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  اموش نمي كنندرجانباختگان را ف ،مردم
تعداد زیادی از مردم تھران برای یادبود و خواندن فاتحه بر ) شب جمعه(خبرھای رسيده از بھشت زھرایِ تھران حاکی است که ھر روز پنجشنبه 

بھشت زھرا می  به ھر دليلی کارشان بهتعداد زیادی از مردم که  در روزھای ھفته نيز، ھمچنين،.  سر مزار جانباختگان راه آزادی تجمع می کنند
بصورتيکه خوابگاه ابدی این عزیزان ھمواره از گل ھای تازه . افتد بر سر قبر این عزیزان رفته و دسته و یا شاخه گلی بر روی مزارشان می گذارند

  !یادشان گرامی و راھشان پر رھرو باد. پوشيده است

  دانشجويان مبارز همچنان  پيگير مطالبات مردمي هستند
این سال ھر روز به اعتراض بر خواھند خاست و حتی یک قبل از آغاز سال تحصيلی جاری، دانشجویان مبارز مان اعFم داشته بودند که در طول 

و چون ھميشه  وعده ی خود عمل کرده اند هالحق که تا کنون ب.  روز از طرح خواسته ھای دمکراتيک و آزادیخواھانه یِ مردم کوتاھی نخواھند کرد
کشور بيـانگر  فااکن خبرھای رسيده از گوشه و .ده اندجنبش دانشجویی ایران را بعنوان یکی از ستون ھای اصلی جنبش ھای دمکراتيک در آور

  .خویش استر عھد ان بپایداری این عزیز
مرگ بـر «دانشگاه خود را با شعارھای  یھاو راھروکFس ھا در و دیوار آزاد دانشگاه خبرھای رسيده از رشت حاکی است که دانشجویان مبارز 

ضد  يان غيور بانوشتن شعارھايھم مانند ساير دانشگاھھاي ايران دانشجو دانشگاهین ا رد. زئين کرده اندت »مرگ بر دیکتاتور کوتوله«،»دیکتاتور
شعارھا توسط مزدوران حكومتي دردانشگاه بعضـا پـاك ميشـود امـا  اين, بيزاري خودشان را از حكومت ديكتاتوري نشان ميدھند و حكومتي تنفر

  .دتي را فراھم ميكنحجم بFھت مزدوران حكوم موجبات خنده دانشجويان از اين ميشود وكردن شعارھا نيز مايه بي آبرويي نظام  حتي نحوه پاك
بيزاري خود را  و شعارھاي ضد حكومتي تنفر دانشگاه تبريز ھم به مانند سايردانشجويان غيوردرسايردانشگاھھا با نوشتن دانشجويانھمچنين، 

  .آبان دعوت ميكنند 13را براي تظاھرات بزرگ در ھمديگر »آبان، تبریز، تظاھرات 13«با نوشتن  آنھا .ازدولت كودتا نشان ميدھند

  با حكومت است چانه زنيبراي تجمع، درخواست مجوز 
آبان درخواسـت  13برای برگزاری تجمع حکومتی مربوطه  اداراتبا رجوع به طبق خبرھای رسيده تعدادی از گروه ھا و سازمان ھای اصFح طلب 

که یک تشکل اصFح طلب محسوب می  نام برد انجمن اسFمی مدرسين دانشگاه ھااز می توان از جمله یِ درخواست کنندگان .  رده اندمجوز ک
انکار کرده و خواھيم دید که در روز نھایی اعFم خواھد شد که ھيچگونه  چنين تقاضایی را دریافت روال گذشته استانداری تھران اما چون .  شود

  .این تظاھرات صادر نشده استدر  گروه ھا و سازمان ھای معترضشرکت مجوزی برای 
آنھا اعFم داشته اند که برای محقق شدن آزادی .  شان می دھددرخواست برای چنين مجوزی طرز برخورد اصFح طلبان را به شعارھای یشان ن

تو خـالی .  ھای شھروندی در چھارچوب قانون اساسی حکومت جمھوری اسFمی تFش می کنند و از این حقوق ذره ای گذشت نخواھند کرد
گزاری تجمعات و تظاھرات را تنھا بـه شـرط بودن این ادعا زمانی معلوم می شود که به رغم متن صریح قانون اساسی جمھوری اسFمی که بر

