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 صفحات ديگر

 
  اشتغال زنان

  پاسخ جوانان به تفكيك جنسيتي 
  ۴فرح صبري از ايران، صفحه  

بياينه مشترک سنديکاها، اتحاديه ها و ديگرتشکل 
هاي کارگري پيرامون بي توجهي به زندگي 

 کارگران و کودکان
  ۴صفحه  

علي نجاتي به دادگاه جمهوري اسالمي در سنندج 
 احضار شد

متن نامه مشترک منصور اسالو، جعفر عظيم زاده، داود      
رضوي،علي نجاتي،  پروين محمدي، شيث اماني، شاپور       

 نفر ديگر از فعالين  ۱۴احساني راد، شريف ساعد پناه و  
 ۹صفحه  ، کارگري به رضا شهابي 

 کارگران نورد لوله صفا نمونه اي از يک اعتراض
 ۱۰، صفحه  درخشان را به نمايش گذاشتند    

 ٢٢نامه سـرگشـاده تـعـداد          
نفر از فعالين و رهبران شنـاخـتـه         
شده و خوشنام جنـبـش کـارگـري          
به بدرفتاري با رضا شهابي چهره      
محبوب جنبش کارگـري کـه در         
زندان بـه سـر مـيـبـرد، اقـدامـي               
ــا ســبــک و               بســيــار درخشــان ب
ــبــش              ــن ــده در ج ــي ارزن ــگــوئ ال

در اين نامـه    .   کارگري ايران است  

فعالين جنبـش کـارگـري ضـمـن           
اشاره به مـرگ سـتـار بـهـشـتـي               
ــيــل رفــتــار غــيــر انســانــي             بــدل
مامورين و بـرخـورداري آنـان از           
اختيارات گسترده در برخورد بـا       
زندانيان، خواهان آزادي کارگـران     
دربــنــد و ديــگــر انســانــهــاي               
عدالتخواه از زنـدانـهـاي سـراسـر          
کشــور و رســيــدگــي عــاجــل بــه          

 
 بازتاب هفته

 
 جنگ پنهان سبک زندگي

 ۷ياشار سهندي، صفحه  

 
 طبقه کارگر جايگاه خود را بازمي يابد

 
احمد توكلي از چهره هاي شاخـص جـنـاح           

يكي دو هفتـه پـيـش        "   اصولگرايان" موسوم به   
احمدي نـژاد مـيـخـواهـد سـرزمـيـن               " گفت كه   

او در اشـاره بـه وعـده            " .   سوخته تحويل بدهـد   
 هزار توماني منظـورش ايـن       ۲۰۰يارانه هاي   

بود كه احمدي نژاد دارد كاري ميكند كه بـعـد        
از رفتنش ديگر اين جـامـعـه بـراي جـمـهـوري                

بـايـد   .   اسالمي قابل حكـومـت كـردن نـبـاشـد            
گفت كه ايشان نيمي از پالتفرم احمدي نژاد را          

و بـه يـك مـعـضـل جـدي              .   دقيق فهميده است  
جمهوري اسالمي در دوره بعد از احمـدي نـژاد        

يعني ايـن كـه احـمـدي         .   انگشت گذاشته است  
نژاد دارد فضايي ايجاد ميكند كه كسـي  در            
جمهوري اسالمي نـتـوانـد بـعـد از او بـر ايـن                   

اما فكر نميكنم مسـالـه   .   كشور حكومت كند  
ــه                   ــي ــكــاري عــل ــا خــراب ــژاد صــرف احــمــدي ن

فرض توكلـي ايـنـسـت كـه          .   جانشينانش باشد 
احمدي نژاد بسادگي صحنـه را تـرك خـواهـد              

بنظر من شواهد دارد نشان مـيـدهـد كـه            .   كرد
او دارد نقشه ميكشد كه صحنـه را بسـادگـي             

بعبارت ديگر او ميخـواهـد كـاري         .   ترك نكند 
كند كه نتوانند او و يارانش را مجبور به تـرك            

اين حـقـيـقـتـي اسـت كـه وعـده                .   صحنه كنند 
 هزار تـومـانـي، طـرح اخـيـر             ۲۰۰يارانه هاي  

ــوســط                  ــره ت ــف اســتــخــدامــهــاي صــد هــزار ن
استانداريها و نهاد رياست جمهوري، و انتـقـاد         
به قوه قضاييه در مورد زنـدانـهـا و حـملـه بـه                  
نيروي انتظامي در برخورد به زنان و دختران و         
امثال اينهـا، طـرحـهـا و وعـده هـايـي اسـت                     
توخالي كه با گروه خون باند احمدي نژاد بـا آن            

 نـفـر فـرض گـيـريـم،             ۱۰حالت تنها   
آنوقت ميتوان فهميد که حداقل جـان       

 و نيم ميليون دانش آمـوز هـر روز            ۱
استناد خـبـر    .   با مرگ تهديد ميشود   

مـرتضـي رئـيـسـي، رئـيـس            به گفته    
سازمان نوسازي و تـجـهـيـز مـدارس            
کشور است کـه مـيـگـويـد  در کـل                  

 هزار کالس درس وجود    ۵۰۰کشور،  
 هـزار کـالس درس بـه          ۱۵۰دارد که  
 هزار اتاق اداري مجهز بـه       ۵۰اضافه  

 و بـه    .سيستم حرارت مرکزي نيستند   
 ۵۰۰ مـبـلـغ        ۸۸گفتـه او در سـال           

ميليارد تومان تقاضاي بودجه بـراي       

ايــن عــنــوان تــکــان دهــنــده          
 دي ماه در سايـت      ۱۱گزارشي در   

خــبــر .   خــبــري عصــر ايــران اســت      
حکايت از ايـن دارد کـه بـنـا بـر                 

 ۱۵۰آمارهاي موجـود بـالـغ بـر            

هــزار کــالس درس در ايــران از              
امکانـات گـرمـايشـي و شـرايـط             
ساختماني مناسب براي حفـاظـت      
ــرخــوردار            جــان دانــش آمــوزان ب

سپس ادامه ميدهـد کـه       .   نيستند
اگــر تــعــداد دانــش آمــوزان ايــن            
کالسها را در خوشبـيـنـانـه تـريـن            

شرايط نگهداري و چگونـگـي رفـتـار          
تـمـامـي     مامورين و زنـدانـبـانـان بـا           

شده و خواهان آزادي فوري و       زندانيان
ادامه معـالـجـات رضـا شـهـابـي در               

  .خارج از محيط زندان شده اند
صرفنظر از خواست هاي بحـقـي       
که در اين نامه بـه آنـهـا اشـاره شـده                
است، آنچه قـبـل از هـرچـيـز جـلـب                 
توجه ميکند اين است کـه فـعـالـيـن            

کارگري که اکـثـرا از مسـئـولـيـن و                

 
 يك و نيم ميليون دانش آموز ايراني در خطر مرگ آتشين
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  تلفن تماس با حزب در خارج از کشور                 

 ٠٠٤٦٧٠٤١٥٨٩٩٩اصغر كريمي دبير کميته خارج            
 

 تلفن تماس با حزب از ايران
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨دبير كميته سازمانده       : شهال دانشفر

 :  آدرس پستي
I.K.K , Box: 2110 ,  127 02 Skärholmen - Sweden 

سابقه سياه و جنـايـتـكـارانـه جـور در              
نــمــي آيــد و پــيــاده كــردن آنــهــا در                
جمهوري اسالمي عـمـلـي نـيـسـت و              

و به ايـن    .   استبطور جدي دردسرساز    
مفهوم از منظر جـمـهـوري اسـالمـي           
فقط ميتوان آنرا تالش بـراي ايـجـاد           

. نـام گـزاري كـرد       "   سرزمين سوختـه  " 
اما وقتي همه ايـنـهـا را بـا زمـزمـه                
هاي انتخاباتي چهره هـايـي از بـانـد             
احــمــدي نــژاد كــنــار هــم بــگــداريــد،          
معناي ديگري از آن بيـرون مـي آيـد            
كه توكلي و امثالهم دوست دارند بـه         

چـون در آن صـورت         .   آن فكر نكنـنـد   
آينده جمهوري اسالمي بسـيـار تـيـره          

 .  تر خواهد بود
بگذاريد كمي بـيـشـتـر تـوضـيـح            

طرح خامنه اي و شركا ظاهرا      .   دهيم
اينست كه كـانـديـد جـنـاح يـا بـانـد                  
احمدي نژاد را كـه مـيـتـوانـد امـثـال               
مشايي يا الهام يا يكي ديگر از آنها        
باشد را رد صالحيت كنند و بـه ايـن            
ترتيب قـاثلـه احـمـدي نـژاد را تـمـام                 

امـا سـوال ايـنـسـت كـه اگـر                .   كنـنـد  
خامنه اي بداند كه اينها مي ايستند       
و شلوغ ميكنند و جـنـجـال راه مـي            
اندازند بازهم اين كار را خواهد كرد؟        
اگــر احــمــدي نــژاد فــقــط خــودش و             
مشايي بودند شايـد جـواب مـثـبـت             

اما وقتي كه فكر كنيم كـه ايـن       .  بود
باند بعد از هشت سـال قـرار داشـتـن             
در راس حكومت شمـار بسـيـاري را           
در رده بــاال و پــايــيــن هــركــدام از                 
ارگانهاي مـخـتـلـف حـكـومـت گـرد              
خـود جـمــع كــرده اســت، اهــرمـهــاي            
ــادي را در دســـت دارد،                  ــصـ ــتـ اقـ
بــخــشــهــايــي از رده بــاالي بــازار و              
سرمايه داران دانـه درشـت بـا آنـهـا                
هستند، بخشي از جناحـهـاي ديـگـر          
حــكــومــت نــيــز بــه آنــهــا خــواهــنــد            
پيوست، و بعـالوه ايـن بـانـد حـاضـر               
است به نـحـو خـطـرنـاكـي بـا كـارت                 
مردم هم بازي كنـد، آن وقـت ديـگـر              
تصميم در اين مورد براي خامنـه اي         

و بـقـيـه كـار         "   شوراي نـگـهـبـان     " و يا   
در اين صـورت  .   ساده اي نخواهد بود   

روشن ميشود كه باند احمدي نژاد را        
و .   بسادگي نميتوانند كنار بـگـذارنـد      

اگر دست به اين كار بزنند هزيـنـه اي           
گزاف براي جمهوري اسالمي خواهـد      

در نتيجه يـك احـتـمـال قـوي            .   داشت
اينست كه ناچار شوند به سازشـي بـا          

باند احمدي نژاد برسند و قبول كنـنـد         
كه كانديدي از آنـهـا در انـتـخـابـات                

آن وقــت ســنــاريــوي       .   شــركــت كــنــد   
. خطرناك بعدي روي مـيـز مـي آيـد             

يعني اينكه مناظره هـاي داغ تـر از          
ــبــشــوي                  ۸۸ ــا و بــل  و كشــاكشــه

جناحهاي حكـومـت و مـردمـي كـه             
كارد به استخوانشان رسيده و منتظر      
فــرصــتــنــد تــا حــكــومــت را بــه زيــر           

. بكشند را بايد وارد مـحـاسـبـه كـرد           
آن هــم در شــرايــطــي كــه اقــتــصــاد              
جمهوري اسالمي در حال فـروپـاشـي         
كامل است، قيمتهـا سـر بـه آسـمـان              
ميزند، بيكاري چـنـديـن مـيـلـيـونـي             
است، و نهادهاي اقتصادي حكومت     
مثل بانك مركزي و پول و واردات و          
صادرات به فلج كامـل نـزديـك شـده            

حتي اگر اين دوره را هم فـرض    .   است
كنيم كه جـمـهـوري اسـالمـي از سـر               
بگذراند باز داستان سرزمين سوختـه      

فرض كنيد كه احمـدي  .   پيش مي آيد  
نژاد و شركا كنار ميروند، اوضاع هم       
زياد به هم نميخورد و به فرض يـكـي          
از مهـره هـاي بـانـد خـامـنـه اي بـه                    

كـه هـمـه ايـنـهـا           .   ( سركـار مـي آيـد       
) فرضهايي بسيار غير محتمل است    

ــنــســت كــه وضــع                ــعــدي اي ســوال ب
جمهوري اسالمي بعد از آن چـگـونـه           
خواهد شد؟ آيا ميتوانند مردمـي را        
كه با افزايش هرروزه قيمتهـا در اثـر            
قــطــع ســوبســيــدهــا و تــحــريــمــهــا و          
ورشكستگي اقتصادي جان بلـبـشـان       
رسيده ساكت كنند؟ آيـا مـيـتـوانـنـد            
براي ساكت كردن مردم و جبران تورم       

 هـزار و      ۱۰۰كمر شكن، يارانه هاي     
دويست هزار كه هيچ، هميـن يـارانـه          

 هــزاري را بــه تــك تــك مــردم                 ۴۵
اگـر نـدهـنـد چـه          .   بدهند؟ قـطـعـا نـه       

مــيــشــود؟ آيــا روشــن نــيــســت كــه             
مردمي كه ضـعـفـهـا و شـكـافـهـاي                
عميق حكومت را هـم در ايـن دوره              
مورد اشاره ديـده انـد و حـتـي بـراي                
زنده مـانـدن هـم راهـي جـز بـه زيـر                    
كشيدن جمهوري اسالمي پيـش روي       
خود نمي بينـنـد سـاكـت نـخـواهـنـد               
نشست؟ حال به جاي يكـي از مـهـره            
هاي باند خامنه اي يـكـي از مـهـره               
هاي باند احمدي نژاد را كـه بـفـرض             
در انتخابات از صندوق بـيـرون آمـده          

آيــا ســنــاريــو بــراي     .   اســت بــگــذاريــد  
جمهوري اسالمي بسيار تيره و تارتـر       

نخواهد بود؟ قطعـا پـاسـخ ايـن نـيـز               
 . مثبت است

  
 برآمد و انقالب بعدي

 
در واقع بـه هـر طـرف كـه نـگـاه                 
كنيد جمهوري اسالمي راهي جز بـن        

و ايـن    .   بست پيش روي خـود نـدارد         
بخاطر اين باند و آن باند و بـازيـهـاي            
احمدي نژاد و ناسازگاريهاي هاشمـي      

اين وضـعـيـت بـن         .   و امثالهم نيست  
بست جـمـهـوري اسـالمـي اسـت كـه               
براي مـهـره هـاي گـوش بـفـرمـان و                  
مليجك مابي مثل احمـدي نـژاد كـه          
از هر آخوندي آخوند تـر بـود و آمـده              
بود كه سركـوب كـنـد و جـامـعـه را                 
منكوب كند و رياضت اقتصـادي را        
به مردم تحميل كند، راهـي جـز زدن          

ايـن  .   زير همه چيز بـاقـي نـمـيـگـذارد          
حكومت به جايـي رسـيـده اسـت كـه              
هركـس در راس آن قـرار مـيـگـيـرد                 
ميفهمد و مي بيند كه خشم عـظـيـم           
همه مردم ميليـون عـلـيـه آن هـر آن                

ميفهمد كه ايـن     .   ميتواند فوران كند  
حكومـت واقـعـا و بـدون اغـراق بـر                 

. دريايي از نفرت مردم نشسته اسـت       
كارگران، معلمان، زنان، دانشجـويـان      
و جوانان بدون اغراق هيچگاه با ايـن         
حكومت كنار نيامده اند و مـدام در          
تالش خالصي از حكومت اسـالمـي      

ــه دار هســتــنــد             و .   طــبــقــه ســرمــاي
اينجاست كـه هـر كـس كـه در راس                
حكومت قرار ميگيرد مدام كـابـوس       
شب و روزش اين ميشود كه بـا ايـن            
وضعيت چه كند و چگونه بايد بـا آن          

اين را در حالتـي تصـور        .   مقابله كند 
كنيد كه هركس بـفـكـر چـپـاولـهـا و                
ــهــاي كــالن خــويــش اســت و                دزدي
پركردن جيبها ازپولهاي مـيـلـيـاردي         

اســالم " و   "   نــظــام" بســيــار از نــجــات       
و امثالهم برايش شيريـن تـر و       "  عزيز

