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 2  ۱۳۹۳شهريور  ۷ انترناسيونال 

کـارگـر    ۵۰۰۰روزه  ۳۹اعتصاب 
معدن بافق در اواخر ارديـبـهـشـت     
تا اوايل تيرماه و اعتصابي که از 

مـرداد شـروع شـده و امـروز              ۲۸
دهمين روز را پشت سر ميگـذارد  
از جمله اعتصابات بزرگ در سـه      

ايـن دو    .  دهه گذشـتـه بـوده اسـت        
اعتصاب که دومي هـمـچـنـان در       

ظرفيت بسيار بـاالي  جريان است، 
ــز                ــي ــق و ن ــاف کــارگــران مــعــدن ب
پتانسيل عظيم جنبش کارگري را 

 . با برجستگي خاصي نشان داد
سه سال قبل در ارديـبـهـشـت         

اعتصاب کارگران که بـا     ۹۰سال 
تحصن بخشـي از مـردم شـهـر و             
مسدود کردن راه آهن هـمـراه بـود      
زياد دوام نياورد و با دخالت گارد 
ويژه بـه خشـونـت کشـيـده شـد و                 

اما اينبار اعتـصـاب   .  پايان يافت
روزه بـا اعـالم لـغـو انـتـقـال                   ۳۹

مــعــدن بــه بــخــش خصــوصــي بــا          
. موفقيـتـي نسـبـي پـايـان يـافـت              

استاندار يـزد در جـمـع کـارگـران              
متحصن حـاضـر شـد و مصـوبـه              
هــيــات دولــت مــبــنــي بــر لــغــو             

درصـد از سـهـام           ۲۸.۵واگذاري 
معدن سنگ آهن مرکزي بافق بـه    
بخش خصوصي را در اختيار آنان 
قرار داد و کارگران بـه اعـتـصـاب       
پايان دادند اما آمادگـي شـان را       
براي قطعي کردن عـقـب نشـيـنـي          

هيـچ ارگـانـي      .  دولت نگه داشتند
جرات نـکـرد کسـي را دسـتـگـيـر              
کند، بـرعـکـس مـقـامـات ريـز و              
درشت حکومت مجيز کارگران را 
گفتند و هر کدام سعي کـرد خـود       

. را بيشتر دلسوز آنها نشـان دهـد    
و اين پيش درآمد اعتصـابـي شـد      
کـه امــروز دهــمـيــن روز خـود را              

 . پشت سر ميگذارد
اينبار نيز اعتصاب با قـدرت    

نـفـر از        ۹هرچند .  به پيش ميرود
کارگران را دستگـيـر کـردنـد امـا          
ايـن دســتــگــيــري بــيــش از آنــکــه           

کارگران را مرعوب کند خودشـان  
فــکــر .  را بــه مــخــمــصــه انــداخــت      

ميکردند با دستگيري کارگران و   
ــدن                 ــع ــژه در م ــارد وي حضــور گ
کارگران عقب مـيـرونـد امـا االن           
مانده اند که با کـارگـران زنـدانـي       

خانواده ها تحصن شـان  .  چه کنند
را بالفاصله شروع کردند و ابـعـاد   
وسيعتري بـه اعـتـراض در بـافـق            

مجبورند کارگران زنـدانـي   .  دادند
اما در مقابل وثيـقـه     را آزاد کنند

اي که سيستم قضائـي حـکـومـت       
اعالم کرده اسـت، خـانـواده هـاي           
کارگران با صـراحـت اعـالم کـرده         
اند که کارگران مجرم نيـسـتـنـد و       

به تحصـن ادامـه     .  وثيقه نميدهيم
ميدهيم تا آنها را بدون هيچ قـيـد   

گـارد ويـژه     .  و شرطي  آزاد کـنـيـد   
سرکوبشان را به معدن فرستـادنـد   
اما با سد محکم کارگران مواجـه  
شدند و بدون اينکه جرات تـعـرض   

و بـاالخـره     .  کند گورش را گم کرد
کارگران در حاليکه حمايت فـعـال   
مردم شهر را با خود دارند اعـالم    
کـردنــد کــه بــه اعــتـصــاب ادامــه           
ميدهـنـد و دو هـفـتـه ديـگـر بـه                   
حـکـومــت مـهــلـت دادنـد کــه بــه              

 . خواست هايشان رسيدگي کند
ــارزه             ــقــطــه قــوت هــاي مــب ن
ــاد              ــحـ ــران بـــافـــق اوال اتـ کـــارگـ

 ۵۰۰۰مستـحـکـم و قـاطـعـيـت              
کارگر اسـت کـه بـدون آن چـنـيـن               

حـمـايـت    .  اعتصابي عملـي نـبـود     
فعال مردم شهر و عکـس الـعـمـل       
فوري و محکم خانواده هـا نـقـطـه       
قوت مهم ديگري است که به ايـن    
مبارزه ابعادي بسيار اجـتـمـاعـي       
داده است و اين يـکـي از اصـلـي           
تـريـن داليـلــي اسـت کـه امـکــان               
سرکوب مستقيم کـارگـران را بـه          

. ميزان زيادي کـاهـش داده اسـت       
کارگران و مردم شهر چنان در هـم  
تنيده اند که هر دست درازي روي   
کارگران کل شهر را بـه اعـتـراض        

ميکشاند و اين کار گارد ويـژه و      
دستگـاه قضـائـي و فـرمـانـدار و               
استاندار و بقيه دزدان و اوبـاشـان     

 . را مشکل ميکند
مشــکــل امــا ايــن اســت کــه           

کارگران بدليـل نـداشـتـن تشـکـل           
واقعي که منافعشان را نمايندگي 
کند و نمايندگان واقـعـي شـان را        
طرف حساب دولت و غيره بکنـد،  
باعث شده است که کساني مـثـل     
محمـدرضـا صـبـاغـيـان بـعـنـوان              
نمايـنـده کـارگـران طـرف حسـاب             
بشوند و عمال به يک پاي تصمـيـم   
گيري در روند اعـتـصـاب تـبـديـل         

صباغيان در جمع کارگران .  شوند
گفت که در دو ماه گذشتـه بـاالي     
صد جـلـسـه بـا مـقـامـات ريـز و                 
درشت شهـر و اسـتـان يـزد بـراي              
پيگيري مطالبات کارگران داشته 

سوال اين است که چه کساني .  ايم
در اين نشست ها حضـور داشـتـه        
انــد؟ چــنــد نــمــايــنــده مســتــقــيــم          
کارگران همراه ايشان بـوده اسـت؟     
نمايندگان کارگران ميتـوانـنـد بـا       
طرف مقابل خود اعم از کارفرمـا  
ــتــي پشــت مــيــز              ــا ادارات دول ي
مذاکره بنشينند اما مشـروط بـه       
ــمــايــنــده واقــعــي و               آنــکــه اوال ن

منتخب کارگران باشند ثانـيـا نـه      
يک نفر و دو نفر که تـعـداد قـابـل         
توجهي از نمايندگان کارگـران در    
ايـن نشــســت هــا حضــور داشــتــه          
باشند و مرتب نتيجه مذاکرات را 

به مجمع عمومي کارگران گزارش 
بدهند و راي و نـظـر کـارگـران را             

اما متاسفانـه ايـن     .  اجرائي کنند
فاکـتـورهـاي اسـاسـي در ايـنـجـا               

صباغيـان حـتـي در        .  غايب است
سخنراني روز چهارم شـهـريـور در      

 ۱۹جمع کارگران اعالم کرد که تا 
شهريور به دولت مهلت ميدهيم و 
اين دو هفته اعـتـصـاب را ادامـه         

ظــاهــرا ايشــان دارد       .  مــيــدهــيــم 
راديکاليسمي را بيان ميکند اما 
ايـن انـعـکـاس فشـار اعـتـراضــي              
کارگران و مردم محروم شهر است 
که او را وادار به اعالم اين مساله 
ميکند و البته يادش نمـيـرود کـه      
خانواده ها و مردم را بـه صـبـر و        

 . آرامش دعوت کند
در اين سخنراني ها يک کلمـه  
ــران و                   ــارگــ ــم کــ ــيــ ــمــ از تصــ

. نمايندگانشان صحبتي نميـشـود  
نمايندگان کارگران کي هسـتـنـد؟      
چند نفر هستنـد؟ چـگـونـه و کـي            
انتخاب شده اند؟ در کدام مجـمـع   

عمومي نظر توده کارگر را جـويـا     
شده اند؟ او يک کلمه از خـواسـت       

گانه کارگران بـجـز لـغـو          ۱۶هاي 
. خصوصي سازي صحبت نميکند

مدير کل سابق پـدافـنـد    صباغيان 
غير عامل استـان يـزد، شـهـردار         
سابق بافق و نامزد نـهـمـيـن دوره         
مجلس شوراي اسالمي و يکي از 
مقامات حکومت در اين منطـقـه   
است و ربطي به حـقـوق کـارگـران         

اين ميتـوانـد نـقـطـه قـوت           .  ندارد
کارگران باشد که شوراي اسالمـي  
شهر هم حتي کجـدار و مـريـز در          
کنار آنها باشد امـا ايـن دو لـبـه             

کارگران موقعي ميتـوانـنـد    .  است
از اين نهادهـا بـه نـفـع پـيـشـبـرد               
مبارزه خود استفاده کنند که اوال 
ماهيت آنها را بخوبي بشناسند و 
ثانيا تصميمات الزم را خـودشـان     
ــه کــمــک                در مــجــامــعــشــان و ب

 . نمايندگان انتخابي شان بگيرند
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گـرايـش راديـکـال و قـوي در              
ميان کارگران بافق کامال مشهود 

ــه           .  اســت ــن گــرايشــي اســت ک اي
عليرغم همه فشارها و تـهـديـدات    

 ۳۹و دستگـيـري هـا اعـتـصـاب             
کارگر را بـا مـهـارت       ۵۰۰۰روزه 

ــرد      ــت کـ ــدايـ ــه      .  هـ ــي کـ ــرايشـ گـ
ــا                اعــتــصــاب کــنــونــي را ســر پ

ايـن گـرايشـي      .  نگهـداشـتـه اسـت      
است که اعتماد کارگران متوهم و 

امـا  .  مردد را جـلـب کـرده اسـت            
متاسفانه عده ديگـري سـوار ايـن        
موج اعتراضي هسـتـنـد کـه ايـن          
ــنــدگــي             ــمــاي ــســم را ن ــي ــکــال رادي

 .نميکنند
کــارگــران را نــتــوانســتــنــد بــا        
ســرکــوب شــکــســت بــدهــنــد امــا        
شکست کارگـران در يـک پـروسـه           
ميان مدت از اين طريق ميتوانـد  

نـفـر از        ۹يـکـي از       .  عملي شـود   
دستگـيـر شـدگـان اخـيـر مـحـمـد                
ــيــس شــوراي            حســن تشــکــري رئ
اسالمي شهر بافق است، شورائـي  
که در چهـارچـوب سـيـاسـت هـاي           
جمهوري اسالمي کار مـيـکـنـد و       
ايشان رياست آنرا بـعـهـده دارد و        
همزمان خود را نماينده کـارگـران     

او در جـريـان       .  معـرفـي مـيـکـنـد        
روزه در تــجــمــع         ۳۹اعــتــصــاب    

گفته بـود     سيصدنفره جوانان بافق
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کـه تـا فـالن روز بــه مســئـولــيــن               
واگــذاري مــهــلــت مــيــدهــيــم کــه         

شرکت سنگ آهن مرکزي بافق از   
طريق فرابورس را متوقف کنند و 

درصـد از آنـرا بـه عـمـران و                 ۱۵
يعني بـه سـرمـايـه         ( آباداني بافق 
. اختـصـاص دهـنـد      )  داران محلي

اين همه خواست او در آن مـقـطـع      
ايشان نه خواست کارگران را .  بود

نمايندگي ميکند، نه بـه مـجـمـع         
عمومي کارگران گزارش ميدهد و 
نه نماينده واقعي کارگـران اسـت،     
بلکه رئيس شوراي اسالمي شـهـر   
ــن شــورا گــزارش                 ــه اي اســت و ب
ميدهد، شورائي که با هزار رشتـه  
ــت و                ــکــوم ــع ح ــاف ــن ــار م آشــک
مفتخـوران شـهـر را نـمـايـنـدگـي               
ميکند و هرجا حـکـومـت تـحـت          
فشار قرار گيرد چنين شوراهـائـي   
به چماقي عليه کـارگـران تـبـديـل          

 . ميشوند
تشــکــري و صــبــاغــيــان کــل          
خواستشان اين است که اگـر قـرار     

 ۱۵است معدن خصـوصـي شـود        
درصد آن به بافق اختـصـاص داده     

اينجا فصل مشترکي هم با .  شود
اعــتــراض کــارگــران دارنــد چــون          
مخالف انتقال سهام کارخـانـه بـه      

. اما هـمـيـن     .  شرکت نفت هستند
نه از ارتقاي موقعيت شغلي کليـه  
کارگران کـه بـه مـعـنـي افـزايـش                
دستمزد است صحبت ميـکـنـنـد،     
نـه از تضـمــيـن امـنـيــت شــغـلــي               
کارگران، نه ارتقاي ايمني مـعـدن     
و تبديل قراردادهاي سفيد امضـا  