و شھری  استانیکشوری، از مسئوmن  انجمن اسFمی مدرسين دانشگاه ھاآزاد اعFم کرده است، پس چرا  عدم حمل سFح توسط معترضان
جمھوری اسFمی تقاضای مجوز کرده است؟  آیا این معامله و گذشتن از آزادی ھای مصرح در قانون اساسی جمھوری اسFمی نيست؟  ھمان 

که اصFح طلبان مدعی قاطعيت شان در آن چھارچوب ھستند؟  این اقدام اصFح طلبان نشان می دھد که اھداف اعFم شده یِ » آزادی ھایی«
البتـه ایـن روال عـادی جنـاح .  ایشان جنبه قطعی نداشته و حتی چنين خواسته ھای جزئی ای ھم برای معامله با جناح رقيب اعFم می شود

اما مشکل اساسی .  ری است که قبل از مصالحه خواسته ھای حداکثری خود را مطرح کرده تا در مذاکرات به حداقل آن برسندھای سرمایه دا
است، از حداقل ترین خواسته یِ مردمی کـه » اجرایِ تمامی مفاد قانون اساسی جمھوری اسFمی«اینست که حداکثر خواسته یِ ایشان که 

چه رسد به معجونی که قرار است پس از مذاکره و مصالحه با جناح کودتا به .  فرسنگ ھا فاصله دارد» تاتوریانحFل و تFشی کامل نظام دیک«
   . دستشان برسد

 ما کارگران کمونيست ایران در ھمينجا اعFم می داریم که برگزاری تظاھرات و اجتماعات و اعتصابات و اعتراضات حق مسلم دمکراتيک ماست و
  .نيازی به مجوز از ھيچ مرجعی نداریمبرای اجرای آن 

  هي را رها كرده و به اقدام مستقيم روي آوريمنامه نگاري و تظلم خوا
جمعی اعتراضی و روزی نيست که خبر از نگاشتن نامه ھای .  به گوشمان نرسد یروزی نيست که خبرھای نگران کننده در مورد مبارزان راه آزاد

  و نھادھای بين المللی و حکومت ھای جھانی مخابره نگردد، اما چه سود؟ از مردم جمع ھاییبه دستگاه ھای حکومتی از طرف و فردی 
 ات ھـای مـاه ھـای اخيـر بـا اتھمـات واھـیتظاھرشرکت کنندگان در سه نفر از حاکيست که  دادگستری حکومت دیکتاتوریخبرھای رسيده از 

  .محکوم به اعدام گشته اند
در پـارک mلـه از جملـه آقـای محمـد  1388ه در مراسـم اول مـاه مـه کننـد ی شرکتکارگرفعاmن خبر از صدور احکام زندان تعزیری برای  ،ترپيش 

ھمچنـين، .  ش شده بودگزاراشرفی و ارژنگ یونسی از فعاmن کميته پيگيری برای ایجاد تشکل ھای آزاد کارگری و دیگر مبارزان حقوق کارگری 
و بازداشت جمعی کـارگران مبـارز ایـن شـرکت و خـانواده ھایشـان در  خبر از صدور احکام زندان برای فعاmن سندیکای کارگری کارگران ھفت تپه

ھمـراه بـا درگيـری  ،حـامی شـانو دانشـجویان کارگران لوله سازی اھواز و مـردم و بازداشت ده ھا نفره ضرب و شتم مقابل فرمانداری شوش، 
مـان نيروھای انتظامی با کارگران چينی البرز در قزوین و خFصه ده ھا مورد اعمال استبداد و دیکتاتوری عليه مردم شریف و بخصوص طبقه کارگر

نيز طی صدور ... للی و بين الم» اتحادیه ای«البته در مقابل تقریباً تمامی کميته ھای و مجامع فعاmن کارگری و چند نھاد .  مخابره گشته است
نامه ھا و اطFعيه ھایی حکومت دیکتاتوری سرمایه را محکوم کرده و حمایت و پشتيبانی خود را از بازداشت شدگان و محکومين اعـFم داشـته 

  اما چه حاصل؟.  اند
مارھایی را سالھاست که ما محکومّيت حکومت سرمایه داری و اعFم پشتيبانی خود را به ھمين صورت کتبی و مجازی اعFم داشته و نھایتاً طو

