگــران بــوديـــم كـــه               
اعتراضات به خيابان كشيده شود  

ما " و كنترل از دستمان بيرون برود
هم به اينها قبال گفتـه بـوديـم كـه          
نگراني اصلي شان از به خـيـابـان          
آمـدن مــردم اســت نــه از جــنــاح             

اكنون هم دقـيـقـا هـمـيـن           .   مقابل
است اما ديگر كاري از دستـشـان         

 . ساخته نيست
ــادل و             ــداد ع ــت ح ــواس درخ

بـي  "   آقـايـان  " کيهان و امثالهم از      
دلـيـل نـيـسـت هـم ايشـان و هــم                  

ميدانند که اعتراضات نه " آقايان"
براي احياي دوران امام بلکه بـراي     
برچيدن كل بساط جـنـايـت امـام           

از واشـنـگـتـن تـا لـنـدن و                .   است
ــس اســالم، از             ــاالرهــاي مــجــل ت
پستوهاي حوزه علميه تا اردوگـاه       
هاي مرگ کهريزک و اويـن، هـمـه          
هر چه در چـنـتـه داشـتـنـد بـکـار                 
انداختند تا شايد بـتـوانـنـد جـلـو              
سيالب حرکت مردم را بگيـرنـد؛ امـا          
نمونه آخر آن در اهواز که اينبار رسمـا      
کارگران پيشقدم شدند بيش از پـيـش         
مرگ سياسي را جلو چشم ايشان آورد   

بـرنـمـي    "   آقـايـان  " و نشان داد کاري از       
آيد و نمي تـوانـنـد جـلـو ايـن خـيـزش                  

و ما به آقاي حداد .   انقالبي را بگيرند  
عادل نويد ميـدهـيـم کـه کـارشـان بـه                

و اينبار اگر .   تمام است"  آقايان"همراه  
طبع شعرشان گـل كـرد و خـواسـتـنـد               
شعـر و تـرانـه اي بسـرايـنـد بـايـد در                     
محضر آقا غزل مشهور خـداحـافـظـي        

 !*را بسرايند و زمزمه كنند
 

 ارتباط 
حذف يارانه ها و 

 !پرونده کهريزک
 شهال دانشفر 

يک بحـث داغ ايـن يـکـي دو هـفـتـه،                   
مساله مـوافـقـت مـجـلـس بـا حـذف                 

حـذف  .   است"   يارانه کاالهاي اساسي" 
هــمــان چــنــدرقــاز يــارانــه اي کــه بــه               
کاالهايي چون گـنـدم، بـرنـج، شـکـر،              

تصـمـيـمـي     .   روغن تعـلـق مـيـگـرفـت         
جنايتکارانه که هدفش تحميل فقـر و       

. بدبختي بيشتر بر گرده جامعه اسـت      
ن ونــاي عضــو کــمــيــســيــون         حـس 

برنامه و بودجه مجلس در گفتگو  
با راديـو فـردا در رابـطـه بـا ايـن                  

قيمت تمام شده :" تصميم ميگويد
 ٥٠٠هــر کــيــلــو آرد در کشــور             

تومان است، ولي آرد به قيمت هر   
کيلوپنج تومان در اختيار تـولـيـد       
کنندگان قرار ميگيرد، و اين مابه 

" .  تفاوت بايد بتدريج اصالح شود    
معني عملي اين صـحـبـت هـا و            
تاثير آن بر زندگي و معيشت کـل         

قـرار اسـت     .   جامعه روشـن اسـت      
قيمت نان و متعـاقـب آن قـيـمـت            
کاالهاي ديگر صد برابر افـزايـش        

جـالـب ايـنـجـاسـت در ايـن              .   يابد
مــيــان پــرويــز ســروري نــمــايــنــده         
مجلس اسالمـي در گـفـتـگـو بـا              
" خبرنگاران هنگامي که از غرفه   

در نمايشگاه مطبـوعـات   "   تابناک
ديدن ميکرد زير فشار سواالت در 
مورد كهريزك قـرار گـرفـت و در             
پاسخ اين سوال كه چرا اين پرونـده    
ها بـه تـاخـيـر افـتـاده مـيـگـويـد                  
مشغول طرح يارانه ها بوديـم كـه          
فوريت داشت و نرسيديـم مسـالـه         

بـعـبـارت    !   كهريزك را دنبال كنـيـم    
ديگر مجلس اسـالمـي مشـغـول          
سرکيسه کردن مردم بوده و وقـت         
رسيدگي به جنايات کـهـريـزک را          

يــك عــده اي در       .   نـداشــتــه اســت   
كهريزك مشغول جنايت بوده اند و 

فـي  .   يك عده اي هم در مـجـلـس          
الواقع تصويب حذف يارانه هـا از      

 بازتاب هفته
                                  کاظم نیکخواه:   ویراستار
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کاالهاي اساسي، آن هم در شـرايـطـي           
كه فقر و فالكت و دسـتـمـزدهـاي زيـر              
خط فقر بيداد ميكند، جنايتي ديگـر    
از سوي جـمـهـوري اسـالمـي اسـت و               
هنوز پرونده کشتارشـان در کـهـريـزک           
روي ميز است، که  مجلس اسـالمـي      
با تصويب اين اليحه عمال نان را هـم        

 .از سفره مردم جمع ميکند
 صحبت پرويز سروري بـه نـکـتـه           
مهم ديگري نـيـز اشـاره دارد كـه در                 

نـيـز   "   طرح يـارانـه هـا      " مورد ماجراي   
. ميتواند براي رژيم درس آموز بـاشـد     

آنهم وحشت اين حضرات از مـاجـراي         
ايـنــهـا بـا سـيـاســت          .   کـهـريـزک اسـت      

ارعـاب و شـوک و کشـتـار کـهـريــزک                 
خواستند انقالب مردم را عقب زننـد،    
مردم ايستادند و با شعار توپ تـانـک        
شکنجه ديگر اثر نـدارد جـوابشـان را            

و امـروز رژيــم در بـرابــر ايــن              .   دادنـد 
. جنايات و فشار مـردم مـانـده اسـت            

فرياد و جنبش مـحـاکـمـه سـران ايـن               
و در . رژيم مدتهاست شروع شده است

همين هـفـتـه مـادران جـانـبـاخـتـگـان                
اخير، مادر ندا آقا سـلـطـان، سـهـراب            
اعرابي، اشـکـان سـهـرابـي، مسـعـود              
هاشم زاده ، بـهـزاد مـهـاجـر و امـيـر                  
جوادي فر در گـفـتـگـويـي بـا سـايـت                  