اين آن درد بـي درمـان         .   مهمتر است 
حكومت است كه مدام جناح و بـانـد        

دوستـان و يـاران       .   تازه ايجاد ميكند  
سابق را وحشـيـانـه بـجـان هـم مـي                  

بر سر چه كنيم ها و چه بـايـد           .   اندازد
كردها و جنگ قدرت و منابع ثـروت        
راهشان را جدا ميكنند و بعد شـروع        
ميكـنـنـد از جـنـايـات و دزديـهـاي                 
يـكـديـگـر بـراي يـارگــيـري از مــردم                

بــرخــي شــان بــراي     .   افشــاگــري كــردن  
خـود آيـنــده اي در حـكـومــت نـمــي                

نا اميد ميشـونـد راهشـان را          .   بينند

١از صفحه    
 

 "...سرزمين سوخته"احمدي نژاد و 

! پـــرســـتـــاران!   مـــعـــلــمـــان !   كــارگـــران 
 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين

 
گـرانــي هــرروزه و فــقــر و نــداري            
زندگي همه مـا را بـه درد و عـذاب                 

تـا ايـن حـكـومـت          .   تبديل كرده است  
دزدان و مــفــتــخــوران حــريــص و                  
ميلياردر هست، اوضاع هرروز بـدتـر        

ــد شــد              ــر خــواه ــروتــهــاي   .   و بــدت ث
ميلياردي آنها تمامـا حـاصـل دزدي          

و ما مـانـده      .   نان شب فرزندان ماست   
ــي                        ــق و خشــم ب ــي ــم ــم و درد ع اي

 .انتهايمان
و    تنها راه نجات ما از ايـن فـقـر          

گراني و حسـرت و مـحـرومـيـت كـه                
هرروز غير قابل تحمل تـر مـيـشـود،           

. اينست كه خشم مان را فرو نـخـوريـم      
اعـتـصـاب    !   فـريـاد بـزنـيـم       !   داد بزنيـم  

به مـفـتـخـوران       !   اعتراض كنيم !   كنيم
حاكم هرچه سزايشان است بـا صـداي         

كـوچـه و خـيـابـان و            !   بلـنـد بـگـويـيـم        
كارخانه و صف خريد و همه جا را بـه          
كانونهـاي اعـتـراض و حـق خـواهـي               

هم اينك اينجـا و آنـجـا          .   تبديل كنيم 
اعتصابات كارگري و اعـتـراضـات و         
بـيــرون ريــخـتــن فــريـاد خشـم عـلــيــه              
مسببين اين اوضاع هرروز مشـاهـده      

و همين را بايد ميلـيـونـي و          .   ميشود
 .سراسري كرد

تك تك ما مـردم حـق داريـم نـه               
خـانـه و كـاشـانـه             فقط نان و ميـوه و      

مناسبي داشته باشيم، بلكـه زنـدگـي         
بـرخـورداري   .   مرفه و شاد حق ماسـت     

ــاســت                   ــات حــق م ــم ــع ــه ن ــم . از ه
برخورداري از پزشك و داروي رايـگـان        

تــحــصــيــل رايــگــان و       .   حــق مــاســت  
. مناسب حق هـمـه فـرزنـدان مـاسـت            

استـراحـت و تـفـريـح و مسـافـرت و                  
اســتــفــاده از آخــريــن دســتــاوردهــاي          

هـيـچ تـك      .   زندگي حق هـمـه مـاسـت        
نفري چه شاغل چه بيكار چه بيمـار و          
چه معلـول، در ايـن جـامـعـه نـبـايـد                  
گرسنه و مـحـروم و حسـرت كشـيـده              

ما انسانيم و زنـدگـي انسـانـي          .   بماند
 .حق بي چون و چراي تك تك ماست

ــظــام                 ــن ن ــن حــكــومــت و اي اي
ناعادالنه سرمايه داري را ميـتـوانـيـم         
درهم بكوبيم و جامعه اي آزاد و شـاد         

 .و مرفه و انساني را برپا داريم
 

زنده باد انقالب انساني براي جـامـعـه         
 !اي انساني

  !زنده باد سوسياليسم
 حزب كمونيست كارگري ايران

جدا ميكنند پولهاي دزدي شـان را          
خارج ميكنند و مثل باند هـاشـمـي          
سعي ميكنند بـه نـعـل و بـه مـيـخ                 
بزنند و ببينند اوضاع به كدام سمـت        

 .   ميچرخد
جنـگ و كشـاكـش جـنـاحـهـاي              
حكومت اكنون به اوج خـود رسـيـده           

بقول يكي از حـكـومـتـي هـا             .   است
 در راه     ۸۸فتنه اي بدتـر از فـتـنـه             " 

در واقع جـمـهـوري اسـالمـي          " .   است
وبحران هـا و      "   فتنه ها " دچار سيكل   

امـا  .   بر آمـدهـاي اجـتـمـاعـي اسـت            
هميشه بحرانهاي ادواري در سـيـكـل     

خــيــزش .   بــاالتــري تــكــرار مــيــشــود     

 تـيـر   ۱۸ بعد از خيزش ۸۸ميليوني  
 و اعــتــراضــات و بــرآمــدهــاي            ۷۸

گسترده تـر اوايـل دهـه هشـتـاد بـه                 
و بحران بعدي نـيـز بـه         .     جريان افتاد 

داليل قابل فهمي تنها ميـتـوانـد در          
 بـه    ۸۸سيكلـي بـاالتـر از خـيـزش              

و تمام مساله ايـنـسـت       .   جريان بيفتد 
ــاالتــري از خــيــزش                كــه ســيــكــل ب

 فقط ميتواند انـقـالبـي    ۸۸ميليوني  
تمام عيار باشد كـه كـار جـمـهـوري              

. اسالمي و نظامش را تمام ميكـنـد       
گســتــردگــي و عــمــق رونــدهــاي                
اجتماعي و طبقاتي در ايران بـه ايـن       

 .* سمت اشاره دارد
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رهبران تشکل هاي موجود کـارگـري        
به همه مسـائـل جـامـعـه از            هستند،  

نحوه برخـورد بـه زنـدانـيـان و حـدود                
اختيارات ماموران تـا مـرگ سـتـار             
بهشتي در زندان و آزادي کـارگـران و           
زندانيان عدالتخواه کار دارنـد و ايـن          
مســائــل را بــه خــود و بــه جــنــبــش               
کارگري مربوط مـيـدانـنـد و در يـک              
اقدام شجاعانه و هوشيارانه از طريـق       
يک نامه علنـي آنـهـا را بـه جـامـعـه                  

ايـن اقـدام در کـنـار           .   اعالم ميکنند 
ــنــج مــاده اي کــارگــران                ــيــه پ ــان ــي ب
بازنشسـتـه ذوب آهـن اصـفـهـان کـه                
عــالوه بــر خــواســت فــوري افــزايــش           
دستمزد و افزايش سـاالنـه دسـتـمـزد            
باالتر از ميزان تورم، خواهان طـب و          
درمان رايگان و آموزش رايگان بـراي       
همه جامعه ميشوند و در کنار سـايـر         
بيانيه ها و اطـالعـيـه هـاي رهـبـران               
کارگـري زنـدانـي درمـورد سـيـسـتـم               
قضـائــي و شــکــنــجـه و بــيـحــقــوقــي            
زندانيان تا وضـعـيـت دانـش آمـوزان            
شين آباد و دانش آموزان در سـراسـر            
کشور و بي توجهي به زلـزـلـه زدگـان             
آذربايجان و خـواسـت آزادي بـيـان و              
تشکل و ديگر مسائل مهم جامـعـه،        
همگي بيانگر يک رويکرد و پيشـروي       

. قابل توجه در جنبش کارگـري اسـت        
جنـبـش کـارگـري از طـريـق تشـکـل                 
هايش، رهبـرانـش و خـواسـت هـا و               
اعتراضاتش هويت طبقاتـي خـود را         
ــافــتــه و                ــلــوغ ي ــافــتــه اســت، ب ــازي ب
شخصيت پيدا کرده است و ديـگـر آن          
جنبش کارگري سه دهه قبل و حـتـي          

  .يک دهه قبل نيست
کارگر مـيـخـواهـد مـثـل انسـان              

کـار و رفـاه و حـرمـت             .   زندگي کـنـد   
کــودکــانــش و هــمــه       .   داشــتــه بــاشــد   

ــه در مــدرســه و                 ــع ــان جــام ــودک ک
دانشگاه در رفاه و امـنـيـت و بـطـور               
رايگان درس بخوانند، آزادي بـيـان و          
اعتراض داشته باشد، بتواند خـود را        
متـشـکـل کـنـد و در مـقـابـل هـمـه                     
ناروائي ها و بيحقوقي ها بـايسـتـد و       
هيچ دم و دستگاهـي بـه اسـم دولـت              
مانعش نشود، اگر حقوقش را ندادنـد       
خيابان را ببندد و به مقامات حـالـي          
کــنــد کــه بــايــد فــورا بــه خــواســتــش            
رسيدگي کنند، بعنوان يـک شـهـرونـد          
محترم اين مملکت راحت به دکتـر و         
بيمارستان مراجـعـه کـنـد و انـتـظـار               
داشته باشد به بهترين نحو ممکن بـه         
معالجه او بـرسـنـد، جـامـعـه از يـک                
سيستم قضـائـي انسـانـي بـرخـوردار             

باشد و با کارگر معتـرض مـثـل يـک             
شهروند مـهـم جـامـعـه نـگـاه کـنـد،                  
رسانه ها سراغ رهبران کارگران برونـد       
تا کل جامعه بداند که در فالن گوشـه         
مملکت با کارگر بـدرفـتـاري شـده و             

و .   جائي حقوقش ضـايـع شـده اسـت           
مهمتر از اين ميخواهـد در جـامـعـه            
اي بدون استثمار، بـدون تـبـعـيـض و             
نــابــرابــري و بــدون ايــنــکــه مشــتــي            
مفتخور حـاصـل کـارش را بـجـيـب               

اين مـجـمـوعـه را         .   بزنند زندگي کند  
مدتها است تشکل هـاي کـارگـري و           
رهبران کارگري، با بيانيه ها و نـامـه          
هايشان، با اعـتـصـابـات و خـيـابـان               
بستن هايشان، با توقعاتي کـه بـيـان           
ميکنند و مهمتر از هـمـه بـا تـالش              
هــرروزه شــان بــراي مــتــشــکــل شــدن         

دو جلوه باشکـوه    .   دارند بيان ميکنند  
ديگر اين مبارزه، نامه ها و بـيـانـيـه             
هــاي شــجــاعــانــه رهــبــران کــارگــري         
زنداني، اين گل هاي سرسبد مـبـارزه         
بــراي آزادي و عــدالــت، و از طــرف              
ديــگــر حضــور فــعــال هــمــســران و              
اعضاي خـانـواده هـاي کـارگـري در              
تجمعات اعتراضي، سخنـرانـي آنـهـا        
در اين تجمعات و در مـبـارزه بـراي              

بـه  .   آزادي عـزيـزان دربـنـدشـان اسـت           
يمن اين فعاليت هـا امـروز جـنـبـش              
کارگري چهره و جايگاه متمـايـزي در         
جامعه يافته است کـه بـا هـيـچ دوره              
تــاريــخــي در ايــران قــابــل مــقــايســه          

  .نيست
جنبش کارگري اساسا از طـريـق         
ــش،                 ــاي ــا و تشــکــل ه ســازمــان ه
اعــتـــصـــابـــات و اعـــتـــراضـــاتـــش،        
مــطــالــبــات روشــنــش و از طــريــق             
رهــبــرانــي کــه ايــن خــواســت هــا را             

. نمايندگي کنند، هويت پيدا ميکنـد     
بــا نــگــاهــي بــه تــحــرکــات جــنــبــش           
کارگري در سالهاي اخير و بـويـژه در           
يک سال گذشته، بـه جـرات مـيـتـوان              
گفت که جنبش کارگـري قـدم هـائـي            
بزرگ به جلو برداشته و جايـگـاه ويـژه           

جـنـبـش    .   اي در جامعه يـافـتـه اسـت         
کارگري چنان ثـقـلـي پـيـدا کـرده کـه                
انعکاس آنرا حتي در مـيـان جـنـبـش            
هاي طبقات ديگر مـيـتـوان بـخـوبـي            

 . مشاهده کرد
رهبران و تشکـل هـاي کـارگـري           
در سالهاي اخير در عمل و در بـعـدي          
اجتماعي ديدگاه عقب مانـده اي کـه          
کارگر را از پرداختن به مسائل غـيـر          
صنفي برحذر ميداشت و آنـهـا را بـه            
احزاب بورژوا واگذار ميکرد و کارگـر       

را دنبال نخود سياه ميفرستاد کامـال       
به حاشيه رانده و بـي اعـتـبـار کـرده                

جـريـان کـارگـر کـارگـري عـقــب              .   انـد 
مانده که بـعـضـا تـوسـط گـروهـهـاي               
پوپوليست و عقب مانده سـيـاسـي و           

نمايندگي مـيـشـد    "   چپ" تحت عنوان   
و کارگر را نه بعنوان يک انسان بـلـکـه         
دقيقا و عين کارفرما به کارگر فـقـط          
بعنوان يک نيـروي کـار بـا دسـتـهـاي               
پينه بسته نگاه ميـکـرد، الـبـتـه وزن             
زيادي نداشت اما اينکـه بـخـشـي از            
کارگران طبـقـه کـارگـر را در بـعـدي                
عمومي و ماکرو نمايندگي کـنـنـد و          
پرچم عدالت طلـبـي و آزاديـخـواهـي            

بـرافـرازنـد،    با شفافيـت     کل جامعه را    
پديده اي اساسا متعلـق بـه سـالـهـاي            

ديگر کارگر به خودش بـه    .   اخير است 
مـثـابـه مـوجـودي کـه در کـارگـاه و                   
کارخانه يا مزرعه اي بعنوان شهرونـد       
درجه سه کار ميکند و حداکثـر بـراي          
ــردن                   ــاال ب ــه و ب ــوق ــع ــزد م ــم ــت دس
دستمزدش مـبـارزه مـيـکـنـد، نـگـاه              

و به همين اعتبار بـه دولـت         .   نميکند
و احزاب و طبـقـات و جـنـبـش هـاي                

. ديگر هم چنين اجـازه اي نـمـيـدهـد             
اين يک پيشروي تاريخي براي طـبـقـه          

اين خاکريـزي اسـت کـه         .   کارگر است 
ميتوان گفت فتح شده و سـنـت هـاي            
  .مبارزاتي خود را تثبيت کرده است

اين پيشروي و اين مبارزه جـوئـي        
صرفنظر از داليل متفاوتي که دارد،        
بــر مــتــن مــبــارزه گســتــرش يــابــنــده         
کارگران عليه شـرايـط نـکـبـت بـاري             
است که بر کـارگـران و مـردم حـاکـم                

و اين فاکتور مهمي اسـت      .   شده است 
که امکان ميدهد اين پيشروي بـطـور        

ايــن .   تصــاعــدي ادامــه پــيــدا کــنــد         
پتانسيل را بايد شناخت و موانع آنـرا        

طـبـقـه کـارگـر بـجـاي            .   در هم کوبيـد   
دهها رهبر شـنـاخـتـه شـده نـيـاز بـه                  
صدها و هزاران رهبر شـنـاخـتـه شـده            

براي مقابله با اين شرايط نـيـاز        .   دارد
دارد که تشکل هاي خـود را در هـر              
محل کاري بسازد، تشکل سـراسـري        
خود را ايجـاد کـنـد، تـمـام خـواسـت                
هايش را روشن و شفـاف در مـقـابـل             
کل جامعه قرار دهد و با اعتصـابـات      
پرقدرت و سراسري براي تحـقـق آنـهـا           

ــود         ــدان ش ــي ــاي    .   وارد م ــوره ــت ــاک ف
متعددي زمـيـنـه هـاي ايـن مـبـارزه               
جوئي را فراهم آورده است و رهـبـران           
کـارگــري بــايـد بـه ايـن سـمــت خــيــز                

رهبران جوان کارگري مرتـبـا      .   بردارند
پا به ميدان نبرد ميگذارند، بـايـد بـه           
آنها کمک کرد که با اين سـنـت هـا و              
با چنين نگرشي به خود و به جـنـبـش            

کارگري نگاه کنـنـد و خـود را بـراي               
   .ايفاي نقشي اساسي آماده کنند