ھا بر روی کاغذ و سایت ھای اینترنتی صورت پـذیرد چگونـه قـرار اسـت کـه اما تا زمانيکه این فعاليت .  امضا جمع کرده ایم برده و به ميان مردم
ما باید این محکومّيت ھا و حمایت ھا را بصورت عينی و در خيابان ھا و ميادین .  قلچماقان سرمایه را وادار به تمکين در برابر اراده یِ مردمی سازد

در ن تجمع اعتراضـی کـارگران و یـا جمـع ھـای معتـرض بـه سـلب آزادی و حقـوق مردمـی ما باید با شنيد.  و صحنه ھای مبارزاتی نشان دھيم
ما باید بخصوص در جمع ھای متشکل و سازمان یافته در تجمعات مرکزی و سراسری اعFم .  کنارشان قرار گيریم تا فریادھایشان را رساتر کنيم

را با فریاد شعارھا و طرح خواسته ھای خود رنگين تر و ضربات وارده بر  شده توسط فراخوان ھای اعتراضی شرکت کرده و صفوف ميليونی مردم
بيایيد عکس ھا و نام ھای محکومين بـه اعـدام و زنـدان را تکثيـر کـرده و در ميـان مـردم پخـش کنـيم و در .  رژیم دیکتاتوری را سھمگين تر کنيم

تنھا در چنين صورتی است که می توانيم اراده متحد مـردم را بـر نمـامی .  تظاھرات ھا ایشان را به نام مشخصکرده و آزادی شان را طلب کنيم
  .جمع ھا و جناح ھای حکومتی تحميل کرده و مجبور به تمکين شان سازیم
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  پيچگاه از پيشكسوتان مبارزات كارگران نفتگر ايران  با علي  ياسمين ميظر  مصاحبه

 از انتخابات در ايران  پيرامون وقايع پس
ع  را  چگونه  بينيد  و  نقش  طبقه  کارگر  در  این  مقط ارزیابی  شما  از  وقایع  اخير  ایران  چيست  ؟  اوضاع  سياسی  را  چگونه  می -سوأل 

  کنيد؟ ارزیابی  می
ای  پيدا   کنم  اول  باید  پرسيد  چرا  اعتراضات  سياسی  پس  از  انتخابات  فرمایشی  رژیم  چنين  ابعاد  گسترده ببينيد  من  فکر  می -پاسخ 

  کرد؟
از  جامعـه  را     ھـا  کـه  در  صـد  بـاmیی وانشکی  نيست  که  اکثر  مردم  ایران  از  نبود  آزادیھای  سياسی  ناراضی  بودند  و  ھسـتند  ،  ج

   نارضایتی   احساس حقارت ميکنند و جانشان به لب رسيده بود  به طور  کلی  شخصی   در  زندگی   تشکيل  ميدھند  از  دخالت  دولت  مذھبی
حتی  در  انتخابات  فرمایشی  ھـم  راه  تقلّـب  را    رژیم   از  جمھوری  اسFمی  به  اوج  خود  رسيده  بود و کل  این  قضایا  باعث  شد  وقتی
ھا  سالھا    اما  نباید  فراموش  کرد  که  این  نوع  نارضایتی.  انتخاب  کرد  تظاھرات  و  اعتراضات  خيابانی  در  سطحی  که  دیدیم  شکل  بگيرد  

از  دmیلـی     گيرد، به نظر من یکـی ری  اسFمی  تقّلب  ھم  صورت  میاست  وجود  دارد  و  این  اولين  باری  نيست  که  در  انتصابات  جمھو
در  صـد ،  بيکـار  ٢۵ھا  تا  این  حد  خود  را  نشان  داده، وضعيت  اوضـاع  بـد  اقتصـادی مـردم اسـت  ،  تـورم  بـاmی    که  این  دفعه  نارضایتی

پيش  درامد  اعتراضات  تابستان  امسال  مبـارزات  :  از  این  جنبه  ميشود  گفت...  ثروت  و     سازیھای  گسترده  ،  زیاد  شدن  فاصله  فقر  و
کـه  خـودش  بـه  روش  (دو  سال  اخير  در  اعتراض  به  فقر،  بيکاری ھای گسترده، عـدم  پرداخـت  دسـتمزدھا     گسترده  کارگری  در  یکی