بـه قــراردادهـاي رســمــي و نــه از             
گــانــه    ۱۶ديــگــر خــواســت هــاي        

اگر هم جايي از کـارگـر       .  کارگران
ــار                ــت فشـ ــحـ ــد تـ ــنـ ــنـ ــاع کـ دفـ

. راديکاليسـم درون مـعـدن اسـت          
کل اين قضايا از عـدم تشـکـيـل           
مجامع عمومي و عدم انـتـخـاب      
دهها نمايـنـده کـه بـطـور واقـعـي              
کارگران را در اعتصاب و مذاکـره  
نمايندگي کنـنـد تـا عـدم اطـالع            
رساني مستقل کارگـران درمـورد     

گانه شان و خيلـي   ۱۶خواستهاي 
فاکتورهاي ديگر نشان ميدهد که 
کارگران نتوانسـتـه انـد اسـتـقـالل           
تصميم گيري را براي خـود حـفـظ      

بر ادامـه مـبـارزه خـود بـا            .  کنند
قاطعيت پافشاري ميکـنـنـد امـا       
نمايندگان واقعي شان جلو صحنه 
نيستند، در کنـار خـانـواده هـا و           
مشــاور خــانــواده هــاي کــارگــران        
زنـدانـي هسـتـنـد و جـلـو وثـيـقــه                  
ايسـتـاده انـد امـا طـرف حسـاب               
مذاکره و رسانه ها نيستند و ايـن    

مسئوليت هـا عـمـال بـه شـوراي              
اسالمي شهر و امـثـالـهـم واگـذار        

 . شده است
. ايــن ضــعــف اســاســي اســت        

ــيــســت کــه کــارگــران             ــدي ن تــردي
راديکال و آگاه در معدن بافق کـم    

و بيش به اين مساله آگاهي دارند 
اما متاسفانه هنوز نتوانسته انـد    
ســنــگــر مــحــکــمــي بــراي حــفــظ          
استقالل خود ايجـاد کـنـنـد و در           
همه زمينه ها دست بـاال داشـتـه        

اگر امـثـال صـبـاغـيـان و           .  باشند
تشکري بدليل پيوندهاي مـحـکـم      
با ارگان ها و مقامات حـکـومـت    
ميتواند در رسانه ها حضور پيـدا  

کنـد و در جـلـسـات مـتـعـدد بـا                   
مقامات ريز و درشت شهر شرکت 
کــنــنــد و بــدون مشــکــلــي بــراي            
کارگران يا مردم شهر سـخـنـرانـي       
کنند و با اين کـارهـا بـخـشـي از          

کارگران را که آگاهي چنـدانـي بـه      
قدرت طبقاتي خود ندارند و ايـن      
شگردها را نميشناسند به تـرديـد     
ــران              ــد، کــارگ ــنــدازن ــي ــزل ب ــزل و ت
راديکال اما اين موقعيـت و ايـن       

 . امنيت را ندارند

با اتکـا بـر نـقـاط قـوت ايـن               
مبارزه بايد نقطه ضعف ها را از     

در شرايط فعلي بـدلـيـل      .  بين برد
اتحاد و قـاطـعـيـت کـارگـران در               
اعتصاب و همراهي خانواده ها و 
مردم شهر با آنها ممکن اسـت از    
طريق سرکوب نتوانند اعـتـصـاب      
را به شکست بـکـشـانـنـد امـا بـا            
مسخ خـواسـت هـاي کـارگـران از            

طـريـق شـوراي اسـالمـي شـهـر و                
اشــخــاص بــا نــفــوذ ديــگــري کــه           
پيوندهايي با کارگران دارنـد، در      
يک روند طوالنـي تـر مـيـتـوانـنـد            
کارگران را از تحقق مطالبـاتشـان   

اين اصلي ترين نـکـتـه      .  باز دارند
اي است که کارگـران بـايـد بـه آن           

اقـدامـات زيـر بـهـر          .  توجه کنـنـد  
درجـه در دســتـور کــارگـران قــرار            
گيرد اين امکان را از ارگان هـاي    
دولتي ميگيرد و کـارگـران را در         
ــرار              ــري ق ــعــيــت مــحــکــم ت مــوق

 : ميدهد
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در روزهاي اعتصاب و تجمـع  
هر روز ميتوان مجـمـع عـمـومـي        
کارگران را تشکيل داد و درمورد 
ادامـه مــبــارزه تصــمــيــم جــمــعــي        

مجمع عمـومـي کـارگـران       .  گرفت
در جريان اعتصاب ميـتـوانـد هـر       
روز بيانيه صادر کند و در سـطـح     
کارخانـه و شـهـر مـردم را از آن                 

حق بـرگـزاري مـجـمـع        .  مطلع کند
عمومي را در جـريـان اعـتـصـاب          
ميتوان تثبيـت کـرد و بـا پـايـان              
اعتصاب نيز هر هفته وقت ثابتي 
را به بـرگـزاري مـجـمـع عـمـومـي             

 . اختصاص داد
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ــايــد در مــجــمــع             کــارگــران ب
عمومي نمايندگان واقعي خود را 

انـتـخـاب دهـهـا        .  انتخاب کـنـنـد     
ــعــنــوان مــثــال             ــنــده، ب  ۵۰نــمــاي

نماينده، در شرايط کنوني بسـيـار   
موثرتر و قابل اتـکـاتـر اسـت تـا            

. انــتــخــاب مــثــال پــنــج نــمــايــنــده       
نـمـايـنـده        ۲۷کارگران کيان تايـر    

انــتــخــاب کــردنــد و بــا بــرگــزاري          
مجمع عمومي و گـزارشـدهـي بـه       
کارگران رابطـه مـحـکـمـي مـيـان            

. نمايندگان و کارگران تضمين شد
در معدن بافق که تعداد کـارگـران   
بسيار زيادتر است تعداد بيشتري 
نماينده اجازه سازش با نمايندگان 
و مرعوب کردن آنـهـا را کـاهـش           

 . ميدهد
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ــه اشــکــال             ــد ب ــاي کــارگــران ب
مختلف درمورد خواست هايشـان  
و همينـطـور ادامـه مـبـارزاتشـان           

از خــواســت   .  خــبــررســانــي کــنــنــد  
آزادي فوري و بـي قـيـد و شـرط               
کارگـران زنـدانـي و لـغـو هـرنـوع                
پرونده عـلـيـه کـارگـران، افـزايـش            
دستمزد و ايمني محيط کـار زيـر     
نــظــارت نــمــايــنــدگــان کــارگــران،       
تضمين شغلي و لـغـو خصـوصـي         
کردن معدن، تبديـل قـراردادهـاي      
سفيد امضا بـه قـرارداد رسـمـي،           
تــخــصــيــص فــوري بــودجــه بــراي         
مبارزه با آلودگي هوا و مـحـيـط        
زيســت در بــافــق، احــداث فــوري          
بيـمـارسـتـان و سـايـر امـکـانـات                
رفاهي در شهر و همچنين حق بي 
چون و چـراي اعـتـراض و ايـجـاد            

 

 ۲ از صفحه  

 اعتصاب کارگران بافق

 نقطه قوت ها، نقطه ضعف ها 
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کارگـر   ۵۰۰۰اعتصاب و تحصن 
معدن بافق به هشتمين روز خـود      

خـــانـــواده هـــاي    .  رســـيـــده اســـت   
کارگران دستگير شده سومين روز 
تحصن را پشت سر ميـگـذارنـد و      
اعالم کـرده انـد تـا آزادي کـلـيـه                 
کــارگــران بــه تــحــصــن ادامـــه                

طـيـف گسـتـرده اي از           .  ميدهـيـم  
مردم زحکمتکش بافق با شـرکـت     
در تحصن خانواده ها همبستگـي  
شان را با کارگـران اعـتـصـابـي و          
ــواده هــاي کــارگــران اعــالم            خــان

کـارگـران زنـدانـي نـيـز           .  ميکنـنـد  
متحدانه مقامات را تحـت فشـار     

در مقـابـل شـايـعـه        .  قرار داده اند
نفـر   ۹کارگر زنداني، هر  ۸آزادي 

کارگر زنداني اعالم کردند که زيـر  
بار اين تصميم نميرويم و هـمـه را     

 . بايد آزاد کنيد
اعتصاب کـارگـران، تـحـصـن          

خانواده ها و هـمـبـسـتـگـي مـردم          
شهر با آنها چنان ابعاد گسترده و   
قدرتمندي يافتـه اسـت کـه تـمـام            
تالش هاي حکومت و ارگان هـاي  

. مختلف آن را ناکام گذاشته است
ــه مــعــدن                 ــژه شــان را ب گــارد وي
ــرش                ــا گســت ــا ب ــد ام ــادن ــت ــرس ف
اعتراض کارگران و مردم و بـدون      
اينکه بتواند کوچکترين اقـدامـي     
عـــلـــيـــه کـــارگـــران بـــکـــنـــد بـــا           
سرافکندگي آنرا از معدن و بـعـد       

کـارگـران را     .  از شهر خارج کردنـد 
شبانه در خانه هايشان دسـتـگـيـر     
کردند اما خانواده ها به تـحـصـن      

ــد     ــداري و        .  دســت زدن ــان ــت از اس
فــرمــانــداري تــا امــام جــمــعــه و            
مقامات ديگـري مشـغـول تـالش         
براي عقب راندن کارگران هستـنـد   
اما حتي جرات تهديد کارگران را   

مــجـيــز کـارگــران را       .  هـم نـدارنــد    

نه جرات . ميگويند تا وقت بخرند
اجراي طرح هاي خود را دارنـد و        

مـيـدانـنـد     .  نه جرات عقب نشيني
که عقب نشيني صريح آنهـا، يـک     
پـيـروزي بــزرگ بـراي کـارگـران و              
مــردم و تــودهــنــي بــزرگــي بــراي          
ارگــانــهــاي مــخــتــلــف حــکــومــت       
خـواهـد بـود و خـون تـازه اي در                  
جنبش کارگري در سـراسـر کشـور      

 . جاري خواهد کرد
حزب کمونيسـت کـارگـري بـه         
کارگران و خانواده هـايشـان و بـه        
مردم زحکمتش و معتـرض شـهـر      
بافق درود ميفرستد و بـار ديـگـر        
تاکيد ميکند که قدرت شما تـوان  
عقب راندن کـامـل حـکـومـت از            
طــــرح خصــــوصــــي ســــازي و              

. بــيــکــارســازي کــارگــران را دارد       
قدرت متحد شما ايـن امـکـان را        
دارد که عزيزان بازداشتي را بدون 

هر گونه وثيقه اي آزاد کند و جلـو  
. پرونده سازي عليه آنها را بگيـرد 

شما اين توان را داريد که هـيـئـت      
مديره مفتخور و حکومـتـشـان را      
وادار کنيد که اقدامات الزم براي 

. ايمنـي مـعـدن را انـجـام دهـنـد               
همبستگي پرشوري که در سـطـح       
شهر شکل گرفته است اين توان را 
به کارگران و مردم بافـق مـيـدهـد       
کــه خــواســت هــاي کــارگــران از             
افزايش دستمزد تا امنيت شغـلـي   
و مسائل بيمه و بازنشسـتـگـي و      
خواست هاي رفاهي مردم شهر را 

 . به کرسي بنشانند
حزب شما را فراميخوانـد کـه     
مجمـع عـمـومـي تـان را مـرتـب                 
تشکـيـل دهـيـد، کـلـيـه خـواسـت                
هايتان را اعالم کنيد و يکپـارچـه   
با مردم شهر براي تحقق آنـهـا بـه        

کـلـيـه    .  مبارزه خود ادامه بدهـيـد  

خانواده هاي کارگران و مردم شهر 
را بـه پـيـوسـتـن بـه ايـن مـبـارزه                  

شما قادريد به همـه  .  تشويق کنيد
خواست هاي فـوري تـان بـرسـيـد،          
رفقاي زنداني تان را آزاد کنـيـد و     
حــلــقــه هــاي گــل بــه گــردن آنــهــا            
بيندازيد و جشـن بـزرگ پـيـروزي           
تـان را هــمــراه بــا هـزاران انســان             
شريف در خيابانهاي شـهـر بـافـق         

 . برپا کنيد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۳شهريور  ۴
 ۲۰۱۴اوت  ۲۶ 
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اينها بـخـشـي از      .  تشکل کارگري
خواست هاي فوري کارگران اسـت    
که بايد مدام و به اشکال مختلـف  
در ميان مردم منـعـکـس شـود و         
روي تابـلـوي اعـالنـات کـارخـانـه            

خبررساني منـظـم بـه      .  نصب شود
رسانه هائي مانند تلويزيون کانال 
جديد بعنوان سخنگوي کارگران و 
ــاي             ــنــطــور از طــريــق مــدي هــمــي
اجتماعي گوشه اي مهم از تـالش    
بــراي بــه پــيــروزي رســانــدن يــک             
مبارزه و جلوگيري از انـحـراف آن     

و    کــمــبـود اطــالع رســانــي     .  اسـت 
بـاعـث   اعالم نکردن خواسـت هـا       

شده که در حال حـاضـر هـيـاهـوي        
درصد سهام به عـمـران    ۱۵انتقال 

شهر بر همه خواست هاي اساسـي  
 . کارگران سايه بيندازد

 
�	ل 1	��اد0 ه	" @!� : 

