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يکسال ديگر تحت حاکميت سرمايه گذشت و زمـيـن   
کـه  گرم تر و آلوده تر و نابرابرتر شد. "آکسفـام" اعـالم کـرد             

) ۲۰۱۴ تـا       ۲۰۰۹ ( اخـيـر     طي سالهاي پس از بـحـران         
درصـد کـل ثـروت           ۴۸ بـه       ۴۴ دارايي يک درصدي ها از 

 ۲۰۱۶ جهان افزايش يافت؛ و پيش بيني کرد که در سـال        
درصد باقي جمعيت  ۹۹  ثروت يک درصدي ها بيش از کل

جهان خواهد شد! در سالي که گـذشـت اعـدام و زنـدان در              
کشورهايي نظير ايران گسترش يافت. ارتش ها بر زرادخانه 
هاي خود افزودند و مهاجرين بيشتري در دريا غرق شدنـد.  

بحران حکومتي بورژوازي عيان تر شد و جنگ و جـنـايـت      
دول سرمايه داري و جنبش هاي مذهبي و قومي مناطقي 

در وحشـت و نـابـودي          را چون عراق و سوريه و يمن و غيره 
فرو برد. اميد بر اين زمين اسيرسرمايه داري تنها در جايي 

درصدي ها از زندگي و آزادي دفـاع       ۹۹ جرقه زد که صف 
کرد؛ از جمله در يونان بر عليه رياضت کشي اقتصادي، در 
کوباني و پاريس در برابر داعش و اسـالم سـيـاسـي، و در               
ايران عليه اسيد پاشي حکومت اسالمي و بـراي افـزايـش          

 دستمزد!  
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اول مــه امســال در شــرايــطــي فــرا              
ميرسد که اعتراضات کارگري ابـعـاد   
بيسابقه اي پيدا کرده است و هـر روز        
ـلـف                هزاران کـارگـر در مـراکـز مـخـت
کارگري در اعتراض و مبارزه هستند 
و معلمان نيز با اعتراضات سـراسـري   
هزاران نـفـره خـود در هـمـيـن مـدت                
فضاي جديدي از اعتراض و مـبـارزه       
را در شهرهاي مختلـف و در سـطـح          

جامعه  بوجود آورده اند. يـک مـحـور       
مهم اين اعتراضـات، عـلـيـه فـقـر و             
گــرانــي بــا خــواســت افــزايــش فــوري          
دستمزدهاست و ما با  يـک جـنـبـش         
وسيع اجتماعي بر سر اين خواست بـه  
استقبال اول مه ميرويم. جنبشـي کـه      
صف وسيعي از کارگران، مـعـلـمـان،       
پرستاران، بازنشستگان و بخش هـاي  
مختلف حقوق بگير جامعه را در بـر      

گرفته است و حرف همه اينها بعـنـوان   
اولين سنگر براي پـيـشـروي بـيـشـتـر            
اينست که ميگويند ديگر حاضـر بـه     
تحمل اين خفت و بردگي نيـسـتـنـد و       
خواستار دستمزدي باالتر از خط فـقـر   
اعالم شده از سوي دولت يـعـنـي سـه         
ميليون و پانصد هزار تومان هستند. 
از جمله معلمان با اين خـواسـت بـراي      
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در ايران اول مه در شرايطي فرا ميـرسـد کـه فضـاي جـديـد             
اعتراضي گسترده اي در جامعه شکل گرفته است که مـحـور آن     
را اعتصابات کارگران، معلمان و پرستاران براي افزايش دستمـزد  
شکل ميدهد. جمهوري اسالمي زير فشـار اعـتـراض عـمـومـي            
ـلـي رو بـه                  ـيـن الـمـل جامعه، تناقضات دروني خود و موقعيـت ب
وخامتش ناگزير شده است تـا از"انـرژي هسـتـه اي حـق مسـلـم                     
ماست" به "نرمش قهرمانانه" عقب بنشيند. اين وضعيت، بحران   
مزمن جمهوري اسالمي را در نقطه عطف تعيين کننده اي قـرار    
داده است. با "توافق لـوزان" جـمـهـوري اسـالمـي در راهـي بـي                        
ـتـصـادي،         برگشت قدم گذارده که در هر حالت همه تنـاقضـات اق
سياسي، حکومتـي و ايـدوئـولـوژيـک آن تشـديـد خـواهـد شـد.                       
جمهوري اسالمي بي ترديد کوشش خواهد کرد تا ورشکستـگـي   
اقتصادي اش را بردوش کارگران و مـردم بشـکـنـد؛ بـا اعـدام و                 
ـنـاقضـات درونـي        فضاي رعب جلوي اعتراض مردم را بگيرد و ت
خودش را تخفيف بدهد؛ و براي جايگزين کردن شـعـارهـاي ضـد         