ھای   در  اعتـراض  بـه  سياسـت...  ھای  کارگران،  معلمان،  پرستاران   و  اعتراض)  مطلوب  سرمایه داری  برای  افزایش  سود  تبدیل  شده  
با  این  ھمه،  مستمرترین  شکل  اعتراض  به  کليت جمھوری     از  این مبارزات حالت  دفاعی  داشت  ولی   البته  خيلی .اقتصادی  دولت  بود  

ھای  اعتراضی را ھم  در شکل  مبارزات  اتفاقا  ادامه  حرکت .را  در  این  اعتراضات  می بينيم ) ١٣٨٨تا  خرداد  (اسFمی در چند  سال  اخير  
،  حرکتھای  انقFب  کارگران  پارس  واگن ،  از درھم  ) و عقب  نشينی  رژیم(ھای  اخير می بينيم،اعتراض  کارگران  ایران  خودرو   کارگری  ھفته

  .  ماه  اخير  ٣-٢اعتصاب  غذا  و صدھا  حرکت  اعتراضی  کارگری  دیگر  در    شکستن  نھار خوری  کارخانه  تا
کنيد  علت  تداوم  اعتراضات،  در شرایطی  که  واضح  است  یک  جناح  جمھوری  اسFمی  حد  اقل  فعF بر جناح  دیگـر پيـروز   فکر  می - س

  است؟   شده، چگونه
، اعم  از کارگر، کارمند، معلم،  پرستار یا  این  جمعيت  ميليونھا  بيکار  راستش  چيـزی  بـرای  از   ھا  است مردم و اینجا  منظورم  مزد بگير - پ

و از این  رو است  که  ھمينکه  کوچکرین امکانی پيدا ميشود به خيابانھا می ... ھای پرداخت نشده دست  دادن  ندارند جز فقر وبدبختی، حقوق
اقتصادی  باعث  شد    نارضایتی.  ل  کار  یا  کارخانه،  گاھی  در برابر محل  کار بسته شده نيزتظاھرات ميکنندایند،  مثل  روز قدس  یا جلو  مح

  .ای  نشان  دھند سابقه   مردم مخالفتشان  با دیکتاتوری  جمھوری  اسFمی  را درچنين ابعاد بی
کـه     بحرانـی.  بحران  اقتصادی  کم  سابق  در ایران  شکل گرفـت اعتراضات  سياسی  امسال  تابستان  بر بستر یک : به نوعی ميشود گفت

  .  المللی  نبود تاثير  از بحران  اقتصادی  نظام  سرمایه  در سطح  بين   طبعا  بی
ه  تجربه  طوmنی ھای  حاشي درانتقال  بحران به  کشور   ھربحران اقتصادی، مبارزات  طبقاتی  خودش  را  ھمراه  دارد  و البته  سرمایه  جھانی

اگر .  ھای  جدیدی  برای  تشدید  آثار بحران  در ایران بوجود  آورده  است دارد اما  اقتصاد  فاسد و انگلی سرمایه داری اسFمی  در  ایران  زمينه
ارزات  و  ادامـه  آنھـا  سـاده  ھای  عميق  سياسی  اضافه  کنيد،  درک علت  مبـ  از تشدید نارضایتی   این زمينه  را  به بحران  سياسی  ناشی

  .ترميشود
ھا  از  غياب  طبقه  کارگر در صحنه  سياسی  صحبت  می کنند و جالب  است  که  نظر شما در  ضدیت  با این    حتما  ميدانيد  که  خيلی - س

صنایع  کليدی  مثل  نفت  در مورد  وقایع   نظر است  اما  می خواستم  بدانم  تا  آنجا  که  شما  می دانيد؛  فعالين  جنبش  کارگری  خصوصا  در
  چه  فکر  می کنند؟   کنونی

وقایع  اخيـر  اول  باید  تاکيد  کنم  جنبش  کارگری  نه  فقط  از روز  اول  تظاھرات  که  قبل  از ھمه  درگير مبارزه  با  دولت  و رژیم  بود  اما -پ 
که  البته  بيشتر  به  وخيم  تر شدن  اوضـاع اقتصـادی  ھـم  ( ات  کارگری چند برابر شده اول  اینکه  تعداد  مبارز. مسائل  را عوض  کرده   کمی