بخش پيشرو طـبـقـه کـارگـر دارد            
کمر راست ميکند و بر محدودنـگـري        
هاي قديمي غلبه مـيـکـنـد امـا ايـن               
بيماري هنوز ريشه کن نشده و در ايـن         

فـقـر،   .   مسيـر کـار زيـادي بـايـد کـرد              
بيکاري، ناامني شغلي، بـيـحـقـوقـي،         
کشانده شدن ميليون ها نفر از جوانـان      
کارگر به اعتياد، کشانده شدن صدهـا       
هزار زن کارگر به تن فروشي، تـحـقـيـر           
و خــورد شــدن ســاالنــه صــدهــا هــزار           
انسان کارگر و فقير در زندان ها، تـرک         
تحصيل ميليون ها کودک اين طبـقـه،    
اينها از جمله معضالت گـريـبـانـگـيـر          
کارگران و مردم است و در شـرايـطـي            
که جامعه بطرف تعيين تکليف هـاي        
بنيادي ميرود، نبايد سر طبقه کـارگـر     

فعاليـن کـارگـري بـايـد در            .   کاله برود 

اين اشل به مسائل و راه حل هـاي آن            
ــد       ــنـ ــنـ ــر کـ ــکـ ــن      .   فـ ــتـ ــداخـ ــدور انـ بـ

محدودنگري ها و سنت هاي کهنـه و         
عقب مانده، تشخيص اين شرايط کـه       
عليـرغـم فشـارهـاي طـاقـت فـرسـاي               
اقتصادي و سياسي بيش از هر زمـان         
زمينه شکل گيري تشکل هاي بـزرگ       
کــارگــري بــوجــود آمــده اســت و درک           
پـتـانسـيــل بـاالي جـنـبــش کـارگــري،              
داشتن توقعـات بـزرگ و مـطـالـبـات              
روشن، تشکل هاي بـزرگ و رهـبـران            
بـــزرگ بـــا ســـنـــت هـــاي مـــدرن و                
اجتماعي، شرط آمادگي براي مواجـه      
شدن با تحوالت زير و رو کـنـنـده اي               

طبقـه کـارگـر      .   است که در پيش است    
بايد خود را ناجي کل جامعه بـدانـد و       
خود را براي ايفاي نقش در اين سـطـح          

 . آماده کند

 

 
١از صفحه   ...طبقه کارگر جايگاه خود را  زندگي انساني حق مسلم ماست 

 
اين شعاري است كه ما كارگران و معلمان در اعتصابات و تجمـعـاتـمـان                

ما كارگريم، معلميم پرستاريم، بـيـكـار شـدگـانـيـم، بـاز               .   بارها فرياد زده ايم 
جـامـعـه    .   نشستگانيم، زنيم، مرديم، دختريم، پسريم، مردميـم انسـانـهـايـيـم             

. ثـروتـهـاي جـامـعـه از آن هـمـه مـاسـت                    .   برده و بنده كسي نيسـتـيـم       .   ماييم
. ميخواهيم در رفاه و شادي، با مـنـزلـت و حـرمـت انسـانـي زنـدگـي كـنـيـم                            

ميخواهيم جامعه اي بسازيم كه در آن منزلت و آزادي و رفاه حق بـي چـون و                
 . چراي همه شهروندان است

بيش از سي سال است يك لشكر بيرحم جهل و چپاول، بعنوان حكـومـت،               
چنگال خودرا بر جامعه ما افكنده است و با بيرحمي اي باور نكردنـي تـالش                 

شمشير مذهب و خرافه و     .   ميكند هرچه بوي انسانيت ميدهد را از ما بگيرد        
سنتهاي عهد عتيق را برافراخته اند و ما را موجوداتي ناقص العقل و بـدون                 
شعور مي پندارند كه بايد آنگونه باشيم كه آنها ميخواهند، آن را بيـنـديشـيـم               
كه آنها ميخواهند، از ثروتها هيچ نخواهيم و بي عدالتي ها و ثروت انـدوزي                

نـان را    .   اقليت بي خاصيت مفتخور و حريص را بعنوان مشيت الهي بپذيريـم           
از سفره هايمان برگرفته انـد، حسـرت و مـحـرومـيـت را بـه سـراپـاي وجـود                             

خودرا صاحب همه چيـز مـيـدانـنـد و مـا مـردم را بـي                     .  كودكانمان رانده اند 
 . اختيار و بي اراده و بدون حق برخورداري از حداقل معيشت و رفاه ميدانند

عليرغم سي سال بيرحمي بي انتها و جنايت بي حد و حصر اما، تـوقـع و        
فرياد و اعتراض و جـدال مـا         .   انتظار ما از زندگي را نتوانسته اند نابود كنند        

ما انـقـالبـي      .   ما جدال كرده ايم و خواهيم كرد.   را نتوانسته اند خاموش كنند    
را آغاز كرده ايم كه گرچه هنوز ناتمام مانده است، اما  قدرت عظيم ما را بـه                   

اتـحـاد   .   خود ما و به حكومت منحوس و مذهبي سـرمـايـه داران نشـان داد                  
ما مصمـيـم كـه ايـن          .   ميليونها نفري ما و اراده همگاني مان را متبلور كرد         

انقالب را تا به آخر، تا به زير كشيدن حكومت مذهبي مفتخوران و رسـيـدن                  
. به اهداف انساني مان يعني جامعه اي آزاد و مرفه و بـرابـر تـداوم بـخـشـيـم                    
. جامعه اي كه انسان و پاسخگويي به نيازهاي همـه انسـانـهـا اسـاس آنسـت                    

جامعه اي كه در آن مسكن و غذا و پوشاك و درمان و تحصيل با اسـتـانـدارد            
جامعه اي كه در آن آزادي بـي        .   قرن بيست و يكم حق تك تك شهروندان است        

قيد و شرط است، انديشيدن بي قيد و شرط است، ستم و استثمار و تبعـيـض                 
با گامهايي محكم و عزم و اراده اي آهنـيـن بـه      .   عليه شهروندان ممنوع است 

  .   آينده از آن ما مردم است. پيش ميرويم
 زنده باد انقالب انساني براي يك جامعه انساني   

 زنده باد سوسياليسم  
 حزب كمونيست كارگري ايران



 4 ١٣٩١ دي ۱۵  انترناسيونال 

امـا در    .   بازسازي مدارس شـده اسـت      
 ميلـيـارد   ۳۰ فقط   ۹۰ و   ۸۹سالهاي  

. تومان بابت اين امر برآورد شده است      
در همين رابطه فاطمه دانشور، رئيس       

اخالق کسب و    " نهادي بنام     کميسيون
کار و مسئوليت هاي اجتماعـي اتـاق        

از اين سـخـن مـيـگـويـد کـه از              "   ايران
 هزار کالس درس موجـود  ۵۰۰حدود  

 درصـد    ۳۰در پـهـنـه ايـران بـالـغ بـر                 
همچنان در فصـل سـرمـا از بـخـاري               
هاي نفتي براي گرم کـردن مـحـيـط و             

و   .آموزان استفاده مـي شـود       دانش  
بـه ديـگـر سـخـن دانـش             : "   مي افزايد 

آموزاني که در ايـن کـالس هـا درس             
مي خواننـد ، هـر روز مـي تـوانـنـد                  

 !"براحتي طعمه حريق شوند
گزارش عصر جديد همچنـيـن از         

 سـال    ۱۵اين حکايت دارد کـه طـي           
 مــدرســه در حــريــق        ۸اخــيــر حــدود     

سوخته است و در مجموع منـجـر بـه           
.  دانـش آمـوز شـده اسـت            ۵۰مرگ   

 کودک جـان خـود        ۳,۳يعني هر سال    

با اين تاکيـد کـه       .   را از دست داده اند    
اين تنها آن بخشي از اتفاقاتـي اسـت          
که گزارشش موجود است و بـه ثـبـت           

 . رسيده است
اين گزارشها و آمار و ارقام تکان       
دهنده که گـوشـه اي از واقـعـيـت را                 
بيان ميکند و در ميانه کشاکشهـا و         

 سـر بـودجـه و دزدي            دعواهايشان بر 
هايشان بـه رسـانـه هـا کشـيـده شـده                 
اســت، بــخــش ديــگــري از جــنــايــات          

. جمهوري اسالمي عليه مـردم اسـت        
هر روز ارقامي دهها مـيـلـيـاردي از            
دزدي هاي سـران رژيـم و مـقـامـات               
دســت انــدرکــارش بــرمــال مــيــشــود،       
ميليـاردهـا پـول صـرف حـمـايـت از                
بشار اسد و جنايتـهـايـش کـرده انـد،             
اما آنجا که سخن از معيشت و جـان          

و .   مردم است، بودجه موجود نيـسـت      
در اين ميان اين  فرزندان ما هستـنـد        
کــه چــنــيــن بــر روي بــمــب ســاعــتــي           

 . نشسته اند
ــوشــه اي از                ــزارشــات گ ــن گ اي

هنوز از اينکه کودکـان    .   حقيقت است 
ما در شهرهاي زلزله زده آذربـايـجـان          
در چه شرايطي درس مـيـخـوانـنـد و              
زندگي ميکنند، و هنـوز از مـدارس          
مخروبـه اي کـه هـر لـحـظـه بـيـم آن                     
ميرود که بر سر دانش آموزان خـراب         

اما تا هـمـيـن       .   شود، چيزي نميگويد  
حدش هشدار دهـنـده و فـاجـعـه بـار                

همين گزارش به تنهايـي جـدا        .     است
از همه آنچه کـه در حـاکـمـيـت رژيـم                
اسالمـي بـر سـر مـردم و زنـدگـي و                   
ــه                ــراي ب مــعــيــشــت مــردم آمــده، ب
محاکمه در آوردن رژيمي کـه چـنـيـن            
جــان و زنــدگــي مــردم را بــه بــازي                

ايـن گـزارشـات      .   ميگيرد، کافـيـسـت    
بايد  بطور واقعي کـيـفـرخـواسـت مـا           
عليه اين رژيم و جناياتـش در سـطـح          

 . جهان باشد
مساله جان و زندگي يـک و نـيـم             

مسـالـه خـطـر       .   ميليون کـودک اسـت     
تکرار فاجعه نـاگـواري اسـت کـه در              

 آذر ماه در شين آبـاد پـيـرانشـهـر             ۱۵
اتفـاق نـاگـواري کـه         .   شاهدش بوديم   

 دانــش آمــوز در حــريــق           ۳۲در ان     
سوختند و دو نـفـر از آنـان سـاريـنـا                  
رسولزاده و سيران يگانه دو کـودک نـه       
ساله جان باختند و سه نفر ديگـرشـان          
نيز هم اکنون با مرگ دست و پـنـجـه            

دولت مسـول جـنـايـتـي        .  نرم ميکنند 
است که در شيـن آبـاد پـيـرانشـهـر و                 

 دانـش آمـوز در آنـجـا             ۳۲سوختـن    
 دانـش    ۵۰دولت مسول مرگ  .   است

آموزي است که در طـي ايـن سـالـهـا              
طــعــمــه حــريــق در مــدارس شــده و              

بايـد هـمـه مـا مـردم            .     درگذشته اند 
عليه اين جنايت و براي نـجـات جـان            

تکرار آنـچـه   جلوگيري از فرزندانمان و   
که در شين آبادهـا اتـفـاق افـتـاده بـه                

 .ميدان آييم
بايد جلوي تکرار چنين جنايـاتـي       

بايد براي نـجـات جـان ايـن         .   را گرفت 
يک و نيم ميليون دانش اموزي که در         
خطر مـرگ آتشـيـن انـد وسـيـعـا بـه                   

خــانــواده هــاي دانــش     .     مــيــدان آمــد  
آموزان نقش مـهـمـي در ايـن مـيـان                

خانواده هاي دانش آموزان هـر      .   دارند
مدرسه ميتوانند در مقـابـل مـدارس         
جمع شوند و از مـيـان خـود هـيـات                 
هايي را براي پيگيري تصميـمـاتشـان        
انــتــخــاب کــنــنــد و در گــفــتــگــو بــا             
مسولين مدارس و آموزش و پـرورش       
خواهان اجراي اقدامات فـوري بـراي          
امن کردن مدارس براي دانش آموزان      

بايد مقابل مدارس و آمـوزش       .   شوند
و پـرورش در هـر شـهـر و بـويـژه در                     
مناطق دور افتـاده کـه خـطـر جـانـي               

بيشتر کودکان ما را تهديد ميکـنـد،         
به محل تجمعات هر روزه خانواده ها       
و مردم معترض تـبـديـل شـود و تـا                
وقتي که از امنيت جاني فرزنـدانـمـان         
اطمينان حاصل نـکـرده ايـم، مـيـدان            

 . اعتراض را ترک نکنيم
خالصه کالم اينکه بايد در هـمـه         
مدارس زير نـظـر مـعـلـمـان و دانـش                
ــواده دانــش آمــوزان              آمــوزان و خــان
مــوارد نــاامــن و خــطــرنــاک اعــم از             
ساختمان مدارس و بخاري ها و غيره       
مـورد بــررســي قــرار گــيــرد و دولــت            
بالفاصله هزينه هاي الزم بـراي رفـع           

 .ناامني آنها را تامين کند
در همين راستا بايد به حمايت از       
خانواده هاي کودکان آسيـب ديـده در          
حريق شين آباد پيرانشهر برخـاسـت و        
دولت را وادار کرد که عالوه بر ايجـاد         
بهترين امکانات براي معالجه دانـش      
آموزان مصدوم شين آباد، به خانـواده       
آنــهــا خســارت بــپــردازد و ايــمــنــي             

تهديد جاني يـک    .   مدارس را باال ببرد   
و نيم ميليـون دانـش آمـوز، مسـالـه              
ايست که به کل جامعه و همـه مـردم           

ــايــد در ســطــحــي        .   مــربــوط اســت    ب
سراسري عليه چنـيـن فـاجـعـه اي بـه               

 . اعتراض برخاست

 
 يك و نيم ميليون 

 ...دانش آموز 

 شهال دانشفر 

 

۱از صفحه    

حوادث ناگوار مـرگ کـارگـران و          
کودکان در چند هفته ي اخـيـر يـکـي             
پس از ديگير بـيـانـگـر بـي تـوجـهـي                 
مسووالن و کارفرمايان به جان انسـان       

 .هاست
 کارگر افغاني به هنگام کار در       ۵

منطقه خاک سفيد تـهـران پـارس زيـر            
به دنبال آن، فاجعه کشـتـه    .   آوار رفتند 

شدن کارگران در معدن زغـال سـنـگ          
طبس و فاجعه هاي ديـگـري کـه هـر              
روزه در جــاي جــاي ايــران رخ مــي                

بنا بر آمار منتشره هر روز بـه        . . .   دهد
 کـارگـر در اثـر          ۵,۵طور مـتـوسـط        

حوادث کار و نبود شرايط ايمني جان       
 .خود را از دست مي دهند

با توجه به آنکه حـکـومـت کـلـيـه            
مسووليت هاي خود را در قبال مـردم        
ونــظــارت بــر ايــمــنــي و بــهــداشــت و            
بهروزي مردم و به خصوص کـارگـران          
و خانواده هايشان را فـرامـوش کـرده           
اسـت و هــر روز شـرايــط بــدتــري بــر               
زندگي اقشار متوسط به پايين سـايـه        
مي افکند و هر روز اخبار وحشتنـاک        
تري از نابودي انسان ها در محل کـار      
و زندگي و سفر و جاده و خـيـابـان هـا              

 .پخش مي شود
همچنين کنار نـاايـمـنـي شـرايـط          
کار، خبرها حاکي از آن است که جـان         
کودکان در مدارس مـخـروبـه و غـيـر             

قـربـانـيـان     .     ايمن نيز در خـطـر اسـت          
حريق مدرسه ي روستايي شـيـن آبـاد           
در پيرانشهر اروميه در آذربايجـان بـه         

 نفر رسيده است که دو نفر از آنـان    ۳۷
متاسفانـه مسـووالن بـه        .   فوت کردند 