هـمـگـي بـر ايـن تـاکـيـد               " روز" خبـري    
داشتند که عاملين و آمـريـن کشـتـار         
اخـيـر بـايـد مـحــاکـمـه شـونـد و اگــر                    
پاسخـشـان داده نشـود، مـوضـوع را              

موضوعي کـه   .   جهاني خواهند کرد  
بطور واقعي  جهاني شده اسـت و        
ــر جــا کــه مــقــامــات                امــروز ه
جمـهـوري اسـالمـي در بـرابـر             
خبرگزاري هاي جـهـانـي قـرار          
ميگيرند، مساله قتل نـدا آقـا       
ــبــل              ــم ــوان س ــن ــع ــان ب ــط ــل س
کشـتــارهــاي اخــيــر و پــرونــده         
کشتار کهريزک اولين سواالتي    
است که در مـقـابـلـشـان قـرار             
ميگيرد و اين حضرات در برابر 
ــان            ــکــنــت زب ــن ســواالت ل اي

از هميـن رو تـالش       .   ميگيرند
دارند از ايـن مـوضـوع طـفـره             
روند، و بطور مثال خامنـه اي         
که خود فـرمـانـده کـل قـوا و                
فرماندهنده  اين کشتارها بود، 
اعالم کرد که کهريزک را نبايـد    

عمده کرد، مسايل مهمتري در 
بله اينها از کهريـزک  .  کار است 

ــش            ــب ــن ــد، از ج وحشــت دارن
و .   انقالبي مردم وحشت دارنـد    

سروري پرونده اينکه امروز پرويز 
کهريزک و سرمشغـولـي مـجـلـس          
اسالمي بر تصويت حـذف يـارانـه       
ها را کنار هم ميگذارد بـيـش از           
هر چيز بر اين حقيقت اشـاره دارد       
که اينها دو پرونده از جنايات رژيم 
است که برايش گران تمام ميشود       
و کــل بسـاطــش را در هــم مــي               

 .پيچد
از جمله در همين رابطه حسن       
سبحاني نماينده پيشين مـجـلـس       
ــه                   ــامــه اي  ب اســالمــي طــي ن
الريجـانـي ريـيـس قـوه قضـايـيـه                
جمهوري اسالمي،  ضمن هشـدار     
نسبت به تبعات اجتماعي اجراي      

، " هدفمند کردن يارانه هـا     " اليحه  
خواستار اتـخـاذ تـدابـيـر الزم از              
ســوي مســئــوالن قــوه قضــايــيــه          

او اعــتــراف مــهــمــي        .   مــيــشــود 
ميكند و و آن ايـنـكـه جـمـهـوري              
اسالمي و نظام ناعادالنـه حـاكـم          
است كه توليد كننـده مـجـرمـيـن           

و اينـكـه مـجـرمـيـن خـود             .   است
قربانيان حكومت و نظام اسالمي   

به ايـن جـمـالت        . سرمايه هستند 
اينجانب از هم اكنون : "دقت كنيد 

هـاي     مـحـاكـمـه انسـان       هـاي       صحنه
بينم كه مـتـأثـر        شريف بسياري را مي   

آمدهاي  از اجراي اين قانون گرفتار پي   
ركود، تورم، بيكاري، از هم پاشيدگي 

هـا، عـدم امـكـان و فـرصـت                  خانواده
رسيدگي بـه تـربـيـت فـرزنـدان، سـوء                

. . . رفتارهـاي فـردي و اجـتـمـاعـي و              
" مـجـرمـان   " گرديده و بعضاً در هيأت   

اند كـه بـر آن          هايي داده  تن به قضاوت  
تــأديــب و از وقــوع        اســت آنــان را        

هاي بعدي پيشگيري نمايد و        جرم
بينيم كـه      قضات محترمي را مي   

گـاه ،       هـر چـنــد در مــحـضـر داد            
مجرمان متأثر از آثار مـنـحـوس         
تورم و بيكاري و فقر را محـاكـمـه       

 ." نمايند مي
كـه بـعـنـوان مـجـرم           آري آنانكه    

توسط حكومت اسـالمـي مـحـاكـمـه           
ميشوند قربانيانند و آنانكه محاكمـه     

. ميكنند خود مجرم و جنايـتـكـارنـد         
اين حقيقت را امروز دست انـدركـاران      

 .*حكومت هم فهميده اند
 

زندانيان سياسي 
 و معضل

  جمهوري اسالمي
 محمد شکوهی

اواخر خرداد مـاه امسـال جـمـشـيـدي              
سخنگوي قوه قضائيه رژيم اعالم کرد 

 نـفـر در جـريـان           ٢٥٠٠که بـيـش از        
اعتراضات و تظاهـراتـهـاي مـردم بـر            
عليه رژيم فقط درطي سه روز؛ يعـنـي      

 خـرداد دسـتـگـيـر شـده           ٢٥ تا ٢٢از  
اقـدام  " اتهام اکثر دستگيرشدگان   .  اند

تخـريـب امـوال      " و " عليه امنيت ملي 
بـالفـاصـلـه قـوه        .   مي باشـد "   عمومي

ــران بــه                 ــه ــي ت ــان ــه، دادســت ــي قضــائ
دستورشوراي امنيت ملي حـکـومـت       

براي رسـيـدگـي بـه         "   ويژه"دادگاههاي  
اتهامات دستگيـر شـدگـان تشـکـيـل            
داده و اعالم کـردنـد کـه مـحـاکـمـات              
دستگيرشدگان بـزودي آغـاز خـواهـد           

 .شد
ــا و                 ــه ــرات ــظــاه ــکــه ت ــي ــال در ح
اعتراضات گستـرده مـردم بـر عـلـيـه              
حکومت ادامه داشـت و روزبـروز بـر            
تعداد دستگيرشدگان اضافه ميـشـد،       

ابـعـاد   .   اخبار جنايات کهريزک رو شـد  
جـنـايـات و تـجـاوز بـه زنـدانـيـان در                    
بازداشتگاه کـهـريـزک و اعـتـراضـات             
گسترده داخلي به حکومـت، رژيـم را         
ناچار کرد که دستور تعطيل شكنـجـه     
گاه كهريزك را صادر كند و دستـگـيـر       
شدگان زنداني در کهريزک را به زنـدان       

 . اوين منتقل نمايند
 سران و مقـامـات ريـز و درشـت             
رژيم در طول اين مـدت چـنـد مـاهـه                
نهايت تالششان را به کار گرفته اند تا  
قضيه دستگيرشدگان بـه فـرامـوشـي           