تشويـق کـلـيـه خـانـواده هـاي              
کارگران و نه فقـط خـانـواده هـاي         
کارگران زنداني به شرکت فعال در 

ايجاد کـمـيـتـه     .  تجمعات کارگران
همبستگي بـا کـارگـران بـوسـيلـه             
خــانــواده هــا و مــردم آزاديــخــواه          

 .شهر
مبارزه قـاطـع و هـوشـيـارانـه           
هرروزه با تحريفاتي کـه از سـوي         
مقامات مختلف درمورد مبارزه 
کارگران و خواست هاي آنها انجام 
ــيــز يــکــي ديــگــر از               مــيــشــود ن
اقــدامــات ضــروري بــراي شــفــاف        

 . سازي است
اينها رئوس برخي اقـدامـاتـي    
است که در شـرايـط فـعـلـي بـراي           

کارگران معدن و خانواده هايشـان  
و جوانان راديکال شهر امکانپذير 

 . است
 


	ر��ان 	� .>��Nه� : 
و باالخره در خـارج از بـافـق،        
خطاب به مراکز مختلف کارگـري  
و همينطور خطاب به دانشجويـان  
و معلمان و نهادها و تشکل هـاي  
مختلف بايد تاکيد کـرد کـه ايـن          
اعتصاب شايسـتـه حـمـايـت گـرم           

. شــمــا در ســراســر کشــور اســت           
اعتصابات کوتاه مـدت مـعـمـوال       

. اين فرصت را فراهـم نـمـيـکـنـنـد         
اما اعتصاب کـارگـران بـافـق کـه          
حداقل تا دو هفـتـه ديـگـر ادامـه          
دارد و مبارزه اي که براي تـحـقـق      
خواست هاي کارگران بعد از آنهـم  
ادامه خواهد يافت اين فـرصـت و     

اين امکان را فراهم مـيـکـنـد کـه          
يک جنبش همبستگي با آن شکل 

جنبشـي کـه هـم مـبـارزه            .  بگيرد
کارگران معـدن بـافـق را تـقـويـت             
ميکند و هم پيوند مـيـان بـخـش         
هاي مخـتـلـف کـارگـران و مـردم             

 . معترض را محکم ميکند
ايـن يـک اعــتـصـاب بـزرگ و              

مهم اسـت کـه پـيـروز           .  مهم است
حتي اگـر بـه يـک خـواسـت              .  شود

خود يعني جلوگيري از خصوصـي  
ــراي                  ــه را ب ــن ــي ــد زم ــرس ــدن ب ش
تحرکات بـعـدي کـارگـران مـعـدن           

پـيـروزي کـارگـران       .  فراهم ميکنـد 
معدن بافق مبارزه در ساير مراکز 
کارگري در سراسر کشور و بـويـژه     
مراکزي که قـرار اسـت بـه بـخـش            
خصــوصــي واگــذار شــود را نــيــز          

بايد با تـمـام قـوا        . تقويت ميکند

ضعـف هـايـش      .  از آن حمايت کرد
را شناخت و به رهـبـران راديـکـال       
کارگري در اين مرکز کمک کرد تا 

بايد کمک کرد .  بر آنها غلبه کنند
تا کارگـران در قـدم بـه قـدم ايـن                

چه براي .  مبارزه به پيروزي برسند
آزادي کارگران زنداني بدون قيد و 
شرط و وثيـقـه و چـه بـراي سـايـر               

ــاي       ــه ــه    ۱۶خــواســت ــان حــزب .  گ
کمونيست کارگري تالش مي کند 
تا از طريق تلويزيون کانال جـديـد     
و به اشکال مختلف اين مبارزه را 
در تمام لحظاتش منعکس کـنـد،     
توطئه هاي صف مقابل کـارگـران   
را بر مال کند و توجه کل جامـعـه   
را نسبت به اين مبارزه مهم جلب 

 . *کند

 

 اعتصاب کارگران بافق

 نقطه قوت ها، نقطه ضعف ها 
 ۳ از صفحه  
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 5 ۵۷۲شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

سپتـامـبـر     ۶روز :  نترناسيونالا
يک کنفـرانـس کـارگـري از طـرف            
کميته همبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـي              
کارگري در شهر استکهلم بـرگـزار     

شــهــال دانشــفــر شــمــا       .  مــيــشــود 
ــه              ــت ــي ــم ــگــوي ک ــوان ســخــن ــن ــع ب
همبستگي کارگري ممـکـن اسـت      
بگوييد اين کنفرانس چه اهـدافـي     

 را دنبال ميکند؟ 
 

ايـــن :  شـــهـــال دانشـــفـــر       
کارگران و   " کنفرانس تحت عنوان 
، از طـرف      " انقالب در خاورميانـه 

کميته همبستـگـي بـيـن الـمـلـلـي             
ايــران فــراخــوان داده        -کــارگــري   
يک هدف مهم آن زدن     .  شده است

استارت يک همـبـسـتـگـي پـايـدار          
کارگري در سـطـح خـاورمـيـانـه و           
شمال آفريقا است و بـه نـظـر مـن           
ــطــع از                  ــن مــق ــن هــدف در اي اي
تــحــوالت خــاورمــيــانــه اهــمــيــت        

نـگـاهـي بـه        .  سياسي فـوري دارد   
اوضاع سياسي ايـران و تـحـوالت        
خاورميـانـه و کشـورهـاي شـمـال             
آفريقا در همين دو سه سال اخـيـر     
به روشني به اين سوال و اهـمـيـت      
شکل گيري چنين همبستگـي اي    
در ســطــح مــبــارزات کــارگــران و          
مردم اين کشورهـا پـاسـخ روشـن         

سخن از يک خـاورمـيـانـه     .  ميدهد
از يکطرف انقـالبـات در     . نو است

ــا              ــق ــري ــه و شــمــال اف ــان خــاورمــي
عليرغم اينـکـه بـه تـمـام اهـداف             
خود نرسـيـده، مـنـشـاء تـحـوالت            

. امــيــد بــخــشــي در جــهــان بــود           
تحوالتي که الهام بخش جنـبـشـي    

ــود را           ــه خ ــا        ٩٩ک درصــدي ه
ميخواند در برابر توحش سرمـايـه   
داري به بـن بسـت رسـيـده جـهـان             

از سـوي ديـگـر نـبـود          .  امروز بود
افق کارگري و سوسـيـالـيـسـتـي و         
تعريف شده در مقـابـل خـود ايـن         
انقالبات کمبودهاي جـدي اي را        
نشان ميدهد که هم بسـيـار مـهـم       
است و هـم بـنـظـر مـن بـا تـالش                
رهبران راديکال کـارگـري و درس       
ــي              ــيــات جــهــان ــجــرب گــيــري از ت

. کارگران قابل برطرف کردن اسـت 
در چنين شـرايـطـي بـيـش از هـر               
وقت نياز به يک پيوند فعال ميـان  
کارگران اين منطقه و همبستگـي  
بين المللي کـارگـري و خصـوصـا         
در ســطــح مــنــطــقــه خــاورمــيــانــه        

 . خودرا نشان ميدهد
هـدف مـا نشـان دادن وجــود             
پيوند نزديکي بـيـن خـواسـتـهـا و           
مبارزات ما کارگران و مـردم در      
ايران، در مصـر، در تـونـس، در              
عراق، در ترکيه و در کشـورهـاي       

مـا  .  مختـلـف خـاورمـيـانـه اسـت           
ميکوشيم کـه صـف بـنـدي هـاي              
ــن بســت                ارتــجــاع مــنــطــقــه و ب
سرمـايـه داري جـهـانـي را نشـان               
دهيم و بگوييم کـه جـنـبـش هـاي          
آزاديــخــواهــانــه مــا مــردم بــا                
خــواســتــهــاي راديــکــال، انســانــي      
پاسخ ارتجاع اسالمـي و از گـور         
برخاسته است و در هميـن راسـتـا      
بر بيشترين همبستـگـي کـارگـري       
در سطح منطقه و در سطح جـهـان   

مـا بـر بـيـشـتـريـن            .  تاکيـد داريـم    
همبستگي با مردم عراق تـاکـيـد      

سـپـتـامـبـر         ٦کنفرانس .  ميکنيم
تنها يک قدم در جهت جـلـو بـردن        
ايـن گــفــتــمــان مــهــم در جــنــبــش           
کارگري در سطح منطقه و جـهـان     

در عين حـال بـا تـوجـه بـه            .  است
نکاتي که اشاره کرديم ما بعنـوان  
کميته همبستـگـي بـيـن الـمـلـلـي             

ايران اين کـنـفـرانـس را         -کارگري
تشکيل ميدهـيـم و مـيـخـواهـيـم            
بـگــويـيــم کــه بــا تـوجــه بــه هــمــه              
مــولــفــات ســيــاســي اي کــه ذکــر          
کردم، مبارزات کارگران و مـردم      
ايــران نــيــاز بــه حــمــايــت وســيــع            

نـيــاز بـه حـمـايــت         .  جـهـانـي دارد     
و .  وسيع در سـطـح مـنـطـقـه دارد          

هــدف مــا نشــان دادن اهــمــيــت            
سياسي و فوري چنين حمايتي در 

 . سطح منطقه و جهان است
   

ممکن اسـت    :  انترناسيونال
که بعضي از شرکت کننـدگـان در     
اين کنفـرانـس بـراي خـوانـنـدگـان            

انترناسيونال آشنا نباشند، لـطـفـا    
معرفي کوتـاهـي در مـورد آنـهـا            

 .بگوئيد
 

در  ايــن      :  شــهــال دانشــفــر   
کـنـفـرانــس فـعــالـيـن کـارگـري از               
ــفــي شــرکــت          کشــورهــاي مــخــتــل

هدا کامل يکي از ايـن      .  ميکنند
شرکت کنندگان است که يکـي از    
فعالين کـارگـري از کشـور مصـر           

او عضـو هــيـئـت اجـرايــي           .  اسـت 
اتحاديه مستقل همـبـسـتـگـي بـا         
بازنشستگان، و رئـيـس کـمـيـتـه             
هــمــبــســتــگــي بــا اعــتــصــاب در         

EFITU  )   تـا مـه        ۲۰۱۲فوريه
است و يک شخـصـيـت و      )  ۲۰۱۴

ــري                ــارگ ــش ک ــب ــن ــپ ج ــره چ ــه چ
از تـونـس هـاتـم       .  شناخته ميشود

الوين شرکت ميکند که يـکـي از       
جوانان فـعـال در انـقـالب تـونـس             

ــوده اســت    ــه         .  ب ــت ــمــي او عضــو ک
ــان      ــن   (   UGTTجــوان ــري ــت ــزرگ ب

ــه کــارگــري در تــونــس           ) اتــحــادي
از عراق مـا اکـرم نـادر را            .  است

داريم که سخـنـگـوي روابـط بـيـن           
المللي اتـحـاديـه بـيـکـاران عـراق            
مــيــبــاشــد و يــکــي از فــعــالــيــن            
کارگري شنـاخـتـه شـده در عـراق            
است و داراي ارتـبـاطـات وسـيـع            
کارگـري هـم در عـراق و هـم در                 

خـود  .  کشورهاي مـخـتـلـف اسـت       
من و همچنين بـهـرام سـروش کـه         
هـــردو ســـخـــنـــگـــوي کـــمـــيـــتـــه         

 -هبمستگي بين المللي کـارگـري    
ايران هستيـم نـيـز سـخـنـران ايـن              

و .  کــنــفـــرانــس خــواهـــيــم بــود            
همـچـنـيـن کـاظـم نـيـکـخـواه کـه                  
مسئوليت ارتبـاط بـيـن الـمـلـلـي            
کميته همبستگي را دارد و نـقـش   
زيادي در ارتباط با اين فـعـالـيـن       
کارگري در مصر و تونس و عـراق  
و کشورهاي ديگر داشته نـيـز در       
کنفرانس شرکت دارد و صـحـبـت        

بـعـالوه مـا حـمـيـد           .  خواهـد کـرد    
تقوايي لـيـدر حـزب کـمـونـيـسـت               
کـارگـري ايــران را در کــنـفـرانــس             
خواهيم داشت که مـعـرف حضـور      

هــمــه هســتــنــد و ايشــان هــم در             
کــنــفــرانــس در مــورد انــقــالبــات         
ــقــش کــارگــران            ــه و ن خــاورمــيــان

از ايران رضـا    .  سخنراني ميکنند
رشيدي از فـعـالـيـن کـارگـري در               
ايران را نيز بعنوان سخنران داريـم  

کميته پـيـگـيـري بـراي          " که عضو 
بـوده  "  ايجاد تشکـلـهـاي کـارگـري       

است و ارتباط فعالي بـا جـنـبـش       
از .  کـــارگـــري در ايـــران دارد               

سخنرانان کنفرانس همچنين بايد 
از يوران گوستاوسون نام ببـرم کـه     
نمـايـنـده مـنـتـخـب در اتـحـاديـه                 
کــارگــران شــهــرداري ســوئــد و               
ــون             ــدراســي ــن عضــو ف ــي ــمــچــن ه
اتحاديه هاي کـارگـري سـوئـد در           
استکهلم است و همـکـار کـمـيـتـه         
همبسـتـگـي کـارگـري ايـران نـيـز               