جــاي آن کــه امــکــانــات رفــاهــي ،               
ــي                   ــن ــم ــط اي ــراي ــايشــي و  ش ــرم گ
وگـــرمـــايشـــي کـــالس هـــاي درس           
روسـتـاهـا  شـهــرسـتـان هـا افـزايــش                 
دهند، معلم، مسـتـخـدم يـا بـخـاري              
مدرسه را محکوم کرده اند تا شانه از        

 .زير بار مسووليت خود کنار کشند
آينده ي اين دانش آموزان سوخته       
شـده ، زخـمــي و تــرســيـده و مـعــلــم                 
زحمتکش آنها چه مي شود کـه بـايـد           
با نقص عضو به زنـدگـي در شـرايـط             

 سخت ادامه دهند؟
ما تشکل هـاي کـارگـري امضـا           
کننده، ضـمـنـن حـمـايـت از بـيـانـيـه                  
انجمن صنفي معلمـان يـادآوري مـي          
شويم که  مسووالن مملکتي بايـد بـه         

وظايفشان عمل کنند و از کـارگـران            
وخانواده هاي آسيب ديده اين حـوادث       
مي خواهيم يکديگر را دريـابـنـد، بـه           
هــم بــپــيــونــدنــد و بــراي درمــان ايــن            
دردهاي مشترک تشکل هاي خـود را        

 .تشکيل دهند
براي رسيدن بـه آيـنـده اي بـهـتـر                
بــراي زنــدگــي و کــار، چــاره اي جــز               
وحدت، تشکيالت و اتحاد سـراسـري        

 . نداريم
 

پــيــش بــه ســوي تشــکــل مســتــقــل و            
 .سراسري کارگران ايران

 
ســنــديــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد       

 اتوبوس راني تهران وحومه
 

هيات موسس سـنـديـکـاي کـارگـران            
 نقاش و تزئينات ساختماني

 
 اتحاديه کارگران پروژه اي

 
 سنديکاي کارگران فلزکار ومکانيک

 
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 
 کانون مدافعان حقوق کارگر 

 
 

 
بياينه مشترک سنديکاها، اتحاديه ها و ديگرتشکل هاي کارگري پيرامون بي 

 توجهي به زندگي کارگران و کودکان
يکي ديگر از دختران دانـش آمـوز         
مــدرســه شــيــن آبــاد پــيــرانشــهــر نــيــز            

زاده در اثــر        ســاريــا رســول   .   درگــذشــت
هايي که به دستـگـاه تـنـفـسـي و                آسيب
 ديـمـاه در       ٨هايش وارد آمده بود        کليه

. بيمارستان سيـنـاي تـبـريـز درگـذشـت            
سيران يگانـه دانـش آمـوز ديـگـر ايـن                
مدرسه نيز چهار روز بعد از آتش سوزي 

آذر امســال،     ۱۵روز   .   درگــذشــتــه بــود  
آبـاد    کالس چهارم دبستان دخترانه شين    

سـوزي شـد کـه در            پيرانشهر دچار آتش  
آموز در ميان شعله   دانش٣٢نتيجه آن  

هاي آتش دچـار آسـيـب هـاي جسـمـي               
 .شديد شدند

کميته کردستان حزب کمـونـيـسـت        
کارگري فاجعه دردناک از دسـت رفـتـن          
ساريا رسول زاده عزيز را به خانواده او و 
به دانش آموزان و معلمان اين مـدرسـه         
صميمانه تسليت ميگويد و خود را در    

ما از هـمـه     .   غم بزرگ او شريک ميداند    
خانواده هايي که فرزندان آنـهـا آسـيـب            
ديده اند و از مردم معترض و آزاده در           
کردستان ميخواهيـم کـه بـراي فـراهـم              
کردن بهترين امکانات براي مـعـالـجـه          
کودکان آسيب ديـده و درصـورت لـزوم           
اعزام آنها بـه يـک کشـور اروپـايـي بـه                  

 .جمهوري اسالمي فشار بياورند
مسئـول مسـتـقـيـم مـرگ سـيـران               
يگانه و ساريا رسول زاده رژيمـي اسـت          
که جز جنايت، سرکوب، تحميل فقـر و        
بدبختي به مردم وظيفه اي بـراي خـود           

بـه ايـن وضـعـيـت بـايـد              .   قائل نيـسـت   
نــبــايــد اجــازه دهــيــم       .   اعــتــراض کــرد   

عزيزانمان اينگونه قرباني ناامني و بي      
نبايد اجـازه بـدهـيـم        .   مسئوليتي شوند 

باز هم در مدرسه اي ديگر همين فاجعه 
مردم پيـرانشـهـر و مـردم          .   اتفاق بيفتد 

شهرهاي ديگر بايد دولت را وادار کنند 
که عالوه بر ايجاد بهـتـريـن امـکـانـات             
براي معالجـه دانـش آمـوزان مصـدوم            
شين آباد، بـه خـانـواده آنـهـا خسـارت                

. بپردازد و ايمني مدارس را بـاال بـبـرد          
بايد زير نظر معلمان و دانش آموزان و         
خانواده دانش آموزان مـوارد نـاامـن و           
خطرناک اعم از سـاخـتـمـان مـدارس و              
بخاري ها و غيره مـورد بـررسـي قـرار              
گيرد و دولت بالفاصله هزينه هاي الزم  
 .براي رفع اين ناامني ها را تامين کند
 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي

کميتـه کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت                 
 کارگري

 ٢٠١٢ دسامبر ٢٨، ١٣٩١دي  ٨

 
ساريا رسول زاده يکي ديگر از دانش آموزان 

 !جان باخت" شين آباد"
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حـزب  .   محفل بهتر از حزب است    
کوچک و کـم تـاثـيـر بـهـتـر از حـزب                    
سياسي بزرگ و پر نفوذ و  تاثير گذار         

 هـمـه     ”خلوص نـظـري    “حفظ  .   است
چيز، عمل اجتماعي و تـغـيـيـر دنـيـا             

اين در بهترين حالت لـب      . . .   هيچ چيز 
کالم مخالفين طرح اتحاد نـيـروهـاي         
کمونيسم کارگـري اسـت کـه تـوسـط              

 ) ۱. (حميد تقوايي ارائه شده است
بدين ترتيب مهمترين نـکـتـه در          
مبـاحـث مـخـالـفـيـن ايـن اسـت کـه                   
ناخواستـه صـحـت و ضـرورت طـرح              

بـه ايـن     !     مذکور را نشـان مـيـدهـنـد          
دليل ساده که  طبعا نمي تـوانـنـد بـا           
اصل فراخوان حميد تـقـوايـي يـعـنـي             
اتحاد نيروهاي کـمـونـيـسـم کـارگـري            
براي پاسخگويي به وظايف خـطـيـري        
که اوضاع ايران و جهان در مقابل مـا      

امـا  .   قرار داده است مخالفـت کـنـنـد         
در عين حال خود هيچ راه حل عمـلـي    

در نتيجه حـرفـي     .   نيز ارائه نمي دهند   
براي گفتن نمي ماند جز آنکه حاشيـه        
نشيني و بي تاثيري خود و ديگران را        

فـراخـوان عـمـلـي ايـن           .   تقديس کنند 
دوستان در خـود رفـتـن، در گـذشـتـه              
ماندن، در عالم اليتناهي اختـالفـات       
نظري معموال بي محتـوا  سـيـاحـت            
کــردن و پــاســخ نــدادن بــه وظــائــف              
سياسي فـوري در بـرابـر کـمـونـيـسـم                

لذا هر خـوانـنـده مـنـصـف بـا               .   است
ديدن نوشته ها و اظهار نظرهاي ايـن         
دوستان صـدبـار بـيـشـتـر مـتـقـاعـد                 
ميشود که بايد هرچه زودتر اين فضـا        

بـايـد   .   و اين دوره را پشت سر گذاشت      
قدرتمند ترين حزب و اتحاد سيـاسـي        
و دخالتگر کمونيستي را فورا ساخت      
و در قدم اول همين طرح پيـشـنـهـادي       

 . حميد تقوايي را متحقق کرد
ــنــد مشــتــرک هــمــه               ــع ب ــرجــي ت

طبعا حمـالت  " طرح اتحاد"مخالفين  
و انتقادات بعضا هيستريک به حـزب        

. کمونيست کارگـري و حـمـيـد اسـت            
حمالتي که البته بارها و بارها چه در    
وجه نظري و چه مهمتر در وجه عملي        
و توسط پراتيک اجتماعي و سيـاسـي        

. بطور عيني جـواب داده شـده اسـت           
براي مثال ما رفته ايم بـراي کسـانـي            
که اسالم را ترک ميـکـنـنـد سـازمـان             
درست کرده ايم و آلمان و انگليـس را          
عليـه اسـالم سـيـاسـي روي سـرمـان                
گذاشتـه ايـم و ايـن رفـقـا دلـخـور و                    

و هنوز هم هستنـد و        !   رنجور شده اند  

طـرح  " همين را کرده اند بهانه کـه بـا            
بـاورتـان   !   نيز مخالفت کـنـنـد      "   اتحاد

ميشود؟ و يا ما گـفـتـه ايـم انـقـالب               
انساني و حکومت انساني و اين رفقا       
که هر روز به منصور حـکـمـت قسـم             
ميخوردند آنرا کـفـر گـويـي قـلـمـداد               

اساس سوسيالـيـسـم     " گويي  .   کرده اند 
امـا اسـاس حـکـومـت          "     انسان است 

و يـا    !   انساني سوسيـالـيـسـم نـيـسـت          
مثال ما با شور و شـوق از جـنـبـش                

 درصدي ها عليه يک درصدي ها       ۹۹
استقبال کرده ايم و سـعـي کـرده ايـم               
جنبه کـمـونـي و کـمـونـيـسـتـي آنـرا                   
برجسته کنيم و برخي رفقا ايـنـرا هـم           

طـرح  " کرده اند بهانه ديـگـري کـه بـر              
حــمــيــد تــقــوايــي روي تــرش       "   اتــحــاد
خـالـصـه کـالم هـمـه ايـن بـه                 .   کننـد 

اصطالح انتقادات و ايـرادات هـم در          
تکفير پراتيک اجتماعي کمونيـسـتـي       
و ايراد هـاي کـنـار گـود گـرفـتـن از                   

شکست دادن بـورژوازي      " تالش براي   
 .است" در زمين خودش

براي اينکه اين مـوضـوع روشـن          
تر شود کـه ايـن رفـقـا جـز سـتـايـش                   
حاشيه نشيني بـحـث جـدي نـدارنـد،              
بگذاريد اصال براي يک لحـظـه فـرض          
گيريم همه اين قبيل انتقادات بـه مـا          

اگر اينـطـور اسـت آيـا          .   صحيح باشد 
اين رفقا  اگـر واقـعـا اهـل پـراتـيـک                   
سياسي و تغيير دنيا باشـنـد  نـبـايـد              
فوق العاده خوشحال شوند وقـتـي کـه          
حميد تقوايي رسـمـا و عـلـنـا اعـالم               
ميکند که کنترها را صـفـر کـنـيـم؟               
وقتي ميگويـد بـيـايـيـد بـه گـذشـتـه                 

نـکـنـيـم و       "   انتقاد از خود  " نپرداريم و   
.  براي انجام وظايف آتي متحد شويـم      

نبايد از شادي سـر از پـا نشـنـاسـنـد                
وقتي کسـي کـه مـنـقـدش بـوده انـد                 
اکنون ميگويد حول برنامه يک دنياي      
بهـتـر و مـبـانـي نـظـري و سـيـاسـي                     
کمونيسم کارگري که همه قبول داريـم    
و همچنين حول پالتفرم سياسي بـراي       
پاسخ به وظايف عـاجـل امـروز و در             
يک حزب جديد متحد شويم؟ راسـتـي       
چرا اين دوسـتـان پـيـشـنـهـاد حـمـيـد                
تقوايي را فرصتي براي اثبات عمـلـي        
و پراتيکي نظرات خود قلمـداد نـمـي          
کنند و در نـتـيـجـه دسـت او را بـه                     
گرمي نمـي فشـارنـد؟ چـرا احسـاس             
سرشار پيروزي و موفقيت براي خـود         

نمي کنند و با اعتماد بـنـفـس  فـورا              
دست به کار نوشتن يک پالتفـرم روبـه          
آينده مطابق نظرات و نقد خـود نـمـي           
شوند و به فعـالـيـن بـرپـايـي کـنـگـره                 
فراگيري که  حميد پيشنهاد کرده بدل       

 نمي شوند؟ 
آيا جز اين است که حتي ايـن بـه            
اصطالح نقد ها و ايرادهاي  اين رفقا         
هيچ ارزش پراتيکي و سيـاسـي بـراي          
خــودشــان هــم نــدارد و دانســتــه يــا              
نادانسته تنها  بهانه اي براي تـوجـيـه           

قسمـت گـود اسـتـخـر          " وارد نشدن به    
است؟ حـکـمـت عـمـلـي آن             "   سياست

تنها پوششي است براي تـقـديـس کـم           
تاثيري و حال و حوصله نداشتن بـراي        
ساختن يک حزب سياسي کمونيستـي      
کارگري به مراتب موثرتر و  تـغـيـيـر            

 دنياي واقعي؟ 
بگذاريد ياد آور شـوم کـه حـتـي              

خــادمــان ســرخ پــوش مــعــبــد       " بـراي    
ايـنـان مـعـمـوال        .   احترام قائلم "   تاريخ

انسانهـاي شـريـف و بسـيـار دوسـت               
بــعــضــا حــتــي     .   داشــتــنــي هســتــنــد    

ميتوانند کارهاي مفيدي بـراي نسـل        
امـا رفـقـا      .   هاي آينـده انـجـام دهـنـد          

اوضاع و احوال امروز دنيا و ايـران از          
. ما چيزي بيشتر و عاجلتر مي طلبد      

ما بايد کمونيسم را به يـک انـتـخـاب            
سياسي براي کارگران و مـردم ايـران            
تبديل کنيم و اين  تـالش مـتـحـد و                
هرچه وسيعتر کمـونـيـسـتـهـا را مـي              

طرح اتحاد نيروي کـمـونـيـسـم         .   طلبد
کارگري که  حميد تقوايي طرح کـرده         
تنها گام کوچکي است در راه وظايف       

 . بزرگي که در پيش داريم
اميدواريم رفقاي منقد ما  بجاي      
نبش قبر کردن اختالفات  گذشته کـه        
بارها و مفصل جواب گرفتـه و طـرح           
دوباره آنها قطعا به انزوا و بـيـربـطـي             
بيشتر خود اين رفقا منجر مـيـشـود،         

بـه  .   سعي کنند به آينـده فـکـر کـنـنـد           
نقشي که کمـونـيـسـم بـايـد در ايـران                
ايفاء کند بپردازند و راه حلي به جـلـو           

واضح است که بحث مـن      .   ارائه دهند 
اين نيست که اختالفات گذشته و يـا          
اختالفاتي که بعدا در طي راه بـوجـود      

اما در هر   .   مي آيد را الپوشاني کنيم    
مقطع  هر اختـالفـي آنـقـدر اهـمـيـت               
دارد که راه پيشـروي را بـهـتـر نشـان               

ميشود و بايد با شور و حـرارت    .   دهد
و صــراحــت و صــمــيــمــيــت در بــاره             

. اينگونه اختالفات بحث و جدل کـرد       
اما در متن ساختن حزب سيـاسـي و          
کمونيستـي وسـيـع و پـرقـدرتـي کـه                
حميد تقوايي پيشنهاد آنرا ارائه کـرده   

بگذاريد اين فرهنگ سيـاسـي      .     است

جديد، اين نوع جديد از اتـحـاد و از              
رهــبــري شــدن و رهــبــري کــردن  را               
بياموزيم که  الزمه يـک کـمـونـيـسـم              

دوم .       ( اجتـمـاعـي و پـرنـفـوذ اسـت             
 )2013ژانويه 

------------------- 
چشم انداز نزديکي   :  حميد تقوايي )  1
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جاي دنيا با مراجعه بـه سـايـت زيـر                     
لطفا قيد کنيد که کـمـک ارسـالـي شـمـا             .   ارسال کنيد)   paypalاز طريق ( 

 : براي کانال جديد است
http://www.countmein-iran.com      

 : سوئد  
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
فواد روشن با      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با                 

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود          ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣شماره تلفن   
 .  اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته شود            