عليزغـم تـقـالهـاي رژيـم           . سپرده شود 

مـــــبـــــارزه مـــــردم بـــــراي آزادي                 
دستگيرشدگان و اطالع پيدا کردن از       
محل زندانهاي مخفي و بدست آوردن   
اخــــبــــار و گــــزارش وضــــعــــيــــت               
دستگيرشدگان، تـبـديـل بـه يـک امـر              
مهم مبارزه مردم بر عليه حـکـومـت         

خـــــانـــــواده هـــــاي      .   شــــده اســـــت      
دستگيرشـدگـان مـدت چـنـديـن مـاه              
است که به اعتراضات و مبارزه شـان        
براي آزادي دستگير شدگان ادامه مي 

 .دهند
درواکنش به اعتراضات خـانـواده      
هاي دستگير شدگان اعتراضات چند     
ماهه اخير، مقـامـات ريـز و درشـت              
حکومتي بي شرمانه  ادعا مي کنند   

 نـفـر آزاد       ١٥٠٠ نـفـر،     ٢٥٠٠که از  
 نفر در حال تکميل ٥٠٠شده، دادگاه  
 نفر ديگر جرمشان ٥٠٠پرونده بوده،  

مي باشد " اقدام بر عليه امنيت ملي" 
که پروندهايشان در دادگاه انقالب در      

 . حال بررسي مي باشد
واقعيـت ايـنـسـت كـه جـمـهـوري               
اسالمي در مـوقـعـيـتـي نـيـسـت كـه                 
اهداف پليد و شوم و جنايتكارانه اش       
را عليه دستگير شدگان عملي نمايد،    
و در عين حال آزاد كردن زنـدانـيـان را          

. هم يك شكست بـراي خـود مـيـدانـد            
ــواده هــا و               تــجــمــعــات هــرروزه خــان
اعتراضات گسترده اي كه براي آزادي       

زندانيان در گوشه و كـنـار جـهـان در               
جـريــان اســت نـيــز بــه يـك فشــار بــر                  

اين پرونده .  حكومت تبديل شده است 
هايي كه براي زندانـيـان سـاخـتـه انـد،            
خود به باري بر دوش حكومت تبديل     

 . شده است
مـبــارزه بــراي آزادي بـي قـيــد و               
شرط همه دستگيرشدگان اعتراضات    
اخير و آزادي همه زنـدانـيـان سـيـاسـي           
يک جزء ثابت و مهم مبارزه مردم بـر          

. عليه جمهوري اسالمي  مـي بـاشـد          
بدون شک قدرت اعـتـراض و مـبـارزه            
مردم، همانطوريـکـه در چـنـد مـاهـه              
گذشته نشان داد، اين توان و قدرت را    
دارد که سياست کثيف دستـگـيـري و       
شکنجه و محاكمات رژيم را به عقب       

در اعتراضات جاري و بويژه در    .   بزند
 آبان جا دارد که  خـواسـت     ١٣آستانه  

آزادي همه دستگيرشدگان بـا صـداي         
بلند ورساتر از هميشه در اعتراضـات    
پيش رويمان برجسته شده وتبديـل بـه         
خواست مردم در جريـان اعـتـراضـات          

نــبــايــد اجــازه داد      .   جــاري بشــود  
جانيان اسالمي اين وضـعـيـت را         

ايـنـهـا    .   بيش از ايـن كـش دهـنـد          
منتظرند كه آبها از آسياب بيفتند 
تا بتوانند سياستهاي پليد خويش   

زنـدانـي   " شـعـار     .   را عملي نمايند  
يك شعـار  "   سياسي آزاد بايد گردد 

اصلي تظاهراتهاي اخيـر اسـت و         
جامعه اين ظرفيت را دارد كه اين    
بار تظاهراتهاي ميليوني با همين 
شعار را بـه جـريـان انـدازد و در                 

 . *زندانها را بگشايد
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نتـيـجـه    .   نمي پردازند و به گرو ميگيرند 
عملي اين مساله در زنـدگـي کـارگـر و              
چندين ميليون خانواده کارگري، اينست 
که کودکان بيشتري از چرخه تـحـصـيـل        
خارج شده و به تـعـداد کـودکـان کـار و                
خيابان اضافه ميشود، نتيجـه اش سـو         
تغذيه، گرسنگي و فقر و فالکت بيشـتـر       
بخش عظيمي از مردم جامعـه اسـت و        
نتيجه اش بي مسکني و محروميت از       
درمان و بهداشت و  برخورداري از اوليه  
ترين نيازهاي جامعـه ايـن کـارگـران و              

خـانـواده هـاي      .   خانواده هـايشـان اسـت      
بسياري هسـتـنـد کـه بـخـاطـر هـمـيـن                   

دچــار .   وضـعــيـت از هــم مـي پـاشــنــد             
. افسردگي و بيماريهاي روحي ميشونـد    

جوانانشان اسير اعتياد و هزار بدبختـي     
بنابراين مساله دستـمـزدهـاي    .   ميشوند

پرداخت نشده، آنهم در چـنـيـن ابـعـادي             
. خود يک مساله کامال اجتماعي اسـت  

تازه اين تنها کارگران نيستند که با ايـن   
معلمان حق التدريس، . مساله روبرويند

پرستاران، بازنشستگان و بـخـش هـاي           
ديگر جامعه نيز هستند که با مـعـضـل     
حقوق هاي پرداخت نشده روبروينـد و       
بارها اخبار اعتراضاتشان را شـنـيـده         

مبارزه عليه ايـن تـهـاجـم و نـقـد             .   ايم
کردن دستمزدها  يک گام فـوري بـراي         

چـنـيـن    .   رهايي از ايـن فـالکـت اسـت           
مبارزاتي ظاهرا مـبـارزه اي صـنـفـي           

اما همواره ديـده ايـم     .   قلمداد ميشود 
که همه اين مـبـارزات بـطـور واقـعـي              

. چالش جمهوري اسالمي بـوده اسـت        
به اين معني که وقتي کـارگـر بـيـرون          
مي آيد و خواستش را مطرح ميکند، 
او را ســر مــيــدوانــنــد و در تــداوم                   
مبارزاتش، بـا نـيـروي انـتـظـامـي و                 

و هر گاه نيـز  .    سرکوب روبرو ميشود 
اين اعتراضات به  تـظـاهـراتـي چـنـد               
هزار نفره تـبـديـل شـده اسـت،  فـورا                  
رنــگــي  ســيــاســي بــخــود گــرفــتــه و              
شعارهايش به شعارهايي علـيـه      