شيعي   -آمريکايي معمولش، انبان ارتجاع ناسيوناليسم ايراني 
را زير و رو کند. بعبارت ديگر جمهوري اسالمي براي بقاء و حـل   

تناقضات خود دست به تالشي مضـاعـف خـواهـد زد، امـا در              
همانحال جامعه ايران را به پرتگاهي مهيب تر سوق ميدهـد. آن     
نيرويي که ميتواند جلوي اين روند را بگيرد و آنرا معکوس کنـد،  
يعني  بحران جمهوري اسالمي را به نفع جامعه حل کند، هـمـان     
نيرويي است که در هر گوشه کنـار از اعـتـصـابـات مـعـلـمـان و                  
کارگران تا مقابله با اسيدپاشي و حجاب، از برپايي اجـتـمـاعـات     
فرهنگي و هنري در دانشگاه تا دفاع از مـحـيـط زيسـت و حـق              
حيوانات بپاخاسته است. در مرکز اين جنب و جوش شـورانـگـيـز      
نيروي کارگر و چپ جامعه قرار دارد کـه بـا شـعـار "مـعـيـشـت،                
ـقـش اسـاسـي در عـقـب رانـدن                  منزلت حق مسلم ماست" خود ن

 جمهوري اسالمي به موقعيت فعلي داشته است. 
اول مـه امسـال فـرصـت مـغـتـنـمـي اسـت تـا ايـن صـف                            
آزاديخواهي و برابري طلبي براي ايفاي نقشي فعال در شکل دهي 
آينده سياسي ايران آماده شود. بايد از اين سنت قديمي و جهانـي   
کارگران استفاده کرد و اتحاد و تشکل کارگران و همه مردمي که 
دراستثمار و نابرابري نفعي ندارند را تحکيم بخشيـد و گسـتـرش        
داد. بويژه بايد بر اين تاکيد کرد که با عقب نشيني هاي جمهوري 
اسالمي و فضاي اعتراضي جديد موقعيـت مسـاعـدتـري بـراي          

گسترش مبارزه جهت متحقق ساختن شعار "معيشت و منزلت"  
و کنار زدن بختک جمهوري اسـالمـي فـراهـم شـده اسـت. بـطـور                  
مشخصتر، اول مه فرصتي است بـراي تـحـکـيـم اتـحـاد جـهـت                  
گسترش اعتصابات و اعتراضـات بـراي افـزايـش دسـتـمـزدهـا.               
فرصتي است جهت تقويت مبارزه براي آزادي کارگران زنـدانـي و       
ـيـه          همه زندانيان سياسي. فرصتي است براي بسط اعـتـراض عـل
مجازات اعدام و ماشين آدم کشي جمهوري اسالمي. فـرصـتـي       
است براي تاکيد بر برابري بي قيد و شرط زن و مـرد و گسـتـرش          
مبارزه براي الغاء عملي حجاب. فرصتي است براي اعالم انزجار  
ـفـرت           عليه هرگونه تالش جمهوري اسالمي براي دامن زدن بـه ن
هاي قومي و مذهبي. در يک کالم اول مه فرصتي است براي قـد   
برافراشتن طبقه کارگر بعنوان نماينده توده هاي عظيـم مـردم در       
برابر نظام اسالمي سرمايه در ايران و جلب بيشترين بخـش هـاي     

 جامعه به مبارزه براي سوسياليسم و رهايي انسان! 
 زنده باد اول ماه مه!