چند  ماه  اخير  درمواردی  کيفيت  مبارزات  طبقاتی  کارگری  ازحالت دفاعی خارج  شـده  و    این  است  که طی   اما مھمترازآن،)  برمی گردد 
باید  دقت  کرد  که  شرکت در .  راضات  کارگران  پارس  واگن  ،  جسارت  کارگران  ایران  خودرومثF  اعت.  اشکال  تھاجمی  به خودگرفته است

ھمـه  در دسـت  صـاحبکار و ...،  نام  فاميـل  آدرس  ظاھرات  خيابانی  است  چون  نام خطرناکتر  از  ت   ھای  اعتراضی  خيلی این  نوع  حرکت
از نيـروی  کـار بيکـار   ،  در شرایطی  که  این در صد بـاmییت  که  کارگرمعترض  بيکار ميشوداین  اس مأمورین  امنيتی  ھست و حداقل  قضيه 

پس  اميدوارم  کسی  ازعدم حضـور .  با اینھمه،  با اینکه ما شاھد تشدید  سرکوب  ھستيم، مبارزات  کارگری گسترش پيدا کرده است .است
اما  واقعيت  این  است  که  بخشی  از  کارگران  و خصوصا  کارکنان نفت  به  .روی کارگران را نيز ببيندطبقه کارگر صحبت  نکند، این بخش از پيش

چه  نقش  تاریخی در مبارزات مردم  ایران ایفـا    ۵٠نقش  تاریخی  خود  آگاھند  و  البته  کارگران  با  سابقه  به  یاد  دارند  اعتصاب ھای  دھه 
امـا  اینکـه  تـا  امـروز  پـی  اعتصـابی  نرفتـه  انـد  دmیـل  . ھا  در این  مورد  فراوان  شـنيده  انـد  ن  ھم  از پيشکسوتنسل جوان  کارکنا.  کرد

  .دارد   مشخصی
را  ھم   اعتصاب  به  سود  جناح  اصFح طلب  رژیم  تمام  شود  که  البته  طبقه  کارگر  این  جناح    ازاین  است  که  درجو کنونی   اول  نگرانی  

و  درایـن  مـورد  !  پدید  آمد که  به  خودش  ظلم  شـد   دشمن  طبقاتی  خود  ميداند،  جناحی  که  آزادی  خواھيش  تنھا  وقتی   به  درستی
گيـرد  کـه  دیگر  این  است  که  چنين  اعتصابی  باید  در مقطعـی  صـورت     نگرانی.  ھای  زیادی  بوده و ھست بين  کارگران  نفت  ھم  بحث

  ھماھنگی  بين پاmیشگاه ھا باشد  و اعتصاب  پيروز  شود،  
زمان ھم واضح بود عده ای با   آن. تعدادی موافق بودند تعدادی مخالف . می خواستيم در اعتراض به مسائل سياسی اعتصاب کنيم ۶٠ما سال 

اما این را ھم بگویم که اگر مبارزات مردم  ادامه پيدا کند ،من مطمئن . هبيشتر شد  رژیم کF مخالفند تا چه رسد به حاm که تعداد مخالفين خيلی
  .که کارکنان صنعت نفت از مبارزات سياسی دفاع کنند و در حد mزم  اقدام کنند) این قول را ميدھم  یعنی(ھستم 

م صدور نفت تصفيه شده به ایران را در دستور آمریکا و انگليس، فرانسه، آلمان  تحری. ھای پيشنھادی است  سؤال آخر من در مورد تحریم - س
  نظر شما در این مورد چيست ؟. کار خود دارند

ھای ضروری به شـھرھا ، روسـتاھا  کاm. بينند ضربه می.. کند ، در سرما مردم فقير ، کارگران  اول اینکه واضح است تحریم مردم را فلج می -پ 
مـا از . تقویت رژیـم اسـت  خود این مسئله مانعی بر مبارزات کارگری است  و تنھا تاثير آن.   این ھمه در خدمت منافع سرمایه جھانی. نميرسد 

شـرایط  را : می شود گيفت. ھای ارتجاعی این ھدف را عقب می اندازد این رژیم بودیم ھر دخالتی از حکومت  پی  سرنگونی انقFبی ۶٠سال 
   .وت نکرد و این تحریم ھا به ھر طریق ممکنی اعتراض نمودپس باید سک.کند  برای اعتراضات کارگری  نامناسب می