نمونه . حکومت تبديل شده است
آن مبارزات معلمان بود که سـه        
سال پيش در تظـاهـرات هـزاران         
نـفــره اي کــه مــقـابــل مـجــلــس             

 سال گذشت پول نفت ٢٨داشتند، شعار 
کجا رفت، معيشت منزلت حق مسـلـم       

. ماست ، از جمله شعارهـاي آنـان بـود            
بويژه اينکه امروز داريـم در اوضـاعـي             

اعتراضات صحبـت  انقالبي از اين    
ميکنيم و نـمـونـه لـوـلـه سـازي               
خوزستان در همين هفته را نـيـز        

بنابراين از همه اين . شاهد بوديم
صحبت ها ميخواهم اين نتيجه 
را  بگيريم که اتفاقا طرح فشرده 
ــهــا از ســوي              هــمــيــن خــواســت
کارگران، معلمان، و بخش هاي     
مختلف جامعه نه تنها  شرايط      
را براي طرح ديـگـر خـواسـتـهـا             
فراهم و ممکن ميسازد، بلکه به 
خيزش انقـالبـي مـردم شـدت و            

 . عمق بيشتري مي بخشد

در يک کالم ميخواهم برايـن      
نکته تاکيد بـگـذارم کـه امـروز            
ديگر هيچ مطالبـه اي صـنـفـي           

هر حرکت و اعتراضي سياسي اسـت  .   نيست
. و فورا به حرکتي اجتماعي تبديل مـيـشـود         

بـطـور   .     از همين رو بايد فرصت را دريـافـت     
مثال امروز بايد همه مراکزي که کارگران بـا      
دستمزدهاي پرداخت نشده روبـرويـنـد، هـمـه          

يـا بـيـکـارسـازيـهـا          مراکزي کـه کـارگـران         
درگيرند، و در هـر کـجـا کـه تـعـرضـي                  
صورت ميگيرد، بـايـد کـارگـران حـول             
همـان خـواسـتـي کـه دارنـد، دسـت بـه                   
اعتراض بزنند و با کشـانـدن اعـتـراض             
خود به جامعه و به ميان مردم، خود را     
براي پيش کشيدن ديگر خواستهـايشـان     

در همين رابطه امـروز يـک     .  آماده کنند 
د   خواستي که  ن  ن  ـــتــــو ا  ـــي هــــمــــه   کـــا ر گـــر ا ن   مـ

حــو ل   آ ن   مــتــحــد   شــو نــد ،   خــو ا ســت   
د س ت م ز د   ح د ا ق ل   ي ک   م ي ل يـو ن   و   نــقــد   
ک ر د ن   د س ت م ز د هـا ي   پــر د ا خــت   نـشــد ه   

کـــا ر گـــر ا ن   د ر   هـــمــــيـــــن   .   ا ســـت 
ا ع ت ر ا ض ا ت   ه ر   ر و ز ه   خ و د   کـه   بـر   سـر   

م س ا ي ل   م خ ت ل ف   د ا ر ن د ،   م ي ت و ا ن ن د   ک ه     
خ و ا س ت   ا ف ز ا يـش   حـقـو ق   هــا   د ر   گــا م   
ــيـــو ن   ر ا   د ر   ر ا س    ــلـ ــک   مـــيـ ا و ل   ي

و     .   خ و ا س ت هـا ي شـا ن   قــر ا ر   د هــنــد 
مــا   شــا هــد   ا عــال م   ا عــتــصــا بــا ت   
ا خ ط ا ر ي   ا ز   س و ي   م ر ا ک ز   م خ تـلــف   
ک ا ر گ ر ي   د ر   ر ا ب ط ه   ب ا   ا ي ن   خ و ا ســت   

ا ز   جـم لـه   هـمـيـن   ا مـر و ز   .   ب ا ش ي م 
ک ا ر گ ر ا ن   ل وـلـه   سـا ز ي   خـو ز سـتـا ن   
ب ا ي د   ا ع ال م   ک ن ن د   ک ه   م ا   نـه   تـنـهـا   
د س ت م ز د ه ا ي   ع ق ب   ا ف ت ا د ه   خـو د   ر ا   
ط ل ب   م ي ک ن ي م ،   ب ل ک ه   ب ا   ت و جــه   بــه   
ــو يــژ ه   حــذ ف   هــمــا ن    ــي   و   ب گــر ا ن
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چ ن د ر غ ا ز   سـو ب سـيـد   ا ز   کـا ال هـا ي   
ا س ا س ي ،   س ط ح   د س ت م ز د م ا ن   ن ب ا يـد   
ا ز   ي ک   مـيـلـيـو ن   تـو مـا ن   کـمـتــر   

 . ب ا ش د 
بـا ز هـم   مـثــا ل   ا جـا ز ه   بـد هــيــد   

ا مـر و ز   بـطـو ر   و ا قـعـي   .   د ي گ ر ي   بـز نـم 
ــا ي    ا عــتــر ا ضــا ت   کــا ر گـــر ي   ا لـــگـــو هـ
ــت    ــدـسـ ــا ر ز ه   د ا ر د   بـ ــي   ا ز   مــب خــو ب

ي ک   ن م و ن ه   آ ن   بـا ز   د ر   هـمـي ن   . م ي د هـد 
ه ف تـه ،     فـر ا خـو ا ن   جـمـعـي   ا ز   
ــه    ــت ــا م   کــمــي ــه   ن کــا ر گــر ا ن ،   ب
ه م ب س ت گ ي   ا ي ج ا د   سـنـد يـکـا ي   

. ک ا ر گـر ا ن   سـا خـتـمــا نــي   بــو د 
  آ بـا ن   بـه    ٣ ١فـر ا خــو ا ن   بــر ا ي   

ــمــو مــي    ــک   ر و ز   ع ــو ا ن   ي عــن
ــا ي    ــا ر هـ ــعـ ــا   شـ ــر ا ض   بـ ا عـــتـ
ا س ت ب د ا د   ن ا بـو د   ا سـت ،   ا نـقـال ب   
پ ي ر و ز   ا س ت ،     آ ز ا د ي ،   بـر ا بــر ي ،   

ک ا ر گ ر ي ،   ز ن د ا نـي   سـيـا ســي   ح ک و مـت   
آ ز ا د   ب ا ي د   گ ر د د ،   ش ک ن ج ه   و   ا عـد ا م   مـلـغـي   