  
 : لمانآ  

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank  

 
  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 
 : هلند 

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
 

: شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر               
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779  81 
BIC: 

 NWBK GB 2L 
  :  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد             

 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري  :   از اروپا 
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   : فاتح بهرامي  : کانادا و آمريکا    

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠  عبدل گلپريان :از ايران
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بــا نــزديــک شــده بــه مضــحــکــه             
انتخابات حکومت، صـف بـنـديـهـاي          
باندهاي حکومـتـي هـر روز در حـال              

نحوه بـرخـورد بـانـدهـاي          .   تغيير است 
حکـومـتـي داخـل و خـارج نـظـام بـه                   
مسائل کليدي و حـيـاتـي جـمـهـوري              

. اسالمي دوباره باز تعـريـف مـيـشـود         
موضوعات مهمي چون بحران هستـه      
اي حکومت و رابطه با آمريکـا يـكـي       
از مــوضــوعــات مــهــم انــتــخــابــاتــي          

. حکومت و بانـدهـايـش خـواهـد بـود            
حــول و حــوش بــحــران هســتــه اي و               
مذاکره بـا آمـريـکـا صـف بـنـديـهـاي                 
حکومت دچار تغييراتي اساسي شـده       

مــوضــوع بــحــران هســتــه اي          .   اســت
حکومت بيش از يک دهه است ادامـه         

کــل حــکــومــت و بــانــدهــايــش         .   دارد
غليرغم اختالفاتي که بـا هـم دارنـد،            
سر اين موضوع توافق داشته و دارند،       
که موضوع بحران هسته اي حکومت      

هر چه زودتر حـل و       "   نفع نظام " بايد به   
بيش از يک دهه مذاکـراه      .   فصل بشود 

و کشمکش غرب و جمهوري اسالمي      
برسـر بـحـران هسـتـه اي، حـكـومـت                 
اسالمي را در برابر سـواالت مـهـم و             

. کليدي اين پروژه اش قـرارداده اسـت          
سوال اساسي اين است که بـا مسـالـه            
هسته اي بعد از ايـن هـمـه سـال چـه                  
كـنــنــد و بــه چــه قــيــمــتـي بــايــد ايــن               

 . وضعيت را ادامه دهند
خطرات و تبعات کنار آمدن نظام      
بـا غـرب و بـخـشـا آمـريـکـا بـر سـر                       
سياست هسـتـه اي حـکـومـت، بـراي              
نظام چيست؟ در پاسخ به اين سواالت       
کــلــيــدي اســت کــه دســتــه بــنــديــهــاي         
جديدي دارد شکل مـيـگـيـرد کـه در              
صدد ارائه راه حل براي بحـران هسـتـه         

اساسا حـول سـيـاسـت         .  اي مي باشند 
هســتــه اي حــکــومــت و مــذاکــره بــا            
آمريکـا، دو گـرايـش در درون نـظـام                
وجــود دارد، کــه در طــول ســه دهــه               
گذشته کل سياست نظام متاثـر از آن          

 .بوده و مي باشد
گرايش اول بيـت رهـبـري بـا زيـر              
مجموعه هايش که هر گونـه امـتـيـار           
دادن و عقب نشيني نظام در موضـوع     
هســتــه اي را بــراي کــل حــکــومــت              

ادامه سياست غرب   .   خطرناک ميداند 
ستيزي و آمريکـا سـتـيـزي، دقـاع از               

در برابر کـل غـرب       "   تهاجمي" سياست
در تمامـي عـرضـه هـاي رويـاروريـي              

درايـن  .   رژيم را همچنان دنبال ميكند    
دسته خامنه اي حـرف اول و آخـر را               

در واقع کليد حل بحران هستـه       . ميزند
اي حکومت و مذاکره با آمـريـکـا تـا             

. حاال در دست خامنه اي بـوده اسـت           
خامنه اي و بيت رهبري تا بـه امـروز            
در تعيين و پيشبرد سياست کل نظـام        

. دست باال را داشته و هنوز هم دارنـد         
در سال ها و ماههاي اخير با تشـديـد           
تحريمهـاي غـرب عـلـيـه حـکـومـت،               
باندهاي گرد آمده حول خـامـنـه اي و            
بيت رهبري ناچار بـه چـرخـش هـايـي              

از جملـه ايـن چـرخـش هـاي             .   شده اند 
سيـاسـتـهـاي احـمـدي نـژاد در بـرابـر                  
خامنه اي در باره موضوع هسته اي،        
از توقف عـنـي سـازي هسـتـه اي تـا                 
مذاکره با آمريکا مي بـاشـد، کـه در             
بيت رهبري شکاف هايي جدي ايحـاد       

بخشي از اختالفـات درون    . کرده است 
بيت رهبري سر اين مسائل مي باشـد        
که به نوبه خود موقعيت خامنه اي را    

وي بارها بـر    .   نيز تضعيف کرده است     
عليه سياستهاي احـمـدي نـژاد حـرف           
ــادل                    ــع ــعــال ت ــق شــده ف زده و مــوف
حکومتي در درون مـجـمـوعـه هـاي              
بيـت رهـبـري و دولـت را، هـر چـنـد                    

به عبارتي خامنه   .   شکننده، نگه دارد  
اي حمله خود به دولت احمدي نژاد در     
بــاره ايــن مــوضــوعــات را از طــريــق            
مجلس، و شوراي نگهبان  بـه پـيـش             

در مورد موضوع مشـخـص      .   مي برد 
بــحــران هســتــه اي شــخــصــا خــودش          
هدايت امـور را در دسـت گـرفـتـه و                  
موفق شده مجلس را هم پشت سـرش         
آورده و دست دولتي هـا را ازدخـالـت             
درموضوع هسـتـه اي و مـذاکـذه بـا                

بـه  .   آمريکا تا حد زيادي كـوتـاه كـنـد         
نحوي كه دولتهاي اروپايي و آمـريـكـا         
هم چندان دولت احمدي نژاد را در اين        

 .زمينه جدي نميگيرند
دسته دوم رفسنحاني و مـحـافـل          

اصالح طلـبـان    " گردآمده حول و حوش     
و جريانات ملـي مـذهـبـي         "   حکومتي

 سـال  ۶اين دسته از حدود   .   مي باشند 
پيش هميشه براي حل بـحـران هسـتـه           
اي حکومت، راه حل و پيشنهاد ارائـه        

بحث اين دار و دسـتـه هـا        .   کرده است 
تاکيد بر استفاده صلح آميز از انـرژي         

، " ان پـي تـي      " هسته اي، قبول پيمـان       
فضـاي  " همکاري با آژانـس و ايـجـاد            

دادن در مـذکـرات هسـتـه       "   حسن نيت 
رفـع  " اين دسته به بهانه     .   اي بوده است  

رويـارويـي آمـريـکـا و ايـران و               "   خطـر 
احتمال حمله اسرائيل بـه تـاسـيـسـات           
هسته اي و بدين وسيلـه بـر بـاد دادن              

" دستاوردهاي هسـتـه اي حـکـومـت           " 
وراندن حکومت به موضـع ضـعـيـف،          
که از نظر اين جماعت خطـرات جـدي          
ــردارد، در صــدد                   ــظــام در ب ــراي ن ب
قبوالندن سياستهايش به خـامـنـه اي          

اما تا به حـال مـوفـق بـه             .   بوده  است  
رفســنــجــانــي، . . ايــن کــار نشــده اســت      

حسن روحاني و بخشا دولـتـي هـا در            
اين دسته بوده و تالش مي کـنـنـد راه            

براي حل بحران هسته    "   قابل قبول " حل
در واکنـش  .   اي حکومت، ارائه نمايند 

حـل مسـالـمـت       " به موضع طرفـداران      
بـحـران هسـتـه اي حـکـومـت،              "   آميـز 

خامنه اي و بيت رهبري درمـاه هـاي            
اخير واکنش هايي  نشـان داده اسـت            
که در عين انتقـاد از بـرخـي راه حـل                
هاي اين جماعت، رسمـا اعـالم کـرده           
است که در موضوع هسته اي خامنـه        

بيت رهـبـري   .   اي حرف آخر را مي زند    
ضمن هشدار به هواداران مـذاکـره، از         
دولت و ساير مسئوالن نظام، از جملـه        
باندهاي گردآمده دور و بر رفسنجانـي       
و روحانـي،از آنـهـا خـواسـتـه انـد کـه                  
اظــهــارات و نــظــراتشــان راپــيــرامــون        
موضوع بحران هسته اي و مذاکره بـا         
آمريکا، بايد بـا نـظـرات خـامـنـه اي               

بيت رهبري راه حـل    .  نمايند" منطبق" 
ها و پيشنهادات تاکنوني ارائـه شـده          
از طــــرف ايــــن جــــمــــاعــــت را،                  
سازشکارانه، تسليم در برابر آمـريـکـا        
،عدول از موضع خامنه اي در مـورد         
بحران هسته اي قلمداد کـرده و بـراي            
طرفداران حل مسالمت آمـيـز بـحـران          
هسته اي حـکـومـت، بـارهـا خـط و                 

 .نشان کشيده اند
در واکنش به اين هشدارهاي بيت      
رهبري، طرف مقابل سـاکـت نشـده و           
ــامــه هــاي                    ــرن ــه ب ــهــان ــه ب مــدام و ب
انتخاباتي، موضوع بحران هسـتـه اي        
حــکــومــت را تــبــديــل بــه مــوضــوع            
انــتــخــابــاتــي کــرده و کــانــديــداهــاي           

احتمالي اش هر جا که پاي منبر رفته        
انـد، بـر ضـرورت حـل فـوري بـحـران                  
هســتــه اي حــکــومــت، بــراي مــهــار           
خطرات احتمالي که نـظـام را تـهـديـد             

نـاگـفـتـه     .   " مي کند، تاکيد ميـكـنـنـد       
حکومت در طول يـک      "   هاي هسته اي  

دهه گذشته، زد وبندهاي اين جماعت      
زمــانــي کــه در قــدرت بــودنــد را، از             
تريبونهايشان علنا اعـالم کـرده و بـه            
طرفداران بيت رهـبـري و خـامـنـه اي              
ضمني هشدار ميدهند که ايـنـهـا بـا            
اين سياستهايشان، خطـرات جـدي را         
مـتـوجـه کـل نــظـام و بـخـشــا حـفــظ                   

پـيـرامـون    .   موجوديت نظام  کـرده انـد       
اين موضوعات اخيرا حسن روحـانـي        

 سال دبير شوراي امنيت مـلـي    ۱۶که  
 سال مسئول پيشبرد پـرونـده       ۴رژيم و   

هسته اي حکومـت بـوده، سـخـنـانـي             
ايراد کرده و اعالم کـرده اسـت کـه در            
دوراني کـه وي  مسـئـول مـذاکـرات                
هسته اي بوده و موقعيتي که نظام در        
آن قرار داشتـه اسـت، رفسـنـجـانـي و               
خاتمي به وي اختيار تام در پيدا کردن        
راه حل براي عبور از اين دوره حسـاس    
داده بود که به گفته روحانـي؛ نـهـايـتـا         
منجر به نتايج مهمي در بحث بحـران        
هسته اي حکومـت در دهـه گـذشـتـه              

در اثبات موفـق بـودن سـيـاسـت          .   شد
هسته اي و مذاکرات رژيم دريك دهـه       
گذشته که ايشـان يـکـي از عـنـاصـر                
 "اصلي آن بـوده اسـت، او در کـتـاب                

بـه  "   اي امنيت ملي و ديپلماسي هسته  
بحث و بـررسـي مـوضـوع هسـتـه اي               
حــکــومــت و تــالس هــاي دولــتــهــاي          
رفسنجاني و خاتمي  در اين بـاره و و            
مذاکرات با سران کشورهاي اروپـايـي       

 .  و توافقاتش با آنها پرداخته است
 

ــاي                 ــي ه ــاب ــن ارزي ــه اي در ادام
هوادارن حل مسالمت آميز مـوضـوع        
هسته اي حکـومـت، هـفـتـه گـذشـتـه               
روحاني دوباره سخناني ايـراد کـرده و          

او .   بر ضـرورت مـذاکـره تـاکـيـد کـرد              
در آســـتـــانـــه انـــتـــخـــابـــات        : " گـــفـــت
مـا  .    هستيـم  ۹۲جمهوري سال     رياست

هـم  .   راهي جز مسير مـذاکـره نـداريـم          

براي ما و هم براي دشـمـنـان و غـرب              
 ." تنها راه، مذاکره است

مــوضــوع بــحـــران هســـتــه اي              
حکومـت و مـذاکـره بـا آمـريـکـا دو                  
موضوع کليدي و بخشاحيـاتـي بـراي         

حول و حـوش ايـن     .  کل رژيم مي باشد 
دو موضوع  يارگيريهاي حکومتـي و        
دسته بنديهاي جديدي در حال شـکـل         

ــن             .   گــيــري اســت     ــر و دار اي ــي در گ
موضوعات، بويژه موضوع هسته اي      
و مذاکره با آمريکا، موقعيت خامنـه       
اي را  در برابر ساير باندها شـکـنـنـده             

اينـکـه خـامـنـه اي تـا             .   تر كرده است  
کجا به سياست عـدم کـنـار آمـدن بـا               
غــرب پــيــرامــون بــحــران هســتــه اي            
حکومت پيش خواهد رفت، بـاز مـي          

اما يک مـوضـوع روشـن اسـت           .   باشد
فشارهاي جهاني در کـنـار فشـارهـاي          
داخلي بخشي از حکومت به خـامـنـه          
اي پيرامون بحـران هسـتـه اي شـدت             

عـلـيـرغـم پـافشـاري         .   خـواهـد گـرفـت      
خامنه اي مبني بر ادامه سياستـهـاي        
هسته اي تا کنوني اش، اگـر خـامـنـه            
اي تشخيص بدهد که پاي بود و نبـود         
نظام در بحران هسته اي در خطر مـي          
باشد، بـه کـنـار آمـدن بـا غـرب سـر                    
بحران هسته اي روي خـواهـد آورد تـا            
کل رژيم را از اين بن بست سالم عبور         

اين روزها يـكـي از بـحـثـهـاي              .   بدهد
درونـي حــكـومـتــي هـا ايـن بــود كــه                
رفسنجاني نخواهد توانست به خامنه     
! اي هم مثل خميني جام زهر بنوشاند      

بهررو اكنون روز بروز صـف حـامـيـان           
خامنه اي زير فشارهاي بين المللي و        
داخــلــي و خــطــر انــقــالب يــا بــقــول               

و غـيـره شـقـه         "   فتنه جـديـد    " خودشان  
شقه ميشود،اعبـتـبـار و نـفـوذش در             
راس نظام شکننده تـر شـده اسـت، و              

 ۸۰هيچ بعيد نيست دوباره عين دهه       
عقب نشيني هايي را بپذيرد تا دوباره       
موقعيت از دست رفته اش را در راس        

امـا ايـن تـنـهـا          .   نظام بدسـت بـيـاورد      
چالش حكومت نيسـت و در عـرصـه            
هاي ديگر نيز اوضاع از اين بهتر نمي       

 .*باشد

! به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد              

 
بحران هسته اي و صف 
 !بنديهاي حکومتي

 

 محمد شكوهي   



 ۴۸۶شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

با گذشت بيش از چـهـار مـاه از              
زلزله آذربـايـجـان، مـقـامـات ريـز و                
درشت حکومت، هر کـدام بسـتـه بـه             
اينکه به کـدام بـانـد و دار و دسـتـه                   
حکومتي تعلق داشته باشد، به بهانـه       

مناطق زلزلـه زده، ضـمـن        " بازسازي" 
تکرار وعده هاي توخالي، در دفاع از        
باند و دارسته خود در مورد بازسـازي    

اما واقـعـيـت      .   سخن سرايي ميکنند  
اين است که کل حکومت تا به امروز        
به غير از وعده هاي توخالي و رفـع و           
رجوع کردن منافع باندهاي سهيم در        
دزدي به نام  بازسازي مناطق زلـزـلـه           

بـرف  .  زده، کاري براي مردم نکرده اند 
و سرما، نبود مواد سوختي، زنـدگـي        

 کــمــبــود کــانــکــس، عــدم        ،در چــادر  
برخورداري از امـکـانـات پـزشـکـي،             