پــاسـکــال دکــامــپ از      .  مـيــبــاشــد 
اعضاي اتحاديه کارگري س ژ ت   
در فـرانسـه و از هـمـکـاران بـيـن                
المللي کميته همبستگي کارگـري  

 . نيز از سخنرانان کنفرانس است
فعاليني از کشورهاي اردن و     
لـبـنـان و تـرکـيــه نـيـز خـواسـتــار                  
شرکت در کنفرانس بودنـد کـه در       
فــرصــت کــوتــاهــي کــه بــه فــکــر            
برگزاري اين کنفرانس افتـاديـم از     
عهده تـامـيـن امـکـانـات حضـور            
ايــن دوســتــان در کــنــفــرانــس بــر           

اما امـيـدوارم بـتـوانـيـم         .  نيامديم
آنها را از طـريـق ايـنـتـرنـت و بـا                
ــه             ــرانــس داشــت ــر در کــنــف تصــوي

 . باشيم
 

انتظار شـمـا      :انترناسيونال
 از اين کنفرانس چيست؟ 

 
انتـظـار مـن      :  شهال دانشفر

از اين کـنـفـرانـس بـرداشـتـن گـام             

هايي عمـلـي و ادامـه کـار بـراي              
ارتباط فعالين کارگري و چـپ در    

مـا در    .  کشورهاي منطـقـه اسـت     
تدارک تشکيل نهاد هـمـبـسـتـگـي       

کارگري در خاورميانه هسـتـيـم و       
اميدوارم که اين کنفرانـس پـاسـخ      
مثبت به آن دهد و حـداقـل پـايـه           

يـک  .  هاي اوليه آن گـذاشـتـه شـود      
قدم عملي ديگر اعالم حمايـت از    
مبارزات کارگران و مـردم عـراق         
ــســم اســالمــي               ــي ــاش ــر ف ــراب در ب
دولتهاي آمريـکـا و عـربسـتـان و            
جمهوري اسـالمـي و قـطـر و هـم              

و قدم ديگـر در    .  پيمانانشان است
همبستگي با کارگـران زنـدانـي و        
ــران               ــارگــران در اي مــبــارزات  ک

با توجه به وزن مهم جنبـش  . است
ــاســي               ــري در فضــاي ســي ــارگ ک
جــامــعــه، رژيــم اســالمــي فشــار          
سنگيني بر روي کارگران زنـدانـي     

. و رهبران کارگري گذاشـتـه اسـت     
حــمــايــت مــا از ايــن کــارگــران،            
حمايت ما از کـارگـران در بـنـدي         
چون بـهـنـام ابـراهـيـم زاده، رضـا              
شهابي، شاهرخ زمـانـي و دهـهـا           
فعال کارگري زنداني ديگر کـه در    
زندان نيز محکـم ايسـتـاده انـد و           
همچون يک رهـبـر کـارگـري ابـراز          
وجود مـيـکـنـنـد و انسـانـيـت را                 
فرياد مـيـزنـنـد، قـدم مـهـمـي در               
عقب زدن سرکوبگـري هـاي رژيـم        
و تقويت جنبش کارگري در ايـران    

بــعــالوه هــمــيــن امــروز            .  اســت
هـزار کـارگـر مـعـدن             ٥مبارزات 

بافق يزد را مي بينيد کـه دامـنـه      
اش بــه يــک شــهــر دارد کشــيــده              

اين مـبـارزه در مـقـابـل          .  ميشود
کل جنبش کـارگـري در ايـران راه          
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در ايــن مــبــارزه     .  نشــان مــيــدهــد  
کارگران و مردم معترض در برابـر  
دســتــگــيــري فــعــالــيــن کــارگــري         

خـواسـتـار    .  معترض ايستـاده انـد    
آزادي بــدون قــيــد و شــرط آنــهــا             

روشـن اسـت کـه چـنـيـن             .  هستيد
مبارزه اي بـايـد بـا وسـيـعـتـريـن               

نـمـونـه    .  حمـايـت هـا روبـرو شـود           
ديگر از همين نوع همبستگي ها 
اشاره به اتفاق ناگواري اسـت کـه       
در سال اخير در ترکيه در مـعـدن       
سوما افتاد و صد ها کارگر جـان    

ــنــد    ــت ــاخ ــه بــه           .  ب ــراضــي ک اعــت
اعتراضـات گسـتـرده اي در ايـن             

کـــنـــفـــرانـــس .  کشـــور دامـــن زد      
کارگري در سطح خاورميانه بـايـد   
همبستگـي خـود را بـا خـانـواده               
هاي بازماندگان کشتـاري کـه در       

. اين معدن روي داد اعـالم دارد         
انتـظـار مـا بـرداشـتـن گـامـهـاي                
عملي اي در جهـت هـمـبـسـتـگـي          
کــارگــري در ســطــح خــاورمــيــانــه        

 . است
 

در اطـالعـيـه    :  انترناسيونال
هدف از برگزاري کنفرانس ايـجـاد   
همنظري در راههاي همبـسـتـگـي     
ــران در                 ــارگـ ــارزات کـ ــبـ ــا مـ بـ
خاورميانه و شمال آفريقـا، اعـالم     

ايـــن امـــر بـــطـــور        .  شـــده اســـت   
مشخص در رابـطـه بـا مـبـارزات          
کارگران ايـران چـه تـاثـيـري مـي               

 تواند داشته باشد؟
 

طـبـعـا يـک       :  شهال دانشـفـر  
بخش مـهـم کـار ايـن کـنـفـرانـس               

دلـيـلـش نـيـز مـکـان            .  ايران اسـت 
جنبش کـارگـري و کـل تـحـوالت            
سياسي ايران در تـحـوالت امـروز      

 . خاورميانه است
در ايران مـا بـا يـک جـنـبـش               
کارگري پر جنب و جوش و پـر از        
اعتراض و مبـارزه روبـرويـيـم کـه          
ــر روز گســتــرده                  ــنــه اش ه دام

جــنــبــشــي کــه تــاثــيــر        .  مــيــشــود
مستقيمي روي فضـاي سـيـاسـي           
جــامــعــه دارد و در عــيــن حــال              
مســقــيــم از فضــاي اعــتــراضــي           

از جـملـه     .  جامعه تاثير ميـگـيـرد   
ما همين امروز شاهد جلـو آمـدن     

جنبش هاي اجتماعي در عـرصـه     
هــاي مــخــتــلــف مــبــارزه عــلــيــه          
اعدام، عليـه قـوانـيـن ارتـجـاعـي            
اســـالمـــي، عـــلـــيـــه تـــبـــعـــيـــض        
جنسيتي، عليه آلودگـي مـحـيـط       
ــان            ــي ــدان ــراي آزادي زن زيســت، ب

اين جـنـبـش هـا         .  سياسي هستيم
تماما رژيم اسالمي را بـه چـالـش      

در پـس    .  کشيده و نشانـه مـيـرود     
اين جنبش ها جامعه اي را مـي        
بينيد با خواستهاي آزاديخواهانـه  
و انساني که راديکال و سـکـوالر       

ــت ــود            .  اســ ــراف خــ ــتــ ــه اعــ بــ
حکومتيان رسوخ قـوي تـفـکـرات       

. چپ و برابري طلبي را مي بينيـد 
به نظر من اين اتفاقات بـراي کـل     
منطقه و به اعبـتـاري کـل جـهـان          

بـويـژه ايـنـکـه         .  اميد بخـش اسـت    
جـمـهـوري اسـالمـي سـر اژدهـاي              

از .  اسالم سياسي در منطقه است
جمله جنايات فجيعـي کـه امـروز        
ــش و                  ــط داعـ ــوسـ ــراق تـ در عـ
جريانات ديگر اسالمي شـاهـدش     
ــي اش               ــاي اصــل ــک پ ــيــد ي هســت

بـه ايـن     .  جمهوري اسالمـي اسـت    
مــعــنــي کــه جــنــگ بــيــن دولــت            
مالکي و داعش و سربلـنـد کـردن      
ارتجاعي تـريـن و کـثـيـف تـريـن                
جــريــانــات مــذهــبــي، قــومــي              
مشــخــصــا نــتــيــجــه  رقــابــتــهــاي         
منطقه اي جـمـهـوري اسـالمـي و            
عربسـتـان سـعـودي اسـت کـه در               
مــتــن شــکــســت نــظــم نــويــن                  

از هـمـيـن رو         .  آمريکايـي  اسـت      
زدن اين سـر و سـرنـگـونـي رژيـم               
اســالمــي يــک فــاکــتــور مــهــم در          

. امنيت منطقه و کل جهان اسـت   
هدف ما اينست که اين تبييـن را    
بــه گــفــتــمــانــي وســيــع در ســطــح          
منطقه و جهـان تـبـديـل کـنـيـم و              

سـپـتـامـبـر         ٦تشکيل کنفـرانـس     
 .گامي در اين جهت است

 
مـبـارزات     : انتـرنـاسـيـونـال     

کارگران ايران تا چه حد تـوانسـتـه      
اســت در ســطــح جــهــانــي مــورد            
حمايت قرار بگيرد؟ آيا اين بـراي    
شــمــا بــعــنــوان يــکــي از رهــبــران          
جنبش کارگري در ايـران، راضـي       
کننده است و آيا شاهد پيشرفـتـي   

 در اين زمينه هستيم؟ 
 

واقــعــيــت :  شــهــال دانشــفــر   
اينست که تـوجـه بـه سـوي ايـران            

خصوصا بعد از خيز .  بسيار است
 ٨٨انقالبي مردم ايـران در سـال           

تصـويـر   .  اين توجه ها بيشتر شـد   
جــهـــان از ايــران و مـــبـــارزات               

. کــارگــران در ايــران عــوض شــد          
تصــويــر جــهــان امــروز از ايــران            
مـــردمـــي اســـت کـــه زيـــر بـــار              
ارتجاعي اسـالمـي نـرفـتـه انـد و             
ــيــن ارتــجــاعــي             ــوان ــا ق جــنــگ ب
اسالمي و جنگ بـا سـرکـوبـگـري        
هاي آن جنگ هـر روزه مـردم بـا            

در ســطــح   .  ايــن حــکــومــت اســت     
ــي و                 ــهــان ــري ج ــبــش کــارگ ــن ج
ــروز             ــري ام ــارگ ــاي ک ــه ــان ــازم س
مبـارزات مـراکـزي چـون شـرکـت             

 ٤٠واحد و هفت تـپـه و طـومـار           
هزار امضا بر سر دستمزد معرفـه  

رهــبــران .  و شــنـاخــتــه شــده اسـت        
کارگري چون رضا شهابي، جـعـفـر    
عــظــيــم زاده، پــرويــن مــحــمــدي،         
بــهــنــام ابــراهــيــم زاده، شــاهــپــور        
احساني راد، شـاهـرخ زمـانـي و             
دهها اسم ديگر از همين دست نـه  

تنها در سطح جـامـعـه بـلـکـه در             
سطح نهادهاي کـارگـري جـهـانـي          

مـا بـعـنـوان       .  شنـاخـتـه شـده انـد         
کميته همبستـگـي بـيـن الـمـلـلـي             
کارگري سـعـي کـرده ايـم صـداي              
اعتراض کارگران ايران و کارگـران  

. زنداني در سطح جهـانـي بـاشـيـم       
اين کار را هر ساله با شـرکـتـمـان       
در اجالس جهاني سازمان جهاني 

اين کـار را هـمـيـن           . کار کرده ايم
امســال در شــرکــت و فــعــالــيــت            
هايمان در سطح کـنـفـرانـس هـاي        
بزرگ کارگري از جمله  کنفـرانـس   
آي تي يو سي و ليبر اسـتـارت در     
آلــمــان، کــنــفــرانــس بــزرگ تــريــن         
اتحاديه هاي صنعتي کارگري در   
ــوراي             ــس ش ــران ــف ــن ــکــوک، ک ــان ب
اتــحــاديــه هــاي کــارگــري ونــکــور        
کانادا، کنفرانـس اتـحـاديـه هـاي          
کــارگــري تــرانســپــورت در ســطــح       
ــس           ــران ــف ــن ــن ــاوي، ک ــن ــدي اســکــان
کارگران اتحاديه آزاد ژاپن داشتـه  

در اين اجالس هـا بـعـضـا       .  باشيم
قطعنامه ها ي حمايتي گرمي از   
ــارازت             ــي و مــب ــدان ــران زن کــارگ

. کارگران ايران صـادر شـده اسـت       
ما در همين دو ماه اخير در مـاه      
ژوئيه و اوت روزهاي همبسـتـگـي    
با کارگران زنداني در ايـران را بـر       
پا کـرديـم و اگـر چـه اقـدامـاتـي                  
اضطراري بود و بـا فـرصـت هـاي         
چند روزه سـازمـان يـافـتـنـد ولـي            

. توانستيم پاسخ خـوبـي بـگـيـريـم        
يک نمـونـه جـالـب آن راهـپـمـايـي               
ــيــن کــارگــري             ــعــدادي از فــعــال ت
اتحاديه هاي کارگري کشتـيـرانـي    
و ســاخــتــمــانــي در ســيــدنــي در            
اســتــرالــيــا بــا بــود کــه نــتــيــجــه             
تالشهـاي ارسـالن نـاظـري عضـو            
کميته هبمستگي کـارگـري ايـران      