ب ا ي د   گ ر د د ،       و   د ي گ ر   ش ع ا ر هـا ،   کـه   د ر   آ ن     
ج ا مـعـه   بـه   ا عـتـر ا ض   گ سـتـر د ه   عـلــيــه   
ج ن ا ي ا ت   ا ي ن   ر ژ يـم   و   ر هـا ي ي   ا ز   ا ي ن   ج ه ن م   

و قـت   ا مــر و ز   .   فـر ا خـو ا ن   د ا د ه   شـد ه   ا ســت 
ــا ل    ا يــنــســت   کــه   کــا ر گــر ا ن   بــا   ا شــکـ
م خ ت ل ف   و   ب صـو ر ت   ا نـو ا ع   و   ا ق سـا م   
ن ه ا د   و   ت ش ک ل   ه ا   ب ه   ج ا م ع ه   ف ر ا خ و ا ن   

د ه ن د   و   د ر   ص ف   ج ل و ي   ا ع ت ر ا ض ا ت   و   
. خ و ا س ت ه ا ي   ج ا مـعــه   قــر ا ر   گــيــر نــد 

ا ي نـسـت   کـه   کـا ر گــر ا ن   د ر   ا مـر و ز   و قـت   
ه م ه   م ر ا ک ز   ک ا ر گ ر ي   م ج ا مـع   عــمــو مــي   
خ و د   ر ا   ب ه   ع ن و ا ن   م حـلـي   بـر ا ي   ت صـمـيـم   
گ ي ر ي   ج م عـي   خـو د   و   مـتـحـد   شـد ن شـا ن   
ب د س ت   گ ي ر ن د   و   م ت ش ک ل   و   مـتـحـد   حــو ل   

 .خ و ا س ت ه ا ي ي   سـر ا سـر ي   گـر د   آ يـنـد 
ــه    ــکــه   هــمــه   م ســا ل ــن   خــالــصــه   ا ي
ا ي ن ج ا س ت   کـه   ر هـبـر ا ن   کـا ر گــر ي   بــا يــد   

ر ا   د ر ي ا ب نـد   و   خ ط ي ر   بـو د ن   ا يـن   شـر ا يـط ،   
ا ز   ف ر ص ت   م ط ل و ب ي   ک ه   ا مــر و ز   بــر ا ي   
پـيـشـبـر د   مـبـا ر ز ا ت   خـو د   و   جــلـــب   
ح م ا ي ت   کــل   جــا مــعــه   و جــو د   د ا ر د   
ــر ح    ــر ا ي   طـ ــتــفــا د ه   ر ا   ب ــن   ا س ــر ي ــيــشــت ب

. س و د   ج و ي نـد خ و ا س ت ه ا ي   ا س اـسـي   خـو د   
و   م ه م ت ر   ا ز   ه م ه   د ر   چ ن ي ن   شـر ا يــطــي   
ب يـش   ا ز   هـر   و قـت   ضـر و ر ي ســت   کــه   
کـا ر گــر ا ن   د ر   حـز ب   سـيــا سـي   خــو د ،   

و   مـن   .   م ت ش ک ل   و   مـتـحــد   شــو نــد 
ه م ي ن   ج ا     ک ا ر گ ر ا ن   کـمــو نــيــســت   و   
ــبـــر ا ن   کـــا ر گـــر ي   ر ا    ر ا د يــکـــا ل   و   ر هـ

م ي د ه م   ک ه   ب ي ا ي ي د   و   و س ي عـا   د ر   ف ر ا خـو ا ن   
ح ز ب   ک م و ن ي س ت   ک ا ر گ ر ي   ا يـر ا ن ،   د ر   حـز ب   

و   د ر   هـمـه   خ و د ش ا ن   م ت ش کــل   شــو نــد   
م ر ا ک ز   ک ا ر گ ر ي   و ا حــد هــا ي   حــز ب   ر ا   

 . *ش ک ل   د ه نـد 
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مبارزه کارگران لوله سازي خوزسـتـان        
در هفته گذشته يـکـي از مـهـمـتـريـن               
حـرکــات اعــتـراضــي بــود کــه تــوجــه            
جامعه معترض ايران را به خود جلـب    

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري در            .   کرد
اطالعيـه هـاي مـخـتـلـف، لـحـظـات                
مختلف اين اعتراض کارگري را ثبت       

 . کرده است
 ٢بنا بر  اطالعيه حزب، در روز         

آبان کارگران لوله سازي خوزستـان در         
ادامه اعتراضشان بـه ده مـاه حـقـوق             

 مهر ٢٣پرداخت نشده خود که از روز 
 صبح بـه    ٩شروع شده بود، از ساعت  

در ايـن روز، نـيـروي          .   خيابان آمـدنـد    
انتظامي تالش ميكرد مانع پيوستن    
مردم به صف کارگران شود اما مـردم   
عليرغم تهديد نـيـروي انـتـظـامـي بـه              
صف کارگران مي پيوستند و جمعيت 

از .   به بيش از دو هزار نفر رسيده بـود       
جمله شعارهايي که در اين راهپيمايي   

، " مرگ بر ديکتـاتـور  " سر داده ميشد    
استانـدار بـي     " ، " مرگ بر سرمايه دار" 

زنـدگـي در     " ،   " عرضه استعفا استعفـا   
يكـي از    . بود" ايران حق مسلم ماست 

اقدامـات بسـيـار آمـوزنـده و جـالـب                
كـارگـران بـرپـايـي مـجـمـع عـمـومــي                 
كارگران در وسط شهر و اعالم علـنـي       

تصميماتشـان بـراي ادامـه اعـتـراض            
 . بود

 حزب، در ٣طبق اطالعيه شماره  
روز سوم آبان نيز کارگران به تـجـمـع و       
تظاهرات و راهپـيـمـايـي خـود ادامـه             

شمار تظاهر کنندگـان در ايـن       .   دادند
در .     روز به چند هزار نفر رسيده اسـت    

اين روز هم مردم پي در پـي بـه صـف          
راهپيمايي ميپوستـنـد و  نـيـروهـاي             
انتظامي تـالـشـشـان ايـن بـود كـه از                 
پيوستن مردم شهر جلوگـيـري كـنـنـد           
اما نتوانستند مـانـع ايـن حـمـايـت و              

در اين روز   .   شركت وسيع مردم شوند   
هم عالوه بر شعـارهـاي قـبـلـي شـعـار             

، " فرماندار بي عرضه استعفا استعفا" 
هم " زندگي انساني حق مسلم ماست"