 هزار نفر  ۱۰۰زندگي را براي بيش از      
 . غير قابل تحمل کردهداست

ايــنــجــا فــقــط بــه دو نــمــونــه از             
 : اظهارات سران حکومت توجه کنيد

شـرقـي      بيگي استاندارآذربايـجـان   
 هـزار    ۱۴قبال گفته بود که نزديک به       

. واحد مسکوني تخـريـب شـده اسـت          

هـيـچ زلـزـلـه        " دو هفته پيش گفت که       
بـا  " !   زده اي در چادر زندگي نمي کنـد       

گذشت بيش از چهار ماه ميگويد کـه         
 هزار خانه تخريب شده اند و بيش       ۳۰
 هـزار خـانـه بـه سـاکـنـان ايـن                  ۱۱از  

 !مناطق تحويل داده شده است
يعني طبق اظهارات نزديکتـريـن      
مقام حکومتي به مناطق زلزلـه زده،        

 هزار خـانـه تـخـريـب شـده              ۲۰قريب  
ــد        ــازســازي نشــده ان دهــهــا هــزار     .   ب

ساکنين اين خانه هـا در چـادرهـايـي            
زندگي ميکنند کـه طـبـق اظـهـارات           
نماينده ورزقان حتـي سـوخـت کـافـي            

 . براي گرم کردن خود ندارند
 دهقاني نماينده مجلس رژيـم از       

 ۳۰دولـت گـفـتـه اسـت کـه               :   ورزقان
 هـزار    ۳هزار واحد مي سازد که تنها      

واحد در اين مرحله تحويل داده اسـت       
 درصـد خـانـه هـايـي            ۱۰و اين تنها     

در .   است که بـايـد سـاخـتـه مـي شـد               
 روستا در مـنـطـقـه وجـود            ۶۰حدود  

دارد که هيچ اقدامي در مـورد آنـهـا            
انــجــام نشــده اســت و تــکــلــيــفــشــان           

مسئوالن وعـده    .  . . .   مشخص نيست 

مي دهند که اقدامات الزم را انـجـام          
مي دهند امـا هـمـچـنـان خـبـري از                 

بـايـد سـوخـت       .   انجام وعده ها نيست   
الزم در اختيار زلزله زدگان قرار گيرد       
اما متاسفانه اقدامات کافي در ايـن        
زمينه انجام نشـده اسـت و مـردم بـا              
سختي و مشقت و با هزينه شخـصـي         

 !سوخت تهيه مي کنند
يعني طبـق اظـهـارات نـمـايـنـده             

 هـزار    ۲۷رژيم در مجلس اسالمـي،       
واحد تخـريـب شـده هـنـوز بـازسـازي               

 هزار خـانـه در     ۲۷ساکنين . نشده اند 

معرض برف و بوران و سـرمـاي زيـر             
 . صفر آذربايجان بي پناه رها شده اند

در کـنـار بـي اعـتـنـايـي کـامـل                 
تاکنوني حـکـومـت بـه وضـع زلـزـلـه                
زدگــان، هــمــيــن چــنــد اعــتــرافــات            
حکومتيهـا هـم نشـان مـيـدهـد کـه                 
بــانــدهــاي حــاکــم اســالمــي ذره اي            
اهميت به جان و زندگي زلزلـه زدگـان          

 . نميدهند
کــمــيــتــه آذربــايــجــان حــزب               

کمونيـسـت کـارگـري ضـمـن اظـهـار               
همدري و همبستگي با زلزلـه زدگـان         
ــجــان، اعــالم مــيــکــنــد کــه              ــاي آذرب
حکومت اسالمي فقط زبان اعتراض     

تنها با اعتراض وسيـع و    . را ميفهمد 
قدرتمند توده اي اسـت کـه مـيـتـوان              

خانه سازي براي بازماندگان زلزلـه را         
و .   به حکومت اسالمي تحميـل کـرد       

تنها با سرنگونـي کـامـل حـکـومـت             
اســالمــي، تــنــهــا بــا بــرقــراري يــک             
حــکــومــت انســانــي و آزاد و بــرابــر،           
حکومتي که اولين اولويتـش جـان و          
زندگي و امنيت همه انسـانـهـا اسـت           
که مـيـتـوان مـانـع شـد کـه حـوادث                  
طبيعي مـثـل زلـزـلـه بـه يـک سـالح                   

  !  کشتار دسته جمعي تبديل شوند
کميته آذربايجان حـزب کـمـونـيـسـت            

  کارگري ايران
 ۱۳۹۱ دي ۱۴، ۲۰۱۳ ژانويه ۳
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وقــتــي دوزخ بــه طــور کــلــي از           " 
ادبيات اسالمگرايان و نيز شهرونـدان      
حذف شده و جامعه و دولت احسـاس         
نيازي بدان نمي کنند چطور مي توان        
جامعه را معتقد به باورهاي بنياديـن       

ــقــي کــرد؟         ــل مــجــيــد  " (   مــذهــبــي ت
راديـو    -" جامـعـه شـنـاس        " -محمدي

حقيقت اش را بخواهـيـد هـيـچ          )   فردا
يــک اتــفــاق ســاده ديــگــر کــه            ! گــونــه

ميتوانست و ميتواند بحـث مـهـمـي          
ايـران  " در جامعه شنـاسـي بـاشـد در             

تلقـي شـده     "   تهديد دشمن " ،  " اسالمي
و کل حکومت بسيج شده که هر جور         

" زنـدگـي مـجـردي      " شده جلـو پـديـده         
زندگـي مشـتـرک خـارج از ازدواج             " و

ايـن  .   را بـگـيـرنـد       "   دختران و پسـران     
اتفاق هـم نشـانـه ديـگـري اسـت کـه                  

باورهاي بـنـيـاديـن      " جامعه معتقد به    
  .نيست" مذهبي

زندگي مشترک خارج از ازدواج       " 

و زنـدگـي مـجـردي        "   دختران و پسران  
در برخي از شهرهاي بزرگ ايـران کـه           
روز بروز هم وسعت مي يابـد بـه يـک             
مشکل امنيتي حکومت تبديل شـده      

اين پديده همانگونه کـه اشـاره         .   است
شد ميتواند يک بحث جامعه شناسي      
باشد که به اين بپردازنـد کـه چـگـونـه           

در جامعه ايـران دارد    "   خانواده"شکل  
تغـيـيـر مـيـکـنـد و ايـن نشـانـه چـه                      

يا علت آن چيـسـت؟       ميتواند باشد و    
اما در ايران تحت حاکميت جمهـوري       
اسالمي اين امـري کـامـال سـيـاسـي             

ــه               .   اســت ــجــي ب يــک جــور دهــن ک
حــکــومــت و مــذهــب و ســه دهــه                
تبليغات چندش آور حـکـومـت اسـت         
که گويـا پـيـامـبـر اسـالم بـر ازدواج                  
تاکيد کـرده و آنـرا مـحـور و سـنـت                   

اينکه جوانان واقـعـا     !   دينش قرار داده  
به اين امر آگاه هستند که رفـتـارشـان          
مخالفت صـريـح بـا کـل حـکـومـت                

مهم خـود    .   ميباشد يا نه مهم نيست    
اتـفـاق اسـت کـه خـامـنــه اي و کــل                   

. حــکــومــت را هــراســان کــرده اســت         
خامنه اي در مـهـر مـاه گـذشـتـه در                

" سفر پربـرکـتـش    " سخنراني هايش در    

به خراسان تاکيد کـرد کـه اسـالم در              
همه زمينه ها حرف دارد بـخـصـوص          

البته ما به تـجـربـه       (   در سبک زندگي    
يـعـنـي    "   حـرف " دردناک ميدانيم ايـن       

دخالت پلـيـسـي حـتـي تـا رويـاهـاي                
و ايشان دستور فرمودنـد کـه        )   آدمها

تـقـصـيـرات        زاد و لد افزون گردد و از   
خود توبه کردنـد کـه مـدافـع کـنـتـرل                

جوانان اين مـمـلـکـت       !   جمعيت بودند 
خـود را    "   سـبـک زنـدگـي      " نشان دادند   

خـود تـعــريــف مــيــکـنــنـد و هـمــيــن              
موضوع را سياسي و امنـيـتـي کـرده           

سردار طاليي فـرمـانـده سـابـق          .   است
پليس تـهـران کـه اکـنـون در شـوراي                
اسالمي شهر تهران در خدمت اسـالم       
است از افزايش زندگي مشترک بـدون     

هشـدار     ازدواج جـوانـان خـبـر داده و           
آســيــب هــاي    "    داده کــه ايــن پــديــده       

" پيـامـدهـاي خـطـرنـاک        " و "   اجتماعي
  .دارد

چرا زندگي مشترک جوانان بـايـد        
اينگـونـه کـاربـدسـتـان حـکـومـت را                
نگران و هراسان سازد؟ به گونه اي که        

فرمانده سپاه محمد رسول اهللا تهران      " 
ــاه             از    ۱۳۹۱بـــزرگ در مـــردادمـ

ايـن نـيـرو      "   عمليات هاي راهـبـردي     " 
در پايتخت خبـر    "   زندگي غربي " عليه  

تمام داستان  )   روز آنالين . "   (   داده بود 

اين است که قـرار بـود بـه پشـتـوانـه                 
وحشي گري و کشتار بي امان، مـردم        
ايران ساکت و سربراه باشند و هـر چـه           

ولـي فـقـيـه تشـخـيـص داد بـي                 " کـه    
اما اين مردم   .   درنگ همان اجرا شود   

جلوه هاي گوناگـونـي را بـه نـمـايـش               
ــه                 ــنــد کــه نشــان دهــنــد ک گــذاشــت
ميخواهند مثل يـک انسـان زنـدگـي            

در صـورتـي کـه تـمـام تـالش               .   کنند
حکومت ايـن بـوده و هسـت کـه بـه                  
مردم ثـابـت کـنـد تـنـهـا چـيـزي کـه                     

ظاهرا قرار بـود     .   نيستيد انسان است  
خير وشر زندگي ما مردم را عـلـمـا و            

صـراط  " فضال تشخـيـص بـدهـنـد و             
اما به  .   را به ما نشان بدهند    " مستقيم

قــول مــنــصــور حــکــمــت جــامــعــه             
دارالمجانين نيست؛ توده مردم سبـک      
زندگي شان را مـتـنـاسـب بـا دنـيـاي               

و در جمهوري   .   امروز تنظيم ميکنند  
اسالمي اين همه را حتي بـه قـيـمـت             
تهديد زندگي و جـان خـويـش انـجـام              

و  براي ذره ذره حق طبيعي    .   ميدهند
ساده يک انسان مردم اين جامـعـه در          
سي دهه گذشته از جان مايه گذاشتـه        

حــکــومــت اگــر احســاس خــطــر        .   انــد
ميکند براي اين است که قرار بوده بـا      
قوانين منفور اسـالمـي اش مـانـنـد             
صيغه، چند همسري، عـقـد و نـکـاح            

اسالمي، حجاب، و در ادامـه ايـنـهـا           
سنگسار چهره عقب مانده و وحشـي        
از جامعه ايران بسازد و بخـورد خـود          

امـا فـکـر شـب و           .   همين مـردم بـده      
مـظـاهـر    " روزش شده که چطور جـلـو          

کـه در    .   را بگيرد "   سبک زندگي غربي  
  .آن هم خوشبختانه ناموفق است

نکته مهم ديـگـر ايـن اسـت کـه               
تــنــهــا ايــن حــکــومــت اســالمــي و             
آخوندهاي حکـومـتـي نـيـسـتـنـد کـه               
تالش دارند از مردم ايران چهره عقـب        

بـلـکـه    .   مانده و و حشي نشان بدهـنـد       
ــدهــاي              جــامــعــه شــنــاســان و آخــون

که عنوان مدرن شـان      ( غيرحکومتي  
جـديـدا ديـن       شده پژوهشـگـر ديـنـي          

ــژوه ــگــران    ! )   پ ــومــي     " ن ــرهــنــگ ب " ف
امـا  .   هستند که مبادا از دست بـرود       

رواج پديده زنـدگـي خـارج از ازدواج             
خود به اندازه کافي گويا است که چـه          

و .   اتفاقي در بطن جامعه افتاده است     
اين در شرايطي است که اين جـامـعـه          
تحت سيطره يک حکومت بي نهـايـت        
خشن بوده و تصـور آن بسـيـار سـاده              
است که در شرايطي که مردم کـامـال          
آزاد باشند چهره اين جـامـعـه بـه چـه               

 .*شکلي خواهد بود

 جنگ پنهان
  سبک زندگي

 ياشار سهندي

 بازتاب هفته
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زنــدگــي در جــهــنــم جــمــهــورس          
اسالمي نه براي هر انسـان کـه بـراي             
هــر جــنــبــنــده اي بســيــار ســخــت و              

امـا زن بـودن در ايـن            .   اسفناک است 
جهنم ويژگيهـاي وصـف نشـدنـي اي            
دارد کـه شـايـد بـعـد از سـرنــگـونــي                  
جمهوري اسالمي تـا سـالـهـا بـتـوان              
تراژدي زندگيهاي بسيار دردناک زنان     
را در غالب فيلم و کتاب و رمـان در            

ســـرت را کـــه مـــيـــگـــردانـــي          .   آورد
مــجــمــوعــه وســيــعــي از زنــانــي را             
ميبيني کـه بـا عـنـاويـن و سـطـوح                  
زندگي بسيار متفاوت، بـا مصـائـب          
خـانــوادگــي و اجــتــمــاعــي دســت بــه          
گريبان هستند و حقيقت اين است که       
در زندگـي هـر کـدامشـان  کـه وارد                 
ميشوي، يک واقعيت بسيار حـيـاتـي         
در همه موارد بـه طـرز دردنـاکـي بـه               
چشم ميخورد و آن معضل اسـتـقـالل       

در جهنـم تـحـت       .   مالي زنها ميباشد  
حاکميت اسالم سياسي کـه تـمـامـي           
قوانين و احکام اجتماعي دال بر کاال       
بــودن زنــان دارد و زنــان در روابــط               
اجتماعي همانند يک برده واقـعـي در         
چنگال مناسبات مردساالر و خشـن        
اسير هستند ، تنهـا راهـي کـه زنـان              
بتوانند کوچکترين تغيير و بـهـبـودي         
را در شرايط خود ايجاد کنند داشتـن        

در واقع تمـام    .   درآمد و شغل ميباشد   
تالش پيگير دخـتـران بـراي ورود بـه             
دانشــگــاه و داشــتــن تــحــصــيــالت و          
تخصص عاليه بيرون آمدن از همـيـن         
مناسبات زمـخـت بـرده وار فـعـلـي                

مناسباتي که نـه تـنـهـا زن از             .   است
هيچ حمـايـت اجـتـمـاعـي بـرخـوردار              
نيست بلکه همه قـوانـيـن بشـدت بـر              
علـيـه زنـان مـيـبـاشـد و زنـان بـراي                    
داشتن لقمه اي نـان و سـرپـنـاهشـان                
وابسته به يک مرد تحت عـنـوان پـدر           

و در واقـع آمـار       .   يا شوهر مي باشند   
باالي تن فروشي و دخـتـران فـراري و            
زنان کارتن خواب نشـان دهـنـده يـک            
واقعيت اجتماعي مشترک اسـت کـه         
زنان حاضر نيستـنـد بـه مـنـاسـبـات              

و هـر کـس       .   مرد ساالر تمکين کنند   
بسته به توانايي و امکاناتي کـه دارد         
ــتــوانــد در آمــد                تــالش مــيــکــنــد ب
مستقلي به هر قيمت شده براي خـود         

مـوضـوع رهـا شـدن از           .     تامين كند 
مناسبـات مـرد سـاالر خـانـواده هـا               
ــران از چــنــان                     ــان و دخــت ــراي زن ب

جايگاهي برخوردار اسـت کـه حـتـي            
حاضر به تن دادن به شرايط اسف بـار         

 . کارتن خوابي ميشوند
در واقع تالش مستمر حـکـومـت        
اسالمي براي از ميدان بدر بردن زنـان        
از عرصه هاي اجتماعي نيـز خـطـري          
است کـه جـکـومـت از هـجـوم زنـان                 
متخصص و تحصيل کرده به جامعـه       