مـا از سـوي       .  در اين کشـور بـود      
اتــحــاديــه هــايــي چــون کــارگــران         
مونـتـاژ در اسـتـرالـيـا و شـوراي                
اتــحــاديــه هــاي کــارگــري ونــکــور        
قطعنامه هايي در مـحـکـومـيـت        
رژيم اسالمي با خواست انـفـزواي     

و ايـن يـک       .  سياسي آن را داشتيم
گفتيمان مهم ما در جـهـت جـلـب       
همبستگي کارگري از کارگـران و    

امـا هـمـانـطـور        .  مردم ايران است
که اشـاره کـرديـم ايـن اقـدامـات               
پيشروي هايـي در کـار مـا بـوده             
است ولي تا هدفي که ما داريم و   
نياز امروز جنبش کـارگـري ايـران      

. و جهان است خيلي فاصله داريـم 
 . بايد اين فاصله را پر کنيم

  
بـا تشـکـر و          : انترناسيونال

اميدواريـم کـه بـعـد از بـرگـزاري               
کنفرانس بتوانيم يک جـمـعـبـنـدي        
از بحث ها و دستاوردهـاي آن در      

 .*انترناسيونال داشته باشيم

 

 ۵ از صفحه  

 در استکهلم" کارگران و انقالبات خاورميانه"کنفرانس 

نـفـر از        ٣٠بنا به خبر درج شده در رسـانـه هـا،            
کارگران شاغل در پروژه ميانگذر ارومـيـه بـا امضـا           

ماه حقوقهاي معوقه خود ٩طوماري خواهان پرداخت 
کارگران با توجه بـه  ايـنـکـه پـروژه بـه اتـمـام                   .  شدند

رسيده و شرکت در حال برچيدن تجهيـزات کـارگـاهـي       
اش است، بدرست تشخيص داده اند که بايد با اقـدام    
قاطعانه تري پيگير دريافت حقوقهـاي مـعـوقـه شـان          

 . باشند

کميته آذربايجان حزب کمونيست کـارگـري ايـران      
ضمن حمايت از اعتراض و پيـگـيـري کـارگـران بـراي           
دريافت حقوقهاي معوقه شان، از کارگران ميخـواهـد   
که نبايد تنها به نوشتـن طـومـار اعـتـراضـي بسـنـده               

 . کنند
همانطور که در خبر آمده است، کارفرما حتي بـه    
راي اداره کار مبني بر پرداخت حقوقها هـم تـوجـهـي         

نميکند و عمال براي نقد کردن معـوقـات مـطـالـبـات         
خــودش از کــارفــرمــاي اصــلــي، کــارگــران را وجــه                  

 . المصالحه قرار داده است
کارگران راههاي ديگـر اعـتـراضـي را نـيـز بـراي                

از جملـه تـجـمـع       .  دريافت حقوقهايشان بايد برگزينند
اعتراضي در مـقـابـل اداره کـار اسـتـان بـه عـنـوان                        
کارفرماي اصلي پل مـيـانـگـذر مـيـتـوانـد يـکـي از                   

مبارزه کـارگـران تـا دريـافـت          .  راههاي موثر ميباشد
همه حقوقهاي معوقه شان بايد ادامه يابد، کـارگـران     
راهي جز مبارزه متـحـدانـه و مـداوم تـا رسـيـدن بـه                   

 . حقوقهايشان ندارند
 

 کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران

١٣٩٣شهر يور  ٦برابر با  ٢٠١٤ست وآگ ٢٨  
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باليائي اي است که توليد و توزيع 
بنزين آلوده در جامعه اشاعـه داه    

کافي است مثل دولـتـهـاي      .  است
اروپائي استاندارهاي بهداشتي در 
توليد بـنـزيـن را رعـايـت کـرد و                 

امـا  .  جلوي اين فاجعـه را گـرفـت       
باز چنين انـتـظـاري از جـمـهـوري           

آلــودگــي .  اسـالمــي جــائــي نــدارد     
اصلي جامعه ايـران نـظـام حـاکـم          

ــران            .  اســـت مســـالـــه مـــردم  ايـ
حاکميت نظـامـي اسـت کـه خـود            

. سرمنشا تمامي آلودگي ها است
* 

يکي از اساتيد خانم که از سوي فرجي دانا منتصـب  "
شده مي گويد من شکالت نيستم، مرواريد نـيـسـتـم،       
وسيله تفريح نيستم، اسـبـاب ازديـاد نسـل نـيـسـتـم،               
عامل فساد مردان نيستم، ناموس هم نـيـسـتـم، مـن          

يک انسان که برابر و آزاد آفريده شده نـه    يک زن هستم،
بهشت زير پاي من است و نه جهنم و افتخار فرستادن 
مردان به معراج هم نصيب کس ديگري شود بلکه مي 

 ."  خواهم خودم به معراج بروم
اين بخشي از سخنان مـحـمـد حسـن آصـفـر، يـک              
نماينده اصولگرا در دفاع از اسـتـيـضـاح وزيـر عـلـوم            

او در ادامـه يـادآوري  مـيـکـنـد کـه آيـت اهللا                       . است
از دامن زن مـرد بـه مـعـراج مـي              : " خميني گفته بود

 " .رود
از نظر اين نماينده مجلس اسالمي و هـمـپـالـکـي      
هاي متحجرش اين گفته هاي يک استاد زن دانشـگـاه   

و عـلـيـه فـرهـنـگ و             "  فرمايشات امـام راحـل      " عليه 
اخـالقـيــات اســالمـي حــاکـم دلـيــل مـحــکـمــي بــراي                  
استيـضـاح و بـرکـنـار کـردن وزيـر عـلـوم مـحـسـوب                         

مجلس بر همين نوع استدالالت وزيـر عـلـوم      .  ميشود
را برکنار کرد اما اين دردي از حکومت دوا نـخـواهـد    

با تغيير اين يا آن وزير و کابينه و رئيس جمهور .  کرد
و غيره مردم به فـرهـنـگ زن سـتـيـز حـاکـم رضـايـت                   

مشکل حـکـومـت اسـاسـي تـر از ايـن                .  نخواهند داد
مساله بر سر سياستهاي معتدل روحاني و . حرفهاست

عـدم بـرخـورد      " وزير علومش و يا بقول اصـولـگـراهـا         

. و غيره نـيـسـت     "  قاطع به عومل فتنه در دانشگاهها
مساله اينست که کل جامعه مقدسات و فـرهـنـگ و        
ارزشهاي پوسيده اسالمي را، از جـملـه و بـخـصـوص            
عليه حقوق و موقعيت زنان، نمي پذيرد و عـلـيـه ايـن       
مقدسات و سياستهاي ارتجاعـي بـه حـرکـت درآمـده            

اظهارات اين استاد زن دانشگاه را بايد در کنار . است
موج اعتراض عليه حجاب و جداسازي جنسـيـتـي در      
ورزشگاههـا و ادارات و دانشـگـاهـهـا قـرار داد تـا                      

در دانشگاهها " انتصابات غلط"متوجه شد مساله به 
جامعه جـمـهـوري اسـالمـي را بـا هـمـه                 .  ربطي ندارد

قـوانـيـن و مـقـدسـات پــوسـيـده و ضـد انسـانـي اش                          
نميخواهد و نمي پذيرد و در عـرصـه هـاي مـخـتـلـف              

اين جنبش رهائي زن در .  حکومت را بچالش ميکشد
ايران است کـه از زبـان يـک اسـتـاد دانشـگـاه اعـالم                       
ميکند زن وسيله تفريح و ناموس و ابزار ازدياد نسـل  
و عامل فساد مردان نيست و براي خزعبالت اسالمي 
عفت و عصمت و ناموس و بهشت و معـراج و غـيـره        

جامعه حـول دو مـحـور        .  هم پشيزي ارش قائل نيست
رهائي زن و جارو کردن مذهب از دولت و شئـونـات و     
زنـدگــي هـر روزه مـردم بــه حـرکــت درآمـده اســت و                       
دانشگاه مثل هميشه بازتـاب ايـن تـحـرک و تـعـرض               

اسـاس و ريشـه مشـکـل اليـنـحـل                .  اجتمـاعـي اسـت     
جمهوري اسالمي با همه باندها و جناحهايش در ايـن  

 .  *واقعيت نهفته است

 

 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي
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ــران،         ۱۲۳۰از    "  ــر ايـ ــهـ شـ

ــه          ۱۰۰۰ ــر ورشــکــســت ــه ش
 ."هستند

 وزير کشور 
وزير کشور اعتـراف مـيـکـنـد        
ــيــش از هشــتــاد در صــد                  کــه ب

و .  شهرهاي ايران ورشکـسـتـه انـد      
ايــن تــاکــيــد مــجــددي اســت بــر            
وضعيت اسفبار و تـالـشـي و بـن           

 !بست اقتصادي جمهوري اسالمي
علت ورشـکـسـتـگـي شـهـرهـا           
چيست؟ جناب وزير کشور جـواب  

شـهــرهـا اگــر     : " داهـيـانـه اي دارد       
تشکيل مي شود بـايـد مسـتـقـر،          
مســتــقــل و خــودکــفــا بــاشــد تــا            
خودشان تـوانـايـي اداره کـردن را           

ظـاهـرا مشـکـل       ."!  داشته باشـنـد  
تشــکــيــل شــهــرهــائــي اســت کــه           

و خودکفا و مسـتـقـل    !) ؟(مستقر
بزعم جـنـاب وزيـر هـزار         .  نيستند

شهر بيخود و بيجا تشکـيـل شـده      
نتيجه مـنـطـقـي ايـن نـظـريـه             !  اند

مشـعـشـع هـم بـجـز انـحـالل ايــن                 
شــهــرهــاي بــيــجــا و عــدم صــدور          

تشـکـيـل شـهـرهـاي         " مجوز بـراي    
! نـمـيـتـوانـد بـاشـد         "  غير خود کفا

ظاهرا مقامات رژيم شهرها را بـا  
احزاب و سايتها و روزنـامـه هـاي      

احـزاب  .  مخالف اشتباه گرفته اند
و رسانه هاي مخالف را مـيـتـوان      

گـرچـه در     ( منحل و تعطيل کـرد      
اين مورد هـم سـيـاسـت بـگـيـر و              

اما ) ببندشان بجائي نرسيده است
شهرها را نميشود از نقشـه حـذف     

 .کرد
البته جناب وزير بحثش را تـا  

اين نتايج مشـعـشـع ادامـه نـداده          
اصوال شان نزول اين نسخـه  .  است

استقرار شـهـرهـاي خـود       "مضحک 
ارائه راه حـل نـيـسـت بـلـکـه            "  کفا

الپــوشــانــي کــردن ريشــه واقــعــي         
ــه اســـت     ــا بـــي     .  مســـالـ ــرهـ ــهـ شـ

ريشـه ورشـکـسـتـگـي         .  تقصـيـرنـد   
عدم استقرار و استقالل "شهرها نه 

آنها بلکه بن بست و " و خودکفائي
ــظــام             تــالــشــي اقــتــصــادي کــل ن

اين رژيـم    . جمهوري اسالمي است
جمهوري اسالمي است که تمـامـا   

يک اقتصـاد  .  ورشکسته شده است
ورشکسته که تنها در خدمت يـک    
اقليت دزد و چـپـاولـگـر مـالـتـي                

. ميلياردر حاکم قرار دارد و بـس     
ــلــــت                ــور رژيــــم عــ وزيــــر کشــ
ورشکستگي هزار شهر را چـنـيـن      

درآمد با هزينه نمي : "ذکر ميکند
". خواند و ترازشـان مـنـفـي اسـت         

کافي است بخشي از ثروت تـاراج  
شده بوسيله مقامـات و اعـوان و         
انصارشان را صرف ايـن شـهـرهـا         
کرد تا درآمد ها و هزينه ها تـراز    

ثــروت مــردم را بــايــد از           .  بشــود
چنـگ مـقـامـات آيـت اهللا هـا و                 
باندهاي مافـيـائـي حـاکـم بـيـرون            

. کشيد و بـه جـامـعـه بـازگـردانـد             
براي مـردم ايـران راه حـل روشـن             

بزير کشيدن حکومـت آيـت       : است
راه نـجـات از       .  اهللا هاي ميلياردر

ورشکستگـي اقـتـصـادي رژيـم و            
تمامي تبـعـات فـالکـتـبـار آن بـه              
ميدان آمدن تـوده هـاي مـردم در          
هزار شهر به ورشکستگي کشـيـده   

 !  *شده است
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ــن "   ــزيـ ــنـ ــد          ۴٠بـ ــر حـ ــرابـ بـ
 !"مجازآلوده بوده است

يک مقام سـازمـان حـفـاظـت           
 محيط زيست 

ــي در                ــت ــام دول ــک مــق ــر ي اگ
ــه              ــتــشــان ب ــي کــه دول کشــورهــائ
حداقلي از موازين تمدن و مدنيت 
پايبند است چنيـن اظـهـار نـظـري          
ميکرد دولت مربوطه را يـکـشـبـه     

امــا الــبــتــه    .  بــرکــنــار مــيــکــردنــد   
ــن              ــي وراي اي ــوري اســالم ــه ــم ج