 . داده شد
 حزب در   ٤طبقه اطالعيه شماره   

 آبــان کــارگــران لــوــلــه ســازي             ٤روز   
ــگــر دســت بــه                    خــوزســتــان بــار دي

. راهپيمائي و اجتماع اعتراضي زدنـد  
امـا ســرکـوبــگــران کــه از تــداوم ايــن              
حرکت و حمايت وسيع مـردم شـريـف          
اهواز به وحشت افتاده بودند به صـف        
کارگران حمله بردند و بيش از ده نـفـر           

طـبـق   .   ( از کارگران را دستگير کردند  
 نفر ٥٠گزارشاتي بعدا دستگيريها به  

 ). رسيده بود
 آبان هـم شـعـار      ٤کارگران در روز  

ميدادند مرگ بر ديکتاتور، مرگ بـر     
سرمايـه دار، ده مـاه حـقـوق کـارگـر                 
پرداخت بايـد گـردد، مـردم حـمـايـت               

کارگران پالکـاردهـائـي نـيـز از          .   کنيد
جــملــه بــا خــواســت پــرداخــت فــوري            
. دستمزدهاي معوقه در دست داشتند

در چهارراه نادري نـيـروي انـتـظـامـي              
حمله کرد و بيش از ده نفر از آنـهـا را           

کـارگـران مـقـاومـت        .   دستـگـيـر کـرد      
. کردنـد و درگـيـري شـديـدي رخ داد               

کارگران با شعار مرگ بر ديکتاتور و       
مرگ بر نيروي انتظامي، به نيروهـاي      
سرکوب رژيم پاسخ دادند و بـا شـعـار          
از مردم خواسـتـنـد از آنـهـا حـمـايـت                  
کننـد امـا نـيـروهـاي انـتـظـامـي کـه                   
تـعــدادشــان بسـيــار زيــاد بــود مــانــع             

. پيوستن مردم به صف کارگران شدند
کـارگـران مـتـفـرق شـدنـد امـا اعــالم                 
کردند که به راهپيمائي و تـجـمـعـات            

 . اعتراضي خود ادامه خواهند داد
حـزب کــمـونــيـســت کــارگـري در            
اطالعيـه اش اعـالم کـرده اسـت کـه                
ــدامــات                ــهــوري اســالمــي و اق جــم
جنايتکارانـه اش عـلـيـه کـارگـران را               
شديدا محکوم است و ندادن دستمـزد      

کارگران و هم حمله به صف اعـتـراض       
در اطالعيـه حـزب     .   آنها جنايت است  

اعتراض کـارگـران لـوـلـه          :  " آمده است 
سازي گوشه اي از جنبش اعتراضي و   
حق طـلـبـانـه عـظـيـمـي اسـت کـه از                     

حزب از . چندماه قبل شروع شده است
مــردم شــريــف اهــواز و هــمــه مــردم              
آزاديخواه در سراسر کشور ميخـواهـد      
قـاطــعــانــه از کــارگـران لــوــلــه ســازي             
خوزستان حمـايـت کـنـنـد و خـواهـان               
آزادي فوري کـارگـران دسـتـگـيـرشـده              

مبارزه کارگران لوله سـازي و     .   بشوند
حمايت گسترده مـردم اهـواز از آنـهـا             
الگوئي براي ساير مراکز کـارگـري در      
سراسر کشور و نويدبخش شروع فصل 
ــه                  ــي ــارزه مــردم عــل جــديــدي از مــب
حـکــومــت اســالمـي ســرمــايــه داران          

با تمام قوا بايد از ايـن مـبـارزه       .   است
 . "حمايت کرد

 حـزب،    ٥طبق اطالعيه شـمـاره        
 آبان، سرهنگ خلفيان فرمانده ٥روز " 

نيروي انتظامي اهواز به کارخانه لوله    
سازي خوزستان رفت و اعالم کرد کـه      
نميگذاريم کارگران از کارخانه بـيـرون       

او .   بــيــايــنــد و راهــپــيــمــائــي کــنــنــد          
همچنين گفت که قرار است حقوق يک 
ماه کارگران ظرف يکي دو روز آيـنـده         

و بقيه حقوق ها بـه تـدريـج پـرداخـت               
طبق اين گزارش کارگـرانـي کـه      .   شود

ديروز دستگير شده بودند همگي پس    
 .از چند ساعت آزاد شدند

کارگران خواهان پـرداخـت فـوري         
 مـاه حـقــوق       ١٣ مـاه و بـعـضــا            ١٠

. معوقه خود و امنيت شغلي هستنـد     
قول پرداخت يک ماه حـقـوق دردي از          

حـزب کـارگـران      .   کارگران دوا نميکند 
را فراميخواند که مـجـمـع عـمـومـي              
خود را تشکيل دهند و درمورد ادامه 
مبارزه براي تحقق خواست هاي خـود        

نقش خـانـواده   .   تصميم جمعي بگيرند 
ها در تـداوم مـبـارزه و بسـيـج سـايـر                 
مــردم آزاديــخـــواه در حــمـــايــت و                  

. پشتيباني از کارگران حـيـاتـي اسـت          
حزب خانواده هاي کـارگـران و مـردم            
آزاديخواه اهواز را به حمايت فـعـال از           
کـارگــران لــوــلـه ســازي بــراي تـحــقــق             

 . "خواست هايشان فراميخواند
 

 
براي خواندن اطالعيه هاي حزب به 
 :سايت حزب يا روزنه  مراجعه کنيد

www.wpiran.org 
www.rowzane.com 

 اطالعيه هاي حزب در باره اعترضات کارگران لوله سازي خوزستان

 سخنراني همراه با پرسش و پاسخ
 چگونگي پيشرفت و پيروزي انقالب جاري 
 

 حميد تقوايی: سخنران
  لیدر حزب کمونیست کارگري

 
 اجتماعي ،  -بحثي در باره زمينه هاي سياسي

نقش جنبشها ، نقش احزاب و مضمون طبقاتي، 
 سير محتمل انقالب جاري در ايران

  و نیم روز یکشنبه اول نوامبر5 و نیم تا 2ساعت  : زمان
 SFU ، دانشگاه سایمون فریزر 1600اتاق : مكان

  Harbour Center خیابان هستینگز غربی 515

 حزب کمونیست کارگري ایران 
  تشکیالت غرب کانادا

 6047278986: تلفن

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 

خبـري كـه خـبـرگـزاري كـار             بنا به   
جمهوري اسالمي مـنـتـشـر كـرده           

ــمــاه،     ٢اســت، صــبــح روز          ــان  آب
كارگران چيني البرز در اعـتـراض        