آمـاري کـه رئـيـس         .   احساس ميکنـد  
کميسيون بـانـوان اتـاق بـازرگـانـي و              
صنايع و معادن اصفهان در گـفـتـگـو       
با ايلنا ارائه ميکـنـد دال بـر هـمـيـن              

زهــرا اخــوان نســب     .   واقــعــيــت اســت  
هم اکنون جـمـعـيـت زنـان           :   " ميگويد

 هزار نفر   830جوياي کار در کشور     
 ۸۰۰است و بيش از يک ميـلـيـون و             

هزار دخـتـر نـيـز در دانشـگـاهـهـاي                 
. کشور مشغول به تحصيـل هسـتـنـد         

بديهـي  .   يعني دو برابر کل زنان بيکار   
است که در صورت عدم برنامه ريـزي        
و تدبير انديشي الزم طرف چهار سـال        

 ۱۵۰ تــا     ۱۰۰آيــنــده  بــا افــزايــش         
درصدي جمعيت زنـان جـوان بـيـکـار            

البته بـازهـم ايـن        ."  روبرو خواهيم شد 
آمــار واقــعــي زنــان جــويــاي شــغــل            

چرا کـه بـايـد  زنـان خـانـه                .   نميباشد
داري را که تمايل به داشتـن شـغـل و             
در امد مستقل دارند را نيز بـه آمـار            

زناني کـه هـيـچ        .   بيکاران اضافه کرد  
وقت در آمار بـيـکـاران لـحـاط نـمـي               

واين خطري است که حکومـت      .   شوند
را به لرزه مي اندازد و بارها در گفـتـه           
هايشان از اين موضوع ناالن هستنـد        
کـه زنــان بــا تــحــصــيــالت عــالــيــه و            
متخصص توقع بـاالتـري از زنـدگـي            
دارند و ميتوانند جامعه را به چـالـش       

 ۴۹بنا بـه آمـار داده شـده              .   بکشند
درصد زنان کاربران اينترنتي را زنـان         

و .   و دختران جوان تشکيل مـيـدهـنـد        
همين نکته آماري خطري اسـت  کـه            
رژيم اسالمي را تهديد ميـکـنـد و از            

 . ان هراس دارند
 سال است جانيان اسـالمـي،       ۳۴ 

تمام هم وغمشان را گـذاشـتـه انـد تـا            
بتوانند زنان را ذليل و خـانـه نشـيـن               

ولي نـتـيـجـه و حـاصـل تـمـام                .   کنند
کوششهايشان صف ميليوني زنـانـي       
است که در هر شرايـطـي کـه بـاشـنـد               
حق و حقوقشان را طلب ميـکـنـنـد و            
براي داشتن حرمت و هويت انسـانـي         

زناني مدرن که امـروز بـا        .   ميجنگند
تکيه بـر ابـزار ايـنـتـرنـت بـه آخـريـن                   
دستاوردهاي بشري مسلط هستند و      
توقع يک انسان قرن بيست و يک را از         

در واقع ميتـوان گـفـت        .   زندگي دارند 
نقطه قوت اين نسل از زنـان در ايـن              

است که مردان جوان اين نسل هـم تـا         
حدود زيادي از سنـتـهـاي مـردسـاالر           
مــنــزجــر شــده انــد و مــيــدانــنــد اگــر            
بخواهند از يـک زنـدگـي انسـانـي  و                
مدرن برخوردار باشند بايد زنـان نـيـز          
در شان يک انسان ازاد در کـنـارشـان           
باشـد و دوشـادوش يـکـديـگـر بـراي                
برپايي يک دنـيـاي بـهـتـر حـکـومـت                
اســالمــي را از ســر راه بــردارنــد و                 

 .*جامعه اي نوين را سازمان دهند
 

پاسخ جوانان به 
 تفكيك جنسيتي

 
صافي گـلـپـايـگـانـي از مـراجـع               
فسيل شده قم در پاسخ به سـوالـي در           
ــفــکــيــک              ــنــه طــرح ت خصــوص هــزي

هزينه مـالـي اجـراي      : " جنسيتي گفت 
تفکيک جنسيتي در دانشگاه هـا هـر         
چه هم سنگين بـاشـد، قـابـل تـحـمـل             

مـاجـراي دخـالـت ايـن شـيـخ              " .   است
الشيوخ آن است که با مخالـفـتـهـايـي           
که در بين صفوف رژيم با اين طرح به         
راه افتاده متوليان آن بهتر ديـدنـد کـه           
براي موجه کردن آن، دست بـه دامـن           

ولـي ديـگـر      .   شـونـد  "   حوزه ي علميـه   " 
امروز براي مـراجـع عـظـامشـان هـم              
پشم و پيلي باقي نمانده که بخواهـنـد         
با ريش گرو گذاشتن جلو اخـتـالفـات       
را بگيرند و جمهوري اسالمي را يـک         

رئيس جـمـهـورشـان يـك         .   کاسه کنند 
سـاز مــيـزنــد و بــراي رهــبـر عــظـيــم               
الشانشان شکلک در مـيـاورد و تـره              
بــراي احــکــام و دســتــوراتــش خــرد             

از يک طرف در طبل اجـراي        .   نميکند
تفکيک جنسيتي ميکوبند و بيش از       

 ۶۰۰ دانشگاه کشور و نزديک به   ۶۰
رشته دانشگاهي را تـک جـنـسـيـتـي             
ميکنند، و از طرفي احمدي نـژاد در          
مــقــابــل دوربــيــن هــا بــا ايــن طــرح              

و کارشناسـانشـان،    .   مخالفت ميکند 
از بي سرانجام بودن اين طـرح سـخـن            

و اتفاقا  بهانه ي پر هزينـه    .   ميگويند
بودن اين طـرح را هـم عـنـوان کـرده                 

هر وقت که آتش اختالفاتشـان      .   بودند
باال ميگيرد دست بـه دامـن مـرجـع             
تــقــلــيــدشــان مــيــشــونــد و صــافــي            
گلپايگاني در اين موارد بـا دسـت و          
پاي لرزان وارد معرکه مـيـشـود و از            
کيسه خليفه ميبخشد که اصال مـهـم     
نيست چقدر هزينه اجـراي ايـن طـرح           

اين هـزيـنـه    "   ملت شهيد پرور"   است و 
 .را ميپردازد

معلوم اسـت کـه بـراي آيـت اهللا              
ميلياردر که بر خوان نعمـت و ثـروت        
اين جامعه نشسته است مهم نيـسـت        

چقدر هزينه براي اجراي طرحهايي از        
بــخــصــوص کــه    .   ايــن قــبــيــل بشــود     

امــروزبــه مشــام ايــن پــيــر از گــور               
. برخاسته هم بوي مرگ رسيـده اسـت        

مرگي که عن قريب دامن تمـام دم و           
دستگاه سرکوبشان را خواهد گرفت و      
همگيـشـان را بـه زبـالـه دان تـاريـخ                  

 .مياندازد
وي همچنين در پاسخ به سوالـي        

درخصـوص حــد پــوشــش دخــتــران و          
پسران در محيط دانشگاه ها و ديگر       
مراکز علمي تحقيـقـاتـي بـيـان کـرده             

به طور کلي پوشش اسـالمـي؛        : " است
چه در رفت وآمدهاي بيرون از مـنـزل        
و چه در داخل منزل و چه در دانشگاه         
و چه در مراسـم رسـمـي، در سـفـر و                 
حضر براي مرد و زن و پـيـر و جـوان،              
در حضور غير همسر بايد بـر اسـاس           

آيـت اهللا صـافـي        .   وقار و حيـا بـاشـد       
الـبـتـه غـرض       :   گلپايگاني تاکيد کرد  

هايـي کـه       ما اعالم حرمت همه لباس    
گـويـيـم      متداول شده، نيست، ولي مي    

اين نوع پوشـش بـا حـيـاي اسـالمـي               
همسو نيست و بعض صور آن تا حـد          

حـاصـل ايـن کـه         .   رسـد    حرام هم مـي    
مطابـق تـربـيـت ديـنـي در مـحـيـط                  
اسالمي، پوشش عـام زن و مـرد بـر              
اساس حيا شخص اسـت و بـهـتـريـن              
پــوشــش بــراي زن مســلــمــان، چــادر           

 ".است
صافي گلپايگاني دليل اصرار بر     
ــع در                    ــن طــرح را در واق اجــراي اي
حرفهايش توضيح ميدهد که هـمـانـا         
در يک کالم خانـه نشـيـن کـردن و از                
ميدان بدر کردن زنـان اسـت و او بـا                
اصرار بر پوشش چادر بـراي زنـان در            
واقع ميخواهد بگويد هيـچ حـقـي را           
براي زنان مفـروض نـمـيـدانـد ومـدام             
ارزوي بـه پسـتـو فـرسـتــادن زنـان را                 

روشــن اســت كــه     .   زمــزمــه مــيــکــنــد  
معناي حـيـا بـراي ايـن جـانـيـان بـه                   

بـه ايـن     .   اسـت "   بي اختـيـاري   "   مفهوم
معني که زن بـايـد يـک مـوجـود بـي                
اختيار کامل باشد نبـايـد حـتـي زيـر             
چادر احساس کند کـه مـيـتـوانـد بـه               
اختيار خود فـکـر کـنـد چـه رسـد بـه                  
اينکه بتواند بخنـدد ،حـرف بـزنـد،يـا            
پوشش خود را انتخاب کند و در بـاره         

و هـمـه     .   بدن خودش تصميم بـگـيـرد       
بـازگـو   " حـيـا     "   اينها را تحـت عـنـوان       

  .ميکنند
اما بايد گفت کورخوانده ايـد کـه         

بتوانيد رويايـتـان را مـحـقـق کـنـيـد                
امروز ديگر اين لقمه از گـلـوي شـمـا             
که زيـر دسـتـان مـردم اسـت پـايـيـن                  

 سال پيش بـراي بـه      ۳۴شايد  .   نميرود
قدرت رسيدن درست به هدف زديـد و       
با زدن زنان  براي سرکوب و بـه خـون             

. کشيدن انقالب مردم قدم برداشـتـيـد       
اما امـروز بـا يـک جـنـبـش عـظـيـم                    
جهاني روبرو هستيد واين جنبـش در        

 بسيار مصـمـم     ۸۸ايران بعد از وفايع     
تر بدنبال پيداکردن فرصت مناسب و       
متحد شدن براي سرنگوني همـه ايـل         

 .و تبارتان است
امــروز مــيــبــيــنــيــم کــه جــامــعــه       
واکنش عملي به طرحهاي حـکـومـت        
نشان ميدهد و هرپروژه ي رژيم را بـا           
راهکاري عملي بي تـاثـيـر و خـنـثـي             
ميکند بـه طـوريـکـه خـود صـاحـب                
مــنــصــبــان رژيــم لــب بــه اعــتــراف             

در بـاره عـکـس الـعـمـل           .   ميگشايند
جوانان به تفکيک جنسيتي  از زيـاد           
شدن برنامه هاي اردوي مختلط بـيـن        
جوانان نام ميبرند و يا اينکه  رئـيـس          
کميـسـيـون شـوراي شـهـر تـهـران از                 
افزايش زندگي مجـردي دانشـجـويـي         

ايـن  : در شهر تهران خبر داد و گـفـت           
پديده ي جديدي از نـوع آسـيـب هـاي             
اجــتــمــاعــي اســت کــه پــيــامــد هــاي         

 "خطرناکي دارد
مــرتضـــي طـــاليـــي در ادامـــه           

متاسـفـانـه گـزارش هـايـي           :   ميگويد
مــبــنــي بــر تشــکــيــل زنــدگــي هــاي           
مجردي داريم که در آن دختـر و پسـر         
دانشجو بدون ازدواج هاي رسمي زيـر        

 و ايـن      .يک سقف زندگـي مـيـکـنـنـد         
گزارشهايـي کـه امـروزاز زبـان خـود              
حکـومـتـيـهـا بـيـان مـيـشـود نشـان                  
ميدهد که در چـنـيـن اوضـاعـي کـه               
جامعه يک التر ناتيو و سبک  زندگـي         
را در برابر جـمـهـوري اسـالمـي قـرار              
ميدهد ، اجراي طـرحـهـاي تـفـکـيـک             

. جنسيتي تنها مسخره و پـوچ اسـت         
در واقع همين واقعيت امروز جامـعـه      

انـقـالبـي جـاري در         ايران و جـنـبـش          
جامعه است که تمام طرحها و برنامـه        
هاي رژيم را که براي مرعوب کردن و         
سرکوب جامعه طرح ريـزي مـيـشـود           
خــنــثــي مــيــکــنــد و بــه شــکــســت                

همين شکست هاسـت کـه       .   ميکشاند
هر روز صـفـوف رژيـم را بـه تـالـشـي                  
ميکشاند و هر روز بـهـم ريـخـتـه تـر                 
 . دست و پاي يکديگر را لگد ميکنند

 
 اشتغال زنان

 )ايران(فرح صبري  
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بنا بر اخبار منتشـر شـده عـلـي             
نجاتي عضو هيات مديره سنـديـکـاي        
کارگران نيشکر هفت تـپـه بـه شـعـبـه               

ــارم      ــه ــالب          " چ ــق ــاه ان ــاري دادگ دادي
بـر  .   در سننـدج احضـار شـد        "   اسالمي

اساس اين احضاريه او بـايـد سـه روز              
پس از دريافت اين احضاريه در دادگاه     

 .حاضر شود
 احضار علي نجاتي بدنبال پرونده     
اي صورت ميگيرد که بر اساس آن در        
شــعـــبــه اول داديـــاري دادگســـتـــري            
جمهوري اسالمي در شهرستان شـوش      

در .    مهر مـاه صـورت گـرفـت           ۲۹در  
آنجا به علي نجاتي اعالم شده بود کـه         
بر اساس مستندات يک سي دي که بر        
روي پرونده همسـر وي خـانـم شـهـنـاز               
ســگــونــد مــوجــود اســت، او در ســال           
گذشته به کـردسـتـان رفـتـه ودر آنـجـا                
سخنرانـي کـرده و تـرانـه حـمـاسـي و                  

" دايه دايه وقته جـنـگـه     " تحريک کننده   
در آن هنـگـام قـاضـي       .   را خوانده است 

اين دادگاه علي نجاتي را با وثيـقـه ده           
ميليون ريالي آزاد و به او اعالم کـرده           
بود که آنـهـا ايـن سـي دي را جـهـت                    
تــحــقــيــقــات و تــکــمــيــل پــرونــده بــه             
دادگستري استان کردسـتـان خـواهـنـد          
فرستاد و چـنـانـچـه دادگسـتـري ايـن                

استان قصد محاکمه وي را در آنـجـا             
نداشته باشد، در شوش بـه پـرونـده او             

 .رسيدگي خواهد  شد
 مـهـر مـاه تـا           ۲۹بدين ترتيب از    

کنون اين چهارمين بار است که عـلـي         
نجاتي و همسرش شهناز سـگـونـد بـه           
دادگاههاي انقالب جمهوري اسـالمـي      
در شهرهاي شوش، دزفول و سـنـنـدج           
احضار شده و با اتهامات مضـحـکـي        
ــي و                   ــازجــوي ــن دســت مــورد ب از اي

 .محاکمه قرار ميگيرند
جرم علي نـجـاتـي شـرکـت او در               
مبارزات با شکوه کـارگـران نـيـشـکـر             
هفت تپه براي ايجاد سنديـکـايشـان و          

همـسـر او     .   براي حقوق برحقشان است   
شهناز سگوند نير به جرم همراهـي در         
اين مبارزه با همسرش چـنـيـن مـورد            

. فشـار و تـهـديــد قـرار گـرفـتــه اســت                
ــا احضــار و                جــمــهــوري اســالمــي ب

محاکمـه پـي در پـي و اذيـت و آزار                   
مستمر اين خانواده معترض کـارگـري       
تالش دارد تا مبارزات کل کارگران را       
عقب زند و جـلـوي اجـتـمـاعـي شـدن                
مبـارزات کـارگـران و دخـالـت فـعـال                

بـايـد   .   خانواده هاي کارگري را بگـيـرد      
فشار بر روي علي نـجـاتـي و شـهـنـاز               