اين حکومت مقدسات !  حرفهاست
و قوانين و فرهنگ و کيـان اسـالم     
است و در کيان اسـالم  آنـچـه بـه             
حساب نمي آيد حفاظـت مـحـيـط       
زيست و بهداشت و سالمتي مردم 

مقام مربـوطـه اثـرات سـوء         !  است
: اين آلودگي را چنين بر ميشمارد

خواب آلودگي، گـيـجـي، سـردرد،         
ــوســت،            ــک پ ــحــري ــاري، ت ــاهشــي ن

ــفــســي،              چشــم ــن ــم ت هــا وســيــســت
اختالالت خوني، اثر سوء بر مـغـز   

ريـزي     استخوان و کم خـونـي، خـون     
بــــيــــش ازحــــد،ا خــــتــــالالت               
کروموزومي، آسيـب بـه سـيـسـتـم           

 !  ايمني و سرطان خون
ــيــســتــي از امــراض و              ايــن ل
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ديويد کـامـرون اخـيـرا گـفـتـه            
است اگر بـه ثـبـات دولـت عـراق              
کمک نـکـنـيـم داعـش ايـنـجـا در               
انگليس ما را مـورد حـملـه قـرار         

 . ميدهد
آدمـکـشـان و      جناب کامـرون    

داعـش  تروريست هائي از جـنـس     
در انگليس سالهاي طوالني است 
دارند به مردم حمله مـيـکـنـنـد و          
شما امکانات رشد آنها را فـراهـم   

شمـا آقـاي کـامـرون و           .  آورده ايد
کـابــيــنــه هـاي قــبــل از شــمــا بــه              
مرتجعيني کـه در مسـاجـد ايـن             
کشور به جوانان آموزش سنگسار 
ميدهند و عليه غيـر مسـلـمـانـان        
فتوا صادر ميکنند و انواع تخم و 
ترکه هاي آدمکش اسالمي تربيت 
ميکنند، اجـازه داده ايـد دادگـاه          
هاي شريعه راه بيندازنـد، فـتـواي      
قتل ناموسي صادر کنند و همـان  
رفتار داعشي را با زنان و دختران 

! خانواده هاي مسلمان انجام دهند
دولت شما به آنها سوبسيد ميدهد 
و مدياي رسمي شما آنـهـا را بـاد        

ــد   ــزن مــدارس اســالمــي راه        .  مــي
انداخته ايد تا حتي کودکان هم از 

و !  تعاليم اسالمي بي بهره نمانند
برعکس به خواست سـکـوالرهـاي    
ايـن مـمـلـکـت کـه سـالـهـا اســت                  
خواهان لغو دادگاههاي شريعـه و    
قوانين برابر براي همه شـهـرونـدان    
اين کشور هستند وقعي نميگذارد 
و رسانه هاي رسمي تـان آنـهـا را          

 . سانسور ميکند

شــمــا تــخــم داعــش و ســايــر           
گروههاي تروريست اسالمي را در 
عراق و منطقه کاشتيد موقعي که 

بعنـوان مـتـحـد        ۱۹۹۱در ژانويه 
اصلي دولت آمـريـکـا بـا شـلـيـک            
موجي از مـوشـک هـاي کـروز و               
فروريختن هزاران تن بمب به عراق 
حمله کرديد، سپس بـا مـحـاصـره       
اقتصادي مردم عراق صدها هـزار  
کودک و پير و جوان را بخاطر بـي    
دارويي از پا درآورديد و در مارس 

همراه با جرج دبليـو بـوش      ۲۰۰۳
اين کشور را اشغال کرديد، به اين 
کشور خاک و خون پاشيديد و هرج 

و مرج و يک دولت شـيـعـي را بـه           
اسم اعطاي دمکـراسـي بـر مـردم         

خودتان بـيـش     .  عراق حاکم کرديد
از هر کس از لـجـنـي کـه بـه ايـن             

 ! کشور زده ايد آگاهي داريد

آقاي کامرون داعش در اينجا 
در انگـلـيـس زمـيـنـه رشـد پـيـدا                
مــيــکــنــد چــون از يــکــطــرف بــا             
جريانات مرتجع اسالمـي سـازش     
کرده ايد و از طرف ديـگـر فـقـر و         
محروميت و تبعيض و تحقيـر را    
عليه بخشي از مـردم در هـمـيـن           
کشور حاکم کرده ايد و زميـنـه را     
ــن اســالمــي و              ــجــعــي ــراي مــرت ب

عـلـيـه    "مغزشويي اسالمي آنـهـا       
 . فراهم کرده ايد "کفار

و اما مـگـر شـيـوخ مـرتـجـع              
حاکم بـر عـربسـتـان کـه دوسـتـان              
نزديک شما هستند رفتار بهتري با 

مگر ! زنان و مردم عربستان دارند
نميدانيد که همين امـروز داعـش       
دارد وســيــعــا از نــظــر مــالــي و              
ســيــاســي تــوســط هــمــيــن دولــت         

عربستان تغذيه ميشود؟ " فخيمه"
مگر آيت اله هاي حاکم بـر ايـران       
همان رفتار داعشي ها را با زنـان  
و مردم اين کشور نـدارنـد، مـگـر         
ــات جــمــهــوري            ــاي ــامــه جــن کــارن
ــه              ــي ــان، عــل ــه زن ــي اســالمــي عــل
مخالفين سياسي و عـقـيـدتـي و           
زنـــدانـــيـــان ســـيـــاســـي، عـــلـــيـــه        
همجنسگرايان و مـعـتـقـديـن بـه             
مذاهب ديگر از جنـايـات داعـش      
کمتر بوده است، مگر دهها هـزار    
انسان بيگناه را قتل عـام نـکـرده        
اند، مگر به صـورت زنـان اسـيـد           
نپاشيدند، مگر هنوز دست و پـا      
 قطع نميکنند و چشم درنميـاورنـد  

شما در مقابل اين جنايات و مگر 
سکوت نکرده ايد و حتي جنايات 

فـرهـنـگ    "آنها را تـحـت عـنـوان           
ــن کشــورهــا        ــه     "مــردم اي ــوجــي ت

مگر شما و دولت هـاي    ! نميکنيد
آمــريــکــا و فــرانســه و آلــمــان در            
کنفرانس گـوادلـوپ در زمسـتـان         

تصــمــيــم بــه حــمــايــت از           ۱۹۷۸
خميني پيش قراول اصلي داعشي 
ها نگرفتيد تا چپ ها در ايران به 

مگر طالبان و ساير   قدرت نرسند؟
دار و دسته هاي آدمکش اسالمي 
در افغانستـان را شـمـاهـا تـحـت             
عنوان مقابله با بلوک شرق درست 
نکرديد و بـه جـان زنـان و مـردم               

 افغانستان نينداختيد؟ 

و باالخره منظور شما از ثبات 
دولــت عــراق، نــه يــک حــکــومــت          
سکوالر و غير قومي بلکه تجديد 
تــقــســيــم قــدرت مــيــان مــراجــع           
آدمــکــش شــيــعــه و ســنــي اســت           
ــان و                  ــي کــه در آن زن حــکــومــت
سکوالرها محبوس ميشوند و دار 
و دسته هـاي اسـالمـي شـيـعـه و               
سني دمار از روزگار زنان و مردم 
درميـاورنـد و بـا تـداوم قـوانـيـن                
اســالمــي و فــقــر و ســيــه روزي               
اکثريت مردم، جنگ دار و دسـتـه   
هــاي مــخــتــلــف مــذهــبــي ادامــه        
خواهد يافت و آب خوشي از گلوي 

 . مردم پائين نخواهد رفت

داعش و جمهوري اسالمـي و    
طالبان و ساير جريانات آدمـکـش   
ــم           اســالمــي مــحــصــول مســتــقــي
سياست هاي شما و دولت آمريکا 
و ساير شرکاي شما در چندين دهه 

ــذشــتــه بــوده اســت           شــمــا و     .  گ
شرکايتان سياه تـريـن فـرقـه هـاي          
اسالمـي را کـه در حـاشـيـه ايـن                 
جوامع در حال زوال بـودنـد نـيـرو         
داديد، پول و اسـلـحـه و آمـوزش             
داديد و به جان صـدهـا مـيـلـيـون           

و ايـن    مردم مـنـطـقـه انـداخـتـيـد             
سياست ها همچـنـان مـنـطـقـه را           

. دارد به لجنزار تبـديـل مـيـکـنـد        
 . لطفا آدرس اشتباه ندهيد

آنــروز کــه قــطــب بشــريــت               
آزاديخواه حول يک پالتـفـرم چـپ،      
راديکال و انساندوستانه بلند شود 

ي را از   اسالمهم بساط جريانات 
ــان و                  ــران و عــربســت عــراق و اي
همينـطـور از انـگـلـيـس و سـايـر                 
کشورهاي غربي جمع مـيـکـنـد و       
هم پاسخ شايسته اي به سـيـاسـت      

شـمـا خـواهـد          انسـانـي  هاي ضـد    
 .*داد

 ۲۰۱۴ اوت  ۲۲  
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درصد معلمـان تـهـران       ٨٠" 
زنــگ ” زن هســتــنــد و ايــن          

 ."است“ خطر
معاون اداره کـل آمـوزش و          

 پرورش شهر تهران
بــراي حــکــومــت زن ســتــيــز           
جمهوري اسالمي نه تنها در صد 
باالي مـعـلـمـان زن بـلـکـه نـفـس                
ــان در                ــت زن حضــور و مشــارک
جامعه و در هر جنبه و عرصه از   
زنگـي اجـتـمـاعـي  زنـگ خـطـر                 

بزعم متحجرين حـاکـم زن       .  است
بايد به کنج خانه بخزد، آشپزي و   
بـچـه داري کـنـد و بـه شـوهــرش                 

شـان نـزول     !  خدمات جنسي بدهد
حجاب و جداسازي جـنـسـيـتـي و        
طرح افزايش جمعيت خامـنـه اي     
هميـن خـانـه نشـيـن کـردن زنـان                

اما جامعه ايران کامال در   .  است
جهـت مـخـالـف ايـن مـدل قـرون                
وسـطــائـي و صـدر اســالمـي کــه             
ميخواهند به مردم تحميل کننـد  

مــردم ايــران    .  حــرکــت مــيــکــنــد     
ارزشها و مقدسات و قـوانـيـن و          
اخالقيات نوع داعشي را نه تنها 
نمي خواهند و نميپذيـرنـد بـلـکـه        
مــدتــهــاســت جــنــبــش و حــرکــت         
وسيعي عليه اين سياستـهـاي زن     

. ستيز اسـالمـي آغـاز کـرده انـد             
مشــکــل حــکــومــت بــه حضــور           

. اجتماعي زنان محدود نميـشـود  
قــبــل و بــيــش از هــر چــيــز ايــن               
جنبش رهائي زن است کـه زنـگ       
خطر سرنگونـي نـظـام زن سـتـيـز             
جــمــهــور اســالمــي را بــه صــدا             

 .*درآورده است

 

 يادداشتهاي هفته
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جنايات فوق العاده فجـيـع داعـش در عـراق لـکـه                
ننگين و فراموش نشدني نه فقط بر دامن جـنـبـش    
کثيف مذهبي و اسالمي، بلکه کل سرمـايـه داري     

همان دولتها و نيروهايي که امثال ديـوهـاي     .  است
خونخوار داعش و القاعده و جمهوري اسـالمـي را       
خلق کردند و پروبال دادند، امروز بعنـوان نـاجـيـان       
مردم ظاهر شده و تالش ميکنند از فضاي تعفن و 
خون ايجاد شده، رقابتهـايشـان را پـيـش بـبـرنـد و                
دولت سازيهاي قومي و قبيله اي و عشـيـره اي و           

 . مذهبي ديگري را به مردم عراق تحميل کنند

خالق وضعيت عـراق چـه کسـي اسـت؟ دولـت                
آمريکا و متحدانش که سالها با حـکـومـت صـدام       
مماشات کردند، و بعد کـه کـار مـمـاشـات پـيـش                
نرفت تحريم اقتصادي و مرگ و فـقـر را بـه مـردم             
تحميل کردند، و بـعـد جـنـگ و کشـتـار وسـيـع و                   
بـدنـبـال آن بـعــنـوان فــاتـحـان جـنـگ، يـک دولــت                       
موزائيکي متشکل از ائتالف دستجات تروريسـت  
قوم گرا و اسالمي و عقب مـانـده را در عـراق بـه               

عالوه بر دولت آمريکا، جـمـهـوري    .  ميدان کشيدند
اسالمي نيز که آنهم با تـوطـئـه هـمـيـن دولـتـهـاي                
فخيمه غربي به مردم ايران تحميـل شـد، يـکـي از           
بانيان همين جنگ و ترور و کشتار و سـرکـوب در       

اکنون دولت عربستان و قطر و هم . عراق بوده است
پيمانانشان نيز بـراي تـحـکـيـم جـاي پـاي خـويـش                  

همان کـاري    .  داعشيان را به جان مردم انداخته اند
که در سوريه کردند و انقالب و خيزش مردم سوريه 
براي رهايي از ديـکـتـاتـوري بشـار اسـد را عـمـال                 