 ماه حقوق وعده ٤به عدم پرداخت  
هاي دروغ كارفرما، بـراي مـدتـي        
جاده اصلي شهر صنعتي البرز را       

ــد     ــردن ــر از        .   مســدود ك ــب ــن خ اي
مراجعه نماينده استاندار به محل      
تجمع كارگران خبر مي دهـد امـا         
از نتيجه مذاكره ايشان با كارگران  

 .چيزي نگفته است
الزم به يـادآوري اسـت كـه در            
جريان اعتراضات قبلي، كارگـران     
چــيــنــي الــبــرز مــوجــودي انــبــار          

محصوالت اين كارخانه را توقيف 
کرده بودند كه كارفرما به کارگران 
وعده داد اگر مـوجـودي انـبـار را             
واگذار كنند مطالبات كارگران را     

كارگران انبـار  . برآورده خواهد كرد 
توقيف شده را آزاد کـردنـد، امـا             
وقتـي ايـن امـوال فـروخـتـه شـد،                

  .چيزي عايد كارگران نشد
حزب كمونيسـت كـارگـري از         
اعتراض كـارگـران چـيـنـي الـبـرز              
قاطعانه حمايـت مـي كـنـد و از               
ساير مراکـز کـارگـري و خـانـواده             
هــاي کــارگــران و مــردم شــريــف           
منطقه مـيـخـواهـد از مـبـارزه و               
خواست بـحـق کـارگـران حـمـايـت             

کنـنـد و فـعـاالنـه در تـجـمـعـات                  
. اعتراضـي آنـهـا شـرکـت کـنـنـد              

راهپيمائي کارگـران لـوـلـه سـازي           
خوزستان و حـمـايـت مـردم آزاده            
اهـواز نـمـونـه خـوبـي از مـبــارزه                
کارگران و همبستگي مردم با آنها 

ايــن نــمــونــه را هــمــه جــا           .   اســت
 . گسترش دهيم

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 اكتبر ٢۵، ١٣٨٨ آبانماه ٣

٢٠٠٩ 

 ی البرز ینچکارگران 
 جاده اصلی شھر صنعتی البرز را مسدود كردند
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 : تلفن تماس و شماره حسابهای کمک مالی
 

کمک ھای خود را میتوانید بھ این حسابھا واریز کنید و یا از 
طریق تماس با واحدھا و مسئولین حزب در کشورھای 

  . مختلف تماس بگیرید و راھنمائی بخواھید
 :شماره حساب ھا

 
 :انگليس

Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
 

میتوانید از طریق دوستانتان در :  اگر از ایران ارسال میکنید
شماره تلفن خارج بھ حساب ھای فوق واریز کنید، و یا با 

  تماس بگیرید تا راه ھای دیگر را ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨
 .بھ شما معرفی کنیم

تقاضا میکنیم در ھمھ موارد میزان و مشخصات مبلغ واریز 
 . شده و اسمی کھ باید اعالم شود را  بھ ما اطالع دھید

بنا به خبري كه به حـزب كـمـونـيـسـت          
 ٢رسيده است صـبـح روز        كارگري  

آبان کـارگـران مـتـروي تـهـران در              
اعتراض به عدم پرداخت چند ماه      
حقوق خود به مدت يکسـاعـت و          
نيم دست به اعـتـصـاب هشـداري          

اين کارگران اعالم کرده انـد   .   زدند
که در صورتيکه پاسخي نگـيـرنـد       
به اعتراض و اعـتـصـابـات خـود             

ايــن حــركــت     .   خــواهــنــد داد    ادامــه   
اعتراضي باعث مختل شـدن رفـت و          
آمــد در تــهــران شــد و بســيــاري از                  

سر كار خود حاضر كاركنان دير به    
ــد  مــردم از خــواســت و          .     شــدن

مبارزه کارگران متـرو بـه شـيـوه           
هاي مختلف همراهي و حمايت    

شـركـت   مسـئـولـيـن       .   ميكـردنـد  
متروي تهران يك ساعـت پـس از           

شروع اعتصاب سراسيـمـه اعـالم        
تـمـام   كردند كه طي چند روز آينده     

. طلبهاي كارگران پرداخت خواهد شـد  
كــارگــران بــا اعــالم ايــنــكــه در           
صــورت عــمــلــي نشــدن وعــده           
كارفرما به اعتصاب و مـبـارزه         
خود ادامه خواهند داد، بـه سـر          

 . كار بازگشتند
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري           
ايـران بـه كـارگـران مـتـرو درود               
ميفرستد و از هـمـه كـارگـران و            
مردم تهران مـي خـواهـد كـه از             
اعتراض و خواست كارگران متـرو     

مـمـكـن    وسيعا و بـه هـر شـكـل             
نــپــرداخــتــن .   حــمــايــت كــنــنــد   

دستمزدها يك دزدي آشكـار و       
جنايت نسبـت بـه كـارگـران و            
خانواده هاي كارگري است كـه      

مــيــكــنــنــد و    شــب و روز كــار         
دستمزد زير  خـط فـقـرشـان نـيـز                
تــوســط كــارفــرمــايــان دولــتــي و         

بـه  .  خصوصي باال كشيده ميشود 
ايـن جـنــايـت بــايـد بـا اتـحــاد و                  

بويژه اوضاع .   اعتصاب پاسخ داد  
ملتهب سياسي در ايران، شـرايـط      

كـارگـران   بسيار مناسبي است كـه        
بطور سراسري براي عملي كردن فوري     
طلبـهـا و خـواسـتـهـاي خـود كـه                 
خواستهاي كل مردم بـجـان آمـده          
است، به اعتراضات و اعتصابات 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري  . گسترده و سراسري دست بزنند
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ اكتبر ٢۵  -١٣٨٨ آبان ٣

اعــدام كــودكــان ونــوجــوانــان، يــكــي           
ازوحشيانه ترين رفتارها در طول سـي     
سال حـكـومـت اسـالمـي ايـران بـوده                

در ايران جانيان حاكم حـتـي بـه        .   است
كودك و نوجوان هم رحم نميكنند و با    
سبعيت و وحشيگري كـودكـان را در           

نگه داري كرده و به محض زندانها   
 ســالــه شــدن آنــهــا را اعــدام            ۱۸

 . ميكنند
در مقابل اين رفتار وحشيـانـه      
در ايران و در سراسر جهان، موجي 
از انزجار و نفرت ، بسوي حاكمين 
ايران سرازير شده و ايـن جـنـايـات          
وحشيانه با اعتراضـات گسـتـرده        