بـا  .   سگوند را وسـيـعـا مـحـکـوم کـرد             
حمايت وسيع از علي نجاتي و شهنـاز        
سگوند، بطور واقعي حق تشکل، حـق       
اعتصاب و حق تجمع را مـورد دفـاع           

بايد فشار بر روي فعالـيـن و         .   قرار داد 
. رهبران کارگري فـورا مـتـوقـف شـود           

بايد همه کارگران زندانـي و زنـدانـيـان          
 .سياسي فورا از زندان آزاد شوند

  کمپين براي آزادي کارگران زنداني
  ۲۰۱۳ ژانويه ۳، ۹۱ دي ۱۴

 
 :۸۰اطالعيه شماره 

علي نجاتي به دادگاه جمهوري اسالمي در 
 سنندج احضار شد

 

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني
  shahla_daneshfar@yahoo.com   شهال دانشفر          

00447779898968 
  بهرام سروش 

                    bahram.soroush@gmail.com 
0044-7852 338334      
http://free-them-now.blogspot.com/p/ 

 شاهر خ زماني    بهنام ابراهيم زاده    رضا شهابي    

 محمد محمدي         محمد جراحي          رسول بداغي     

 عبدالرضا قنبري            پدرام نصراللهي     

 دوست و يار عزيزمان رضا شهابي
 

 با درودهاي گرم و فراوان
 

خبر بدرفتاري و تهديـد بـه کـتـک            
کاري از سوي ماموري که همراه شمـا        
به بيمارستان اعزام شده بود هـمـه مـا           
را عميقا ناراحت و نگران و تا حدودي      

چـرا کـه هـنـوز خـبـر             .   شوک زده کـرد     
مرگ ستـار بـهـشـتـي کـارگـر وبـالگ                
نويس بر روي رسانه هاست و برخي از        
مسئولين ممـلـکـتـي در واکـنـش بـه               
مرگ اين کارگر، صحـبـت از شـفـاف            
سازي و لزوم مقيد کردن مامـوريـن و          
زندانبانان بـه بـرخـوردي  انسـانـي بـا                

بطور قطع و يـقـيـن        .   زندانيان کرده اند  
مرگ ستار بهشتي  هيچ عـلـتـي جـز             
رفــتــار غــيــر انســانــي مــامــوريــن  و            
برخورداري آنان از اختيارات گسـتـرده       
در برخورد با زندانيان نـداشـتـه اسـت،          

به همين دليل افکار عمومي انـتـظـار         
داشتند پـس از انـتـشـار خـبـر مـرگ                 
ستار بهشتي مسئولـيـن امـنـيـتـي و              
قضـايــي در اقـدامــي فـوري تـجــديــد             
نــظــري اســاســي در رفــتــار و حــدود              
اخــتــيــارات مــامــوريــن انــتــظــامــي و        
امنيتي در بـرخـورد بـا زنـدانـيـان را                 

اما بـه نـظـر مـيـايـد بـا               .   عملي کنند 
توجه به رفتاري که با شما شد چـنـيـن         
انتظاري، انتظـاري عـبـث و بـيـهـوده              
است لذا ما امضا کنندگان اين نـامـه         
ضمن تاکيد بر تالش و مـبـارزه بـراي            
آزادي کــارگــران دربــنــد و ديــگــر                  
انسانهـاي عـدالـتـخـواه از زنـدانـهـاي               
سراسر کشور، مصرانه بـر رسـيـدگـي           
عاجل به شرايط نگهداري و چگونگي   
رفــتــار مــامــوريــن و زنــدانــبــانــان بــا            
تمامي زندانيان  پاي مـي فشـاريـم و            
ــه                  ــوري و ادامـ ــان آزادي فـ ــواهـ خـ

معالجات شما در خـارج از مـحـيـط             
 .زندان هستيم

ما امضا کنندگان ايـن نـامـه بـه            
شما دوست و يار عزيزمان اطـمـيـنـان        

ميدهـيـم لـحـظـه اي از تـالش بـراي                  
تحقق خواستهاي شمـا  کـه خـواسـت              
همه ما کارگران در سراسر ايران اسـت        

ما دسـتـهـايـتـان       .   باز نخواهيم ايستاد  
را صميمانه مي فشاريـم و اعـتـراض           
شجاعانه شما را از کـنـج زنـدان ارج              
مي نهيم اما در اين ميـان سـالمـتـي            
شما مهم ترين اولويت براي ما امضـا        

لذا مصـرانـه     .   کنندگان اين نامه است   

و صميمانه از شـمـا مـيـخـواهـيـم بـه                 
اعتصاب غذاي خود پـايـان دهـيـد و             

 .درمان خود را از سر بگيريد
ما با شور و شوق جشن آزادي تـو         
را برگزار خواهيم کرد امـا ايـن جشـن           
زماني برايمان مسرت بخـش خـواهـد         
بود که حضور گرم شما در ميان ما با         

 .تني سالم محقق شود

 
متن نامه مشترک منصور اسالو، جعفر عظيم زاده، داود رضوي،علي نجاتي،  

 نفر ۱۴پروين محمدي، شيث اماني، شاپور احساني راد، شريف ساعد پناه و 
 ديگر از فعالين کارگري به رضا شهابي

 



 ١٣٩١ دي ۱۵  انترناسيونال 

 
  لغو مجازات اعدام

اعدام يا هـر نـوع مـجـازات           .   مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد 
نـقـص عضـو، تـنـبـيـه بـدنـى، و                  ( متضمن تعرض به جسم افراد      

همچنين مجازات حـبـس     .   تحت هر شرايطي ممنوع است    )   غيره
  .ابد بايد لغو شود
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 کارگر کارخانه نورد لولـه      ١٢٠٠
 ديـمـاه در       ٩صفا صبح روز شـنـبـه           

اعتراض به عدم پـرداخـت شـش مـاه            
دستمـزد خـود دسـت بـه اعـتـصـاب                

طــبــق گــزارش اتــحــاديــه آزاد        .   زدنــد
کارگران ايران، بدنبال اين اعـتـصـاب         
مسئولين کارخانه با حضور در ميان       
کارگران به آنـان وعـده دادنـد شـنـبـه               
شــب يــکــمــاه از دســتــمــزد مــعــوقــه           
کــارگــران را بــه حســاب شــان واريــز            

کارفرما به تعـهـد خـود      . خواهند کرد 
عمل نکرد و کـارگـران اعـتـصـاب را             

 .امروز يکشنبه نيز ادامه دادند
امروز يکشنبه کارگران با روشـن     
کردن الستيک در ورودي کـارخـانـه را          
هم بستند و سپس در تماسـي کـه بـا             
فرمانداري ساوه گرفتند، به آنها گفته      
شد که کارفرما اعـالم کـرده کـه سـه              
ماه دستمزد شـمـا را پـرداخـت کـرده              
است در حالي کـه پـولـي بـه حسـاب               

کـارگـران   .   کارگـران واريـز نشـده بـود          
 بعدازظهر با سرويـس هـاي        ٤ساعت  

خود به مقابل فرمانداري رفتنـد امـا         
مسـئــولـيــن فــرمــانـداري از پــذيــرش          

کـارگـران   .   کارگران خـودداري کـردنـد      
خيابان مقابل فرمانداري را بستند تا      

به فرماندار و مسئوليـن فـرمـانـداري          
بفهمانند که نميتـوانـنـد بـا کـارگـران             

مسـئـولـيـن     .   اينگـونـه رفـتـار کـنـنـد           
فرمانداري در فرمانـداري را بـه روي           
کارگران باز کردند و فرماندار مجبور      

. شد در جمع کـارگـران حـاضـر شـود             
فرماندار به کارگـران اعـالم کـرد کـه             

کارفرماي نـورد لـوـلـه        ( رستمي صفا   
روز سه  )   صفا و کارخانه پروفيل ساوه    

شنبه در فرمانـداري حضـور خـواهـد           
يافت و ما تالش ميکنيم يـکـمـاه از            

 ٢٠دستمزدهاي شما پرداخت شود و      
کارگر اخراجي پروفيل سـاوه نـيـز بـه             

اين اظـهـارات بـا        .   کار خود بازگردند 
. اعتراض شديد کارگران مـواجـه شـد        

کارگران اعالم کردند شش ماه حقـوق       
طلب داريـم و بـه اعـتـصـاب ادامـه                 
ميدهيم و ضمـن تصـمـيـم بـه ادامـه               
اعتصاب، ده نماينده براي شرکـت در     
جــلــســه ســه شــنــبــه در فــرمــانــداري          

طبق اين گـزارش در       .   انتخاب کردند 
تجـمـع کـارگـران نـورد لـوـلـه صـفـا،                   
تعدادي از کارگران پروفيل ساوه نـيـز         

 .حضور داشتند
نبرد ميان کـارگـران نـورد لـوـلـه              

 کـارگـر     ١٢٠٠صفـا و هـمـيـنـطـور             

کارخانه پروفيل ساوه براي نقـد کـردن         
حقوق مـعـوقـه خـود از يـکـطـرف و                  
کارفرما و فرمانداري از طرف ديـگـر         

 .ادامه دارد
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بـه               
کارگـران نـورد لـوـلـه صـفـا بـخـاطـر                   
هـوشــيـاري و قــاطــعـيــت شــان درود            
ميفرستد و کـارگـران کـارخـانـه هـاي            
پروفيل ساوه و نورد لوله صـفـا را بـه              
مبارزه متحد و يکپارچه براي تحـقـق        

حـزب  .   خواسـت خـود فـرامـيـخـوانـد           
ــه                 ــه را ب کــارگــران ايــن دو کــارخــان
برگزاري مجمع عـمـومـي و خـانـواده           
هاي آنها را به شرکت در تـجـمـعـات             

  .اعتراضي کارگران فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٢ دسامبر ٣٠، ١٣٩١دي ١٠
 *** 

بنا بر آخرين خبر منتشر شـده از         
سوي اتحاديه آزاد کارگـران ايـران در          
ســايــت اتــحــاد در چــهــارمــيــن روز            

 کـارگـر کـارخـانـه          ۱۲۰۰اعتصـاب    
 دي مـاه       ۱۲نورد لوله صفا در روز         

 مــهــنــدس و کــارشــنــاس ايــن          ۲۵۰
کارخانه نيز به کـارگـران اعـتـصـابـي             

در ايـن روز ايـن کـارگـران            .   پيوستند

همچون روزهاي ديگر بـا تـجـمـع در             
مقابل درب ورودي کارخانه و روشـن         
کردن الستيک مانع تـردد خـودور بـه            
داخل کارخانه شدند و بـطـور دسـتـه             
جمعي بحث ايجاد شوراي کارگري را      

از سوي ديگر   .   به تبادل نظر گذاشتند   
بنا بر وعده اي که فرمانـدار سـاوه بـه           
کارگران مبنـي بـر حضـور رسـتـمـي              
صــفــا کــارفــرمــاي کــارخــانــه در                
فرمانداري اين شهـرسـتـان داده بـود،           

 نماينده هاي کـارگـران در       ۱۵ساعت  
امـا  .   محل فرمانداري حاضـر شـدنـد       

رستمي صفا به فـرمـانـداري نـيـامـده            
با اينحال فـرمـانـدار سـاوه طـي            .   بود

نشستي با نماينده هـاي کـارگـران بـه          
آنان اعالم کرد که روز شنبه در رابطـه         
با مشکالت کارگران جلـسـه شـوراي         
تامين استان را تشکيل خواهنـد داد        
و رستمي صفا را متعهد به پـرداخـت          
دستمزدهاي کارگران خواهند کـرد و        

چنانچه او به تعهد خود عمـل نـکـنـد            
اين اختيار را دارند تا حتي اقـدام بـه            

فـرمـانـدار سـاوه        .   بازداشت وي کننـد   
در ادامه تالش کرد با ايـن صـحـبـت            
که او تضمين ميکند که روز شـنـبـه             

 دي ماه دسـتـمـزدهـاي کـارگـران             ۱۶
پرداخت شود،  کارگران را ترغيب بـه       

اما نماينده هـاي    .  بازگشت بکار کند 
کارگران اعالم کردند که کـارگـران تـا          
دريافت شش ماه دسـتـمـزد مـعـوقـه             
ــه                    ــان دادن ب ــاي ــه پ خــود حــاضــر ب

 . اعتصاب خود نيستند 
بدين ترتيب اعتـصـاب کـارگـران         
کارخانه نورد لـوـلـه صـفـا هـمـچـنـان                

کارگران اعالم کـرده انـد        .   ادامه دارد 
با هيچ وعده اي جـز تـحـقـق عـمـلـي                 
پرداخت شش ماه دسـتـمـزد مـعـوقـه             
خود بر سر کارهايشان باز نـخـواهـنـد          

 .گشت

  
 کارگران نورد لوله صفا نمونه اي از يک اعتراض

  درخشان را به نمايش گذاشتند

 
  انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 یبھروز مھر آباد: سردبیر

 
 نازيال صادقی: ل فنی مسئو
 anternasional@yahoo.com: ای میل

  
 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

روز پــنــجــشــنــبــه هــفــتــم ديــمــاه         
جمهوري اسالمي حداقل شش نفـر از        
اهالي سنندج را در زندان قـزلـحـصـار          

اسامي شش نفـر از آنـهـا          .   اعدام کرد 
منتشر شده عبارت   "   هرانا" که توسط   
ــر          :   اســت از    ــدي، اصــغ ــم ــرام اح ــه ب

رحيمي، بهنام رحيمي، محمد ظـاهـر       
بهمني، کيوان زند کريمي و هـوشـيـار         

اتهامي کـه رژيـم بـه آنـهـا              .   محمدي
. نسبت داده قتل يک آخوند بوده اسـت       

اين اتهام توسط هيچ مرجع صـالـح و        
دادگاه عـادالنـه اي بـررسـي نشـده و               
اعدام شده ها حتي حق انتخاب وکيل       

اما حتـي اگـر ايـن         .   را هم نداشته اند   
شش نفر در قتل دست داشته اند، اما        
اعدام همچنان يـک جـنـايـت آشـکـار              
است و بايـد بـا اعـتـراض قـاطـعـانـه                 

 .مردم پاسخ گيرد
رژيم نه جنازه ها را بـه خـانـواده              

هاي آنـهـا تـحـويـل داده و نـه اجـازه                   

مراسم و کـفـن و دفـن بـه آنـهـا داده                    
ارگانهاي امـنـيـتـي رژيـم قـرار           .  است

است آنها را دفن کنـنـد و طـبـق ايـن                
گزارش گفته ميشود که تنها يک نـفـر         
از اعضاي خانواده اجـازه حضـور در            

چـهـار   .   مراسم تشييع جـنـازه را دارد        
نفر ديگر از متهمان اين پرونده به نـام       
هاي حامد احمدي، کـمـال مـوالئـي،           
جهانگير دهقاني و جمشيد دهـقـانـي         
 .نيز به سلول انفرادي منتقل شده اند

کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري به خانواده هاي اين شش نـفـر         
صميمانه تسليت ميگويد و جمهوري     
اسالمي را بخاطر اين جنايت شـديـدا        

کـمـيـتـه کـردسـتـان          .   محکوم ميکند 
حزب از مردم سنندج و مـردم سـايـر             
شهرها ميخواهد اين آدمکشي را بي      
ــراض                 ــت ــا اع ــد و ب ــگــذارن جــواب ن
متحدانه خود راه اعدام هاي بيشتر و        
جنايات بـيـشـتـر تـوسـط حـکـومـت                

رژيـم  .   کثـيـف اسـالمـي را بـگـيـرنـد              
ميداند که مردم از فقر و بـيـکـاري و              
بيحقوقي در حـال انـفـجـارنـد و ايـن                 
اعدام ها قـبـل از هـرچـيـز بـه قصـد                   
مرعوب کردن مردم و جـلـوگـيـري از            
زبانه کشـيـدن اعـتـراضـات تـوده اي              

بايـد بـپـاخـاسـت و          .   صورت ميگيرد 
 .بساط جنايتکاران را جارو کرد

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد سوسياليسم

ــراي                 ــي ب ــقــالب انســان ــاد ان ــده ب زن
 حکومت انساني

 
کميته کردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت              

 کارگري
 ٢٠١٢ دسامبر ٣٠، ١٣٩١ دي ١٠

 

 
  نفر از اهالي سنندج را اعدام کرد٦حکومت جنايتکار اسالمي 