 . بشکست کشاندند
مردم جهان بايـد بـبـيـنـنـد کـه ايـن حـاکـمـيـن                     
سرمايه داري امروزند که اين گنـداب و ظـلـمـت و           
خون و دود و تروريسم اسالم سياسي را ايجاد کرده 

راه حلهاي بعدي شان حتي بـا عـقـب رانـدن و           .  اند
شکست احتمالي داعش نيز چـنـدان بـهـتـر از ايـن             

يکي را عقب ميـرانـنـد و ديـگـري          .  نميتواند باشد
دست باال پيدا ميکند، اما سـهـم مـردم بـغـداد و              
موصل و سامرا و کربال و کل مـردم عـراق چـيـزي         
جز فقر و نا امني و يکه تازي دستجات کشـتـارگـر    
جنايتکار اسالمي و قومي وابسته به اين دولـتـهـا      

 .نخواهد بود
مردم جهان بايد ببينند که مسبب سر بر آوردن 
فاشيسم اسالمي دولتهاي آمريکا و عـربسـتـان و          
جمهوري اسالمي و قطر و هم پيمانانشان هسـتـنـد    
که در همه کشورها رسما جلوي چشم ما هستند و   
سفارتخانه دارند و از ايـن هـمـه جـنـگ و کشـتـار                

 . گردي به دامانشان نمي نشيند
اين دولتها نماينده و پيشقراول و چماق آن يـک    
درصدي هستند که در پول و ثروتهاي بيکران غلط 
ميزنند و نميدانند با ثروتهاي عظيم و بـي حسـاب     

و کتاب خويش چـه کـنـنـد امـا بـه خـاطـر چـنـگ                     
انداختن بر سود و ثروت بيشتر حاضرند بشريت را   

در رسانه هاي رسـمـي     .  به لبه پرتگاه نابودي ببرند
اين دولتها و اين مـيـلـيـاردرهـا، صـداي کـارگـران             

صداي زنان تشنه آزادي و برابري . بازتاب نمي يابد
صداي جواناني که زندگـي شـاد و       .  شنيده نميشود

صـداي  .  انساني ميـخـواهـنـد بـازتـاب نـمـي يـابـد                
 . انسانيت شنيده نميشود

بشريت بايد خـودرا از سـيـطـره و چـنـبـره ايـن                   
دولتها و اين نظام کثيف و ضد انسـانـي و بـحـران           

راه ديگري جز اين در چشـم انـداز       . زده خالص کند
 . نيست

پاسخ جهان امروز به اين روند عقبگرد و ضـد      
درصدي  ٩٩انساني، در برپا کردن و تقويت جنبش 

در تـقـويـت و بـه           .  ها عليه يک درصد حاکـم اسـت    
پاسـخ  .  ميدان آمدن جنبش ضد سرمايه داري است

جهان امروز در برپاکردن و تقويت جنبشي است که 
محور و مرکـز آن انسـان و خـواسـتـهـا وحـقـوق و                     

پاسخ جـهـان امـروز انـقـالب          .  حرمت انساني باشد
مردم ميليوني و پايين کشيدن دولتهاي مرتجـع و    

ايـن پـاسـخ را تـنـهـا             .  کل نظم سرمايه داري اسـت 
 . مارکس و سوسياليسم و کمونيسم دارد

 
اولين گام در راه رهائي بشريت از اين وضعيت 
فاجعه بار سازمان يافتن  و بميدان آمـدن جـنـبـش       
جهاني دفاع از سکوالريسم و مدرنيسم و حقوق  و 

بايد بسـاط کـلـيـه         .  ارزشهاي پايه اي انساني است
دولتها و نيروهاي اسالمي و قومي و عشيره اي از 

دولـتـهـا و      .  خاورميانه و از کل جهان برچيده شـود   
احزاب سرمايه داري در غرب و شرق  يـک ذره نـه           
انسانيت و حقوق انساني و نـه امـنـيـت و نـجـات                 
بشريت و نه حتي همان حقوق دموکراتيک نيم بـنـد   

تصريح شده در قوانين اساسي کشورهاي غربـي را    
پرچم انسانيت و مـدنـيـت        .  هم نمايندگي نميکنند

امروز منحصرا در دست نيروهاي چـپ و جـنـبـش           
 . ضدکاپيتاليستي است

در اين ميان هر قدم پيـشـروي مـردم ايـران در           
مبارزه عليه جـمـهـوري اسـالمـي جـبـهـه تـمـدن و                   

اسـالمـي     -انسانيت در برابر توحش کاپيتاليسـتـي  
را تقويت خواهـد کـرد و  نـهـايـتـا بـزيـر کشـيـدن                       
جمهوري اسالمي بقدرت انقالب مردم ضربه کـاري  
اي بر  جنبش اسالم سياسي و تروريسم در  منطقـه  

سـرنـگـونـي     .  و در سطح جهانـي وارد خـواهـد کـرد          
جــمــهــوري اســالمــي  گــام بــلــنــدي در پــيــشــروي                
سکوالريسم و مدنيت و مبارزه بـراي آرمـان هـاي          

 . انساني و سوسياليستي در سطح جهان خواهد بود
حزب کمونيست کارگري بر ايجـاد يـک جـبـهـه          
ــدرن،                       ــکــوالر، م ــد س ــن ــم ــدرت ــي ق ــل ــل ــم ــن ال ــي ب
سوسياليستـي، و انسـانـي عـلـيـه کـل حـاکـمـيـت                      
سرمايه داران و دستجات و نـيـروهـاي مـذهـبـي و           
فاشيستي که اين حکومتهـا پشـت آنـهـا هسـتـنـد              

حـزب  .  پافشاري ميکند و براي آن تـالش مـيـکـنـد       
همه مردم جهان را به حمايت از مبـارزات پـيـشـرو       
مردم ايران در مقابله با ارتجاع حاکم اسـالمـي در     

 . ايران فرا ميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۴اوت  ۲۶، ۱۳۹۲شهريور  ۴
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ــم               ــرده ســت ــعــاد گســت ــه اب ــظــرب ن
وجنايت عليه هـمـجـنـسـگـرايـان،        
دوجنس گرايان و ترنس جـنـدرهـا    
ــحــت حــاکــمــيــت جــمــهــوري               ت
اسالمي، نفي وجود و تـمـايـالت        
جنسي همجنسگرايان، بـيـمـاري      
اعــالم کــردن هــمــجــنــســگــرايــي         
واعمال فشار بـراي انـجـام عـمـل          
جراحي تغيير جنسيـت، تـعـيـيـن        
مجازاتهاي سنگين تا حد اعـدام  
براي همجنسگرايي،  تـوهـيـن و        
آزار سيستـمـاتـيـک و رسـمـي بـه              
همجنسگرايان و محروم ساخـتـن   
آنها از ابتدايي ترين حقوق خـود،  
حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران          

 :اعالم ميدارد
 

حقوق انساني و پـايـه اي       -١
همجنسگرايان، دوجنس گـرايـان     
و ترنس جندرها بدور از هـرگـونـه    
رفتار تبعيض آميزي بـايـد فـورا        

هـرگـونـه    .  برسميت شناخته شـود   
نقض حـقـوق انسـانـي بـر اسـاس             
گرايش وتمايل جنـسـي از جـملـه         
مجازات اعدام، شکنجه وزنـدان،  
برخوردهاي تحقيرآميز، مـحـروم     
سازي اقـتـصـادي، اجـتـمـاعـي و            

هـمـه   .  فرهنگي بايد ممنوع شود
قوانين و مقررات تبعيـض آمـيـز      

 .عليه آنها بايد ملغي شود
 
ايــن حــق انــکــارنــاپــذيــر،       -۲

ــي               ــانـــ ــي و انســـ ــعـــ ــيـــ ــبـــ طـــ

همجنسگرايان، دوجنس گـرايـان     
وترنس جندرها است که از روابط 
ــســي             ــن ــه ج ــان ــب ــل ــه وداوط آزادان
برخوردار باشند، زندگي مشتـرک  
تشکيل دهند و از همه حقـوق آن    
برخوردار شوند و هيچ تبعـيـضـي    
از جمله در مورد پـذيـرش فـرزنـد       

 .بر آنها اعمال نشود
 
همه کسـانـيـکـه بـخـاطـر            -٣

گــرايشــات جــنــســي خــود مــورد         
تحـقـيـر، تـوهـيـن و فشـارهـايـي                
نظيرعمل جـراحـي بـراي تـغـيـيـر            
جنسيـت قـرارگـرفـتـه انـد، بـايـد               
مورد حـمـايـت قـرار بـگـيـرنـد و                 
امــکــانــات الزم بــراي جــبــران و           
ترميم صدمات وارد شـده روانـي     

 .و جسمي به آنها فراهم شود
 
ما مبارزه همه جانبـه بـا      -٤

پديده هوموفوبـيـا و فـرهـنـگ و            
رفتار تبـعـيـض آمـيـز بـر اسـاس              
تمايالت جنسي را امر و وظـيـفـه    
خود ميدانيم و وبـراي کـنـار زدن        
ايــن فــرهــنــگ مــجــدانــه تــالش           

 . ميکنيم
 

اوت  ۲۵تصويب شده به تاريخ 
۲۰۱۴  

 ۱۳۹۳شهريور  ۳
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اگر تعرض کوچکـي بـه فـرزنـدان         
رفسنجاني و يا آخوندهاي حـاکـم   
ــلــنــد            بشــود، صــدايشــان فــورا ب

در سراسر جهان به اسـم    .  ميشود
جـيـغ و داد       "  حقوق بشر" دفاع از 

راه مي اندازند و رسانه هايي کـه    
در پستوهايش همين هـا يـعـنـي         
ملي ـ اسالميها، دوم خرداديهـا،  
اصالح طلبان و مدافعان خـجـول     
نظام داعشي در ايـران، سـکـنـي           

ــيــه               ــتــه و عــل ــرف " خشــونــت " گ
سرنگونـي طـلـبـان کـاغـذ سـيـاه               
ميکنند و گلو پـاره مـيـکـنـنـد،           
دنيا را روي سـرشـان مـيـگـذارنـد         
که فرزند فالن آخـونـد دسـتـگـيـر           
شد و يا چـنـد روزي را در اويـن              

 . گذراند
 ۱۰همين ها در مورد اعدام   

زن و مرد در روز گذشتـه، اعـدام     
نــفــر در دوشــنــبــه و            ۸حــداقــل   

عکس يکي از اين اعدام شـدگـان   
در روز دوشــنـبــه کـه در ايــنـجــا              
مـالحــظـه مـيــکــنـيــد، در مــورد           
شورش در قزل حصار و در مـورد    
اين فيلم و فـريـاد دردنـاک و در              
عين حال شجاعانه و پر از نفـرت  
مــحــکــوم بــه اعــدام الم تــا کــام            

 . نميگويند
https://
www.youtube.com/
watch?v=VS0QI4N--
Qg 

کجاست شيريـن عـبـادي کـه         
گرفته و "   حقوق بشر"  جايزه نوبل

در مــورد اعــدامــهــا در دوره                 
ــي      ــانـ ــش " روحـ ــقـ ــيـ ــزي  "  رفـ ــيـ چـ

نميگويد، کجاست تظـاهـراتـهـاي     
گسترده و فـراخـوان بـه دنـيـا کـه             

 بايد بلند شد و کاري کرد؟ 
جمهوري نکبت اسـالمـي بـا        
پخش اخـبـار جـنـايـات دوسـتـان            
داعشي اش در عراق و شنگـار و    

و حبس شدن نفسهـا  ...  سوريه و 
در سينه در سراسر جهـان از ايـن       
فجايع، باز هم زمان را غـنـيـمـت     

ايـن  .  شمرده و بيرحمانه ميکـشـد  
خبري است که تازه به بيـرون درز    

مـرد و يـک          ۹کرده اعدام ده نفر 
آگـوسـت      ۲۶زن در روز سه شنبه 

يعني بيست و چهار ساعت قـبـل     
که از جـملـه اعـدام شـدگـان يـک               

 . تبعه پاکستان است
اين يک نامه خطاب بـه هـمـه      
احزاب و سازمانها و مـدافـعـيـن         
حــقــوق انســان و مــنــزجــريــن از            

 . داعشيان حاکم بر ايران است
اتفاقـا در ايـن اوضـاع بـايـد              
بلند شـد و گـفـت، خـمـيـنـي راه                
البغدادي را هموار کرده و خامنه 
اي و روحاني همانند جـالدي کـه       
د رمــقــابــل دوربــيــن ســر بــريــد،           
ميکشند و جنايت ميـکـنـنـد، و       

روشـنـفـکـران     " به کمک خيـلـي از       
عکس "  هميشه دستمال به دست 

و تصويرشان از کـنـار قـربـانـي و          
ــان مــحــو              اجســاد اعــدام شــدگ
ميشـود بـه هـمـت ايـنـهـا کـنـار                  
گذاشته ميشود و در ميان هلهله 
اين جماعت کماکـان از روحـانـي        
به عنوان منجي جامعه و تـنـهـا      
اميد آينده حرف زده مـيـشـود و          
رسانه هاي بين المللي نيز بنا بـر  
منافع دول غـربـي ايـنـهـا را بـه                 