 . بين المللي مواجه شده است
سيستم قضايي در ايـران، يـك      
سيستم قرون وسطايي و پوسيده و      
مبتني بر قوانيـن دوران بـربـريـت           

در اين سيستم، نه فـقـط از       .   است
تحقيق و بـررسـي بـي طـرفـانـه و                
ــه               دقــيــق جــرائــم و رســيــدگــي ب

بـر عـلـيـه افـراد، خـبـري              اتهـامـات     
نيست، بلكه ساده ترين كار مـحـكـوم        
كردن افراد و يا حتي كودكان به اعدام     
و در عين حـال سـبـعـانـه تـريـن كـار،                  
دخيل كردن خانواده هـايـي اسـت كـه             
عزيزي را در يك مورد جنايي از دست 

 . داده اند
جمهـوري اسـالمـي ايـران قـانـون             
چشم در مقابل چشم و خون در مقابل    
خون را اجرا ميكند و ناگـفـتـه نـبـايـد            

در اين سـيـسـتـم عـقـب         گذاشت كه   

مانده خـون زنـان، ارزشـي نصـف            
 . خون مردان دارد

در چند سـال اخـيـر بـرخـالف             
ــي          اعــتــراضــات گســتــرده جــهــان
حكومت اسالمي دهها كـودك را       

آخرين مـورد آن    .   اعدام كرده است  
اعدام بهنود شجاعي جوان بود كه 
به نفرت جهاني عليه جانيان حاكم 

 . بر ايران بيش از پيش دامن زد
طبق اخباري كه به ما رسـيـده        
است، در يك هفته اخير، سه نفر از 
اعـدام نــجــات يــافـتــنــد چــرا كــه            
خانواده هاي مقتولـيـن، خـواهـان          
لغو حكم اعدام اين جـوانـان شـده           

 ساله كـه در      ۱۸امير خالقي .  اند
 سالگـي بـه اتـهـام قـتـل              ۱۶سن  

دستگير شده بود، مصطفي نقـدي    
 ساله ، كه وي هم به اتهام قتل ۱۸

 ۱۸دسـتــگــيــر شــده و مــنــتــظــر           
سالگي براي اجـراي حـكـم اعـدام          
بود، نجات يافتند، چرا كه خانواده 
هاي مقتول با اجراي حكـم اعـدام       

 . مخالفت كردند
همچنين در هـفـتـه گـذشـتـه،            
خواهر يك زن ميانسال كه در ايران 

امـريـكـا بـه       به قتل رسيده بود، از        
ايران رفت و در دادگاه اعالم كـرد كـه            
خواهان لغو حكم اعدام مجيد مـتـهـم     
به قتل بدليل جوان بودن او است و از         
خانواده متهم خواست كه مـبـلـغـي را         
براي ساختن يك موسـسـه خـيـريـه در             
تهران به ياد و گراميداشت خـواهـرش        

 . اختصاص دهند
اين پاسـخ مـردمـي اسـت كـه از                
جنايت و قتل و از حكومت اسـالمـي         

پـاسـخ   .   جانشان به لـب رسـيـده اسـت           
خانواده هايي كه  عزيزي را از دسـت            
داده و با يك سيستم حقوقي و دولـتـي     
روبرو هستند كه، نه فقط مرهمـي بـر         
درد آنها نمي نهد، نه فـقـط شـرايـطـي              
عادالنه و دقيق براي بررسي جنـايـات       
و يا جرائم ندارد، بـلـكـه بـا سـيـسـتـم                  

روبرو هستنـد كـه      حقوقي ارتجاعي  
دست آنها را نيز در اجـراي حـكـم          
اعدام و يا جنايت عليـه افـراد بـه            

 . خون آلوده ميكند
كميته بين المللي عليه اعـدام      
و نهاد كودكان مـقـدمـنـد از ايـن             
رفتار متمدنانه و انساني، از سوي 
خــانــواده هــاي داغــدار مســعــود         
روزبهاني، علي ملك پور، تاج پـر      

هـمـه كسـانـي كـه مـانـع اعـدام افـراد                    و  
ايـن بـخـشـي از         .   ميشوند  تشكر ميكند   

حركت ما براي  پايان بخشيدن بـه قـتـل و         
جنايت در جامعـه و قـتـل عـمـد تـوسـط                   

 . دولتها است
به جنبش انساني عليه اعدام 

 بپيونديد 
 كميته بين المللي عليه اعدام 

 نهاد كودكان مقدمند
 

  ۲۰۰۹ اكتبر ۲۷

 اعتصاب هشداري كارگران متروی تهران 

 نجات سه نوجوان از اعدام
 !خانواده هاي مقتولين، به جنبش عليه اعدام مي پيوندند

 عليه ماشين جنايت 
  !حكومت اسالمي بپا خيزيم

کمیته بین المللی علیه اعدام یک اعتراض جھـانـی 
را علیه اعدام در ایـران و بـطـور مشـخـص اعـدام 
کودکان و فعالین سیاسی و شرکت کـنـنـدگـان در 
تظاھرات ھا سازمان میدھد و ھمگان را به شـرکـت 

ـــارزار و  ـــن ک در ای
تظاھراتی که بـه ایـن 

 ٣٠منـاسـبـت در روز 
برگـزار مـیـشـود  اكتبر 

باید ھـمـه . فرامیخواند
جا به اين زمینه سـازي 
براي جنايات بیشتـر از 
ـــت  ـــوم ـــك ـــوی ح س
اسالمي قویا اعـتـراض 

ھر جا كه زندگي . كنیم
میكنید در ھر شـھـري 
كه ھستید در مراكـز و 
میادین اصلی در مقابل 
ــای  ــه ھ ــان ــخ ــارت ســف
جمھوری اسالمی و یـا 
ساختمـان پـارلـمـانـھـا 

اعالم تـظـاھـرات  ... و 
  . كنید

ما میتوانیم و بايد دوش به دوش مردم در ایران، دنیا 
را علیه ماشین جنایت جمھوری اسـالمـی بسـیـج 

مردم دنیا خود را در کنار جنبش آزادیخواھانـه . کنیم
مردم ایران می دانند و باید کـاری کـنـیـم کـه ایـن 
نیروی اعتراض عظیم ھر چه وسیعتر برای تـقـویـت 

 . مبارزه مردم در ایران به میدان بیاید
 

برای اطالع بشتر از تجمعات و مراسم اعتراضی در 
 :کشورھای مختلف به سایت روزنه مراجعه کنید

www.rowzane.com 

 