. گوش مردم دنيا فرو مـيـکـنـنـد       

ــر                 ــنــگ ب ــد ن ــگــوي اگــر کســي ب
فاشيسم اسالمي و سرنگـون بـاد     
ــن دل                 ــي ــم ــران، ه داعــش در اي

به جـلـز   "  اسالمي  -ملي " نازکان 
و ولــز افــتـاده و مــي فــرمــايــنــد            
خشونت نکنيد و با جناح تـنـدرو   

در عــمــل   ...  هــمــراه نشــويــد و         
حکومت را کمک مـيـکـنـنـد کـه           
دسته جـمـعـي در مـقـابـل مـردم              

. مقاومت کرده بمـانـد و بـکـشـد         
پسر رفسنـجـانـي هـمـيـن را ايـن              
هفته گفت، ما بـا ايـن بـازي دو            
جـــنـــاح، قـــدرت مـــقـــاومـــت و           
ايستادگـي در مـقـابـل مـردم را              

بلــه کــامــال درســت مــي         .  داريــم
با خيل زنـان و مـردان         !  فرمايند

حق به جانب و پررويي که بيشـتـر   
از اينکه از جنايت ناراحت شونـد  
از اعتراض و انتقاد به حکـومـت   

عاصي ميشوند و به سوي مـردم    
پنجه هايشان را نشان ميدهـنـد،   
اينها هنوز ميمانند و ميکشـنـد   

 .  و مي چاپند
صداي مرد جواني که در قـزل  

: حصار از ته دل فرياد ميـکـشـد      
ــرزنــد هســتــم                   ــه ف ــدر س ــن پ م
نــمــيــخــواهــم کشــتــه بشــوم، در           

... گوشهايشان سنگيني نميکند
نه اينها را به ايـن فـجـايـع کـاري          

مــهــم ايــنــســت کــه            .  نــيــســت  
ــان در               ــشــان و دوســت ــت حــکــوم
قدرتشان بمانند چرا که هـمـه بـه        
خوبي ميدانند رفتن خامنه اي و   
روحــانــي و ســرنــگــون شــدن ايــن          
حکومت، مـوج نـفـرت مـردم را           
نثار کساني و جـنـبـشـي خـواهـد           
کرد که بر شـانـه هـاي خـود ايـن              
دستگاه جنايت را حـمـل کـرد و            

هـمـيـشـه بـا وقـاحـت و پـررويـي                  
 . طلبکار هم بود

ايــن فــريــاد خشــم هــزاران و           
هزاران نفر محکوم بـه اعـدام در         
ــه هــمــه مــا                   ــه ب ــران اســت ک اي
مــيــگـــويــنـــد بـــه احـــزاب، بـــه             
سازمانها، به شخـصـيـتـهـا و بـه           
افـراد بــه مــخــالـفــيــن جــمــهــوري          
نکبت اسالمي به مـنـزجـريـن از         
هر دو جناح اين حکومت وحشي 

بـجـنـبـيـد، بـپـا          : و انسان کش که
خيزيد و دنيا را روي سر خـودتـان   
ــران از               ــد داعــش در اي ــگــذاري ب
فـرصـت ايـجـاد شـده بـيـشـتـريـن                 
استفاده را مـيـکـنـد و بـيـش از                 
پيش خون ميريزد به اين فـجـايـع    

 . همه باهم اعتراض کنيد
 ۲۰۱۴آگوست  ۲۷
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جمهوري اسالمي بـراي کـارگـران        
 ۴۱۰زنداني معدن بـافـق مـبـلـغ          

ميليون تومان وثيقه تعيين کـرده    
خانواده هاي کـارگـران زيـر        . است

بار آن نـرفـتـنـد و خـواهـان آزادي             
فوري عزيزان خود بـدون هـر نـوع          

بـراي  .  قيد و شرط و وثيقه شـدنـد    
 ۶۰يکي از کارگـران بـازداشـتـي         
 ۵۰ميليون و براي بقيه هـر نـفـر          

ميليون تومان وثيقه تعييـن شـده     
يکي از بستـگـان کـارگـران       .  است

مسئولـيـن   "زنداني گفته است که 
از همان اول حاضر بودند کارگران 
بازداشتي را با وثيقه آزاد کـنـنـد        
اما کارگران جرمي مرتکب نشـده  

. "اند که بخواهيم وثـيـقـه بـدهـيـم        
زنده باد خـانـواده هـاي کـارگـران            
زنداني معدن بافـق کـه تـودهـنـي          
ديگري به مقامات قضائي و غير 

 . قضائي زدند
طبق گزارشات مـنـتـشـر شـده        
فرماندار بـافـق و اسـتـانـدار يـزد             
تالش مـيـکـنـنـد کـارگـران را بـه               

بايد ايـن  .  وثيقه کمتري قانع کنند
. شگرد کثيف آنها را خنـثـي کـرد     

فرماندار و استاندار و امام جمعـه  

و مقامات قضـائـي هـمـه از يـک            
يکي دستور دستـگـيـري    .  قماشند

ميدهد، يکي ميگيرد و همان کـه  
ــد              ــده ــي ــري م ــگــي ــت ــور دس ــت دس
ميانجيگري ميکند کـه کـارگـران      

کـارگـران   .  را به تسلـيـم بـکـشـانـد        
همانطور که تـا امـروز بـا قـدرت           
عمل کرده اند بايد در مقابل همه 
اين اوباش بايستند و بر خـواسـت     
آزادي فـوري و بـي قـيـد و شـرط                
کليه دستگير شدگـان و لـغـو هـر           
نـوع پــرونــده اي عــلــيـه کــارگــران           

 در اطـالعـيـه روز     . پافشاري کنند
يک شـهـريـور تـاکـيـد کـرديـم کـه                  
ــد                 ــاي ــر ب ــران و مــردم شــه ــارگ ک
حکومت را وادار کـنـنـد کـه اوال           
بدون هر نوع وثـيـقـه اي کـارگـران          
زنداني را آزاد کـنـنـد، بـلـکـه بـه                
مردم تضمين بدهند که به هر نوع 
ــيــه کــارگــران            ــاپــوش دوزي عــل پ
اعتصابي پايان ميدهند و از هـر      
نــوع پــرونــده ســازي خــودداري              

کــارگــران و خــانــواده     .  مــيــکــنــنــد
هايشان و مـردم مـعـتـرض شـهـر             
اکــنــون ايــن تــوان را دارنــد کــه               
خواست خود را به کرسي بنشانند 
و مقامات ريز و درشت حکومـت  
را در تــوطــئـه جــديــدشـان نــاکــام           

انسـان  گفته ميشود يک   .  بگذارند
شريفي که به دليل پـنـاه دادن بـه          
تعدادي از کارگران بازداشت شـده  

ميليون توماني  ۲۵بود، با وثيقه 
مـــردم بـــايـــد    .  آزاد شـــده اســـت      

بخواهـنـد کـه وثـيـقـه و هـر نـوع                   
 . پرونده عليه او نيز لغو شود

زير بار حتي يک تومان وثيقـه  
اوال کـارگـران مـجـرم         .  نبايد رفت

نيستند خواست هاي حق طلـبـانـه    
اين اسـتـانـدار    .  شان را ميخواهند

و فرماندار و مقامات قضـائـي و     
فرماندهان گارد سرکوب و سـايـر     
مقاماتند که مجرمند و کارگـران  
ــافــق را در                 ــت مــردم ب و اکــثــري
بيحقوقـي و فـقـر و مـحـرومـيـت                

ثانـيـا هـر مـيـزان          .  نگهداشته اند
وثيقه اي زمينه را براي حکـومـت   
فراهم ميکنـد کـه آب هـا کـه از               
آسياب افتاد و اعـتـصـاب کـه بـه          
پايان رسيد کارگران را يکي يکـي  

. شکار کنند و به دادگاه بکشانند
کارگران و خـانـواده هـاي آنـهـا و              
مردم شهر بايد فشار بيـاورنـد کـه      
کــارگــران فــورا آزاد شــونــد و                  
مقـامـات حـکـومـت کـتـبـا و از                 
رسانه ها اعـالم کـنـنـد کـه هـيـچ              
پرونده اي عليـه کـارگـران درسـت         

نميکننـد و عـلـيـه آنـهـا پـاپـوش                 
 . دوزي نميکنند

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري       
همبستگي و عزم راسخ  کـارگـران   
معدن و کارگران زنداني و خانواده 
هاي آنان و مردم شهر را عـمـيـقـا       
پاس مينهـد و از هـمـه خـانـواده              
ــردم                  ــه م ــم ــران و ه ــارگ ــاي ک ه
مــعــتــرض شــهــر مــيــخــواهــد در          
تــحــصــن و تــجــمــعــات کــارگــران         

حزب از مردم يزد و   . شرکت کنند
ساير شهرها ميخواهـد بـا اعـزام        
هــيــئــت هــائــي بــه شــهــر بــافــق              
همبستگي شان را با خانواده هاي 
کارگران زنداني و کارگران مـعـدن     

 . اعالم کنند

	ر��ان و دا�?)��	ن، 

 ��دم *زاد0 در ��ا�� 
?�ر 
کارگران بافق شايسته حمايت 

اين مبارزه بـه هـمـه      .  شما هستند
کارگران و هـر کـس کـه خـواهـان              
خالصي از فقر و بيحـقـوقـي و از        
شر حکومت مفتخوران اسـالمـي     

بــايــد آنــرا    .  اســت مــربــوط اســت     
کـارگـران مـعـدن و         .  تقـويـت کـرد     

مردم بافق عمال فضا و فـرصـتـي      
ايجاد کرده اند که مردم معـتـرض   
در سراسر کشور مـيـتـوانـنـد يـک           
جنبش وسيع همبستگي بـا آنـهـا        

پـيـام هـمـبـسـتـگـي           .  ايجاد کننـد 
بدهيد و نمايندگاني از هـمـه جـا          
بطرف بافق روانه کنيد تـا حـامـل      

 . پيام همبستگي شما باشند
 حزب کمونيست کارگري ايران

اوت  ۲۷، ۱۳۹۳شهريور  ۵
۲۰۱۴ 
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تقالهاي ارگان هـاي مـخـتـلـف          
حکومت و امام جمعه و مـقـامـات        
مختلف بافق و يـزد بـراي بـه زانـو               
درآوردن کارگران و مـردم بـافـق بـه             

نـه گـارد     .  شکست انجامـيـده اسـت     
ويژه کمکشـان کـرد نـه دسـتـگـيـري              

هر اقدامـي آتـش مـبـارزه         .  کارگران
کارگران و خانواده هايشان را تـنـدتـر    

جوسازي آخرين حـربـه کـثـيـف        .  کرد
باندهاي مختلف حکومت است کـه    
از امروز در سايتهاي محلي وابستـه  

 . به دولت شروع شده است
 

سايت هاي بافق امروز و بـافـق       
فردا مبارزه کارگران و خانواده هـاي    

گـروه هـاي     "کارگران زندانـي را بـه         
منتسب کرده انـد و در       "تروريستي

حالي که به هم هشـدار مـيـدهـنـد و          
عليـه هـم افشـاگـري مـيـکـنـنـد از                  

يـکـي از ايـن        !  وحـدت دم مـيـزنـنـد         
فـردا  "اوباش فراخوان داده است کـه    

بـعــد از نــمــاز جــمــعــه بــا حــرکــتــي             
ضـمـن مـحـکـوم کـردن           !  خودجـوش 

حمايت معاندين نظام از اعتصابات 
صنفي و نه سياسي کارگران مـعـدن     
بافق سرباز واليت بـودن خـود را در         
پاسداري از نظام و حلقه بـه گـوشـي        
ولي امر مسلـمـيـن جـهـان حضـرت           
آيت اهللا خـامـنـه اي و اعـتـمـاد و                   
دلبستگي کامل خود به مـديـران و       

مسئوالن دولت تدبير و اميـد را بـه       
خصـوصـاً رسـانـه هـاي           رخ جهانيان

مــعــانــد و گــروهــک ضــد اســالمــي          
باشد تا از سيـلـي   .  منافقين برسانند

وحدت مردم گوش مـخـالـفـان سـرخ        
 . "شود

 
ميخواهند با اين جـوسـازي هـا      
کارگران را مرعوب کنند و زمينه را 
براي تعرض به کـارگـران و خـانـواده           

راه .  هاي کارگران زنداني آماده کنند
مقابله با اين توطئه ها اين است کـه  
کارگران و مردم معترض بافق اينهـا  
را به حال خود بگذارند، امام جمـعـه   

 "حلقه بگـوشـان  "و نماز جمعه را به 

خامنه اي بسپارند و صفوف خود را 
در کنار کارگران مـعـدن و خـانـواده           
هــاي کــارگــران زنــدانــي فشــرده تــر           

جوانان و مردم آزاديخواه بافق .  کنند
بايد با قاطعيت بيـشـتـر بـه مـيـدان           
بيايند و اتحاد خود را عـلـيـه کـلـيـه         
باندهاي حکومت مستحکم کنند و   
از خواست آزادي فوري و بي قـيـد و       

شرط کليه کارگران زندانـي و سـايـر        
گـانــه کــارگــران       ۱۶ خـواســت هــاي      

 . معدن حمايت کنند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
اوت  ۲۸ ، ۱۳۹۳ شهريور  ۶ 

 ۲۰۱۴ 
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