 حزب کمونيست کارگري ايران
۲۰۱۵ آوريل  ۲۰ ، ۱۳۹۴ فروردين  ۳۱    
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سرمايه داري عصر ما با بحران هـمـه جـانـبـه اي روبـروسـت.              
بحران عـمـيـق و فـراگـيـري کـه در بـي افـقـي و درمـانـدگـي يـک                                 
درصديهاي حاکم در قـبـال مصـائـبـي کـه خـود بـوجـود آورده انـد                       
متجلي ميشود: بحران مزمن اقتـصـادي کـه ديـگـر حـتـي در دل                   
اروپاي صنعتي فريدمنيسم و رياضتکشي  پاسخگوي آن نـيـسـت،    
تشديد بيسابقه نابرابري و شکاف عظيم بين فقر و ثـروت کـه خـود          
کارشناسان و نهادها و دولتهاي سـرمـايـه داري هـر روز در مـورد                
"عواقب و خطرات" آن هشدار ميدهند، رويگـردانـي تـوده مـردم از             
سيستم حکومتي و احزاب سنتي بورژوازي در کشـورهـاي "مـهـد            

ـا                   آنـچـه رسـانـه هـا  "بـحـران                    -دموکـراسـي" در آمـريـکـا و اروپ
دموکراسي" مينامند و تشديد و وخيم تر شـدن آنـرا پـيـش بـيـنـي                 
ــه مــذهــب در غــرب و شــرق و                                ــدان دادن ب ــنــد، مــي ــکــن مــي
افسارگيسختگي سياه ترين و وحشي تريـن  دولـتـهـا و نـيـروهـاي                
مذهبي و قومي و عشيرتي نظيـر داعـش و حـوثـي و عـربسـتـان                  
سعودي و جمهوري اسالمي، آلودگي و تخـريـب فـزايـنـده مـحـيـط             
زيست و سوق دادن کل کره ارض به ورطه نابودي و غـيـره و غـيـره،           
ـاشـي    اينها همه حاصل سلطه نظامي است که مشخصا بعد از فروپ
ـازار آزاد بـر کـل                 شوروي، در شکل "ناب و خالص" سرمايه داري ب
دنيا حاکميت بالمنازعـي داشـتـه اسـت. هـيـچ زمـان مـنـجـالب                      
سرمايه داري اين چنين عريان و بيواسطه در برابـر چشـم جـهـانـيـان           

 نبوده است.  

ميگويند آلترناتيو ديگري نيست، بسـوزيـد و بسـازيـد! امـا               
توده هاي ميليوني مردم، نود و نه درصديهاي جهان، هيچگـاه ايـن     
شرايط را نپذيرفته و به آن تن نداده اند. تنها در چنـدسـال اخـيـر، در          
دهه دوم قرن حاضر، از انقالب تونس تا جنبش اشغال در نـيـويـورک    
ـاريـس        و لندن و از مقاومت پيروزمندانه کوباني تا مارش عظـيـم پ
عليه مذهب و تروريسم اسالمي، و تا قدرتگيري چپ و نـيـروهـاي        
ضد رياضت کشي در يونان و اروپا، جهان شاهد بـچـالـش کشـيـدن        
وضع موجود بوسيله توده هاي ميليوني مردم بـوده اسـت. اول مـه           
روز  نمايندگي شدن اين مبارزه گسترده جهاني بوسيله طبقه کـارگـر   
ـالـيـسـم          و فراخواندن اين توده عظيم مردم معترض به صف سـوسـي

 است.   
اين فراخوان بويژه در جمهوري اسالمي که مظهر تمام و کـمـال   
توحش و ارتجاع و در عين حال بحران حـکـومـتـي و بـي افـقـي و                  
درماندگي سرمايه داري عصر ماست، ضرورت و مـبـرمـيـت ويـژه        

 اي پيدا ميکند. 
در ايران اول مه امسال مقارن با تحوالت و تـکـانـهـاي شـديـد         
سياسي است. از يکسو جمهوري اسالمي در تـالش بـراي نـجـات              
ـانـه" و                         ـاگـزيـر بـه "نـرمـش قـهـرمـان اقتصاد در حال فروپاشي اش ن
سرکشيدن جام زهر ديگري تن ميـدهـد و از سـوي ديـگـر مـبـارزه                  
کارگران و معلمان و پرستاران براي افزايش دستمزد و بهبود شرايـط  
معيشتي شان ابعاد وسيعي پيدا ميـکـنـد. سـيـاسـت حـکـومـتـي                

ــم              "انــرژي هســتــه اي حــق مســل
مــاســت" بــه شــکــســت کشــانــده          

ميشود و تعرض تازه اي با  شعار کارگري "معيشت، مـنـزلـت حـق        
مسلم ماست" آغاز ميشود. کارگران در راس و صـف مـقـدم ايـن               
تعرض قرار دارند. شرايط تازه زمـيـنـه مسـاعـدي نـه تـنـهـا بـراي                     
ـلـکـه  بـراي                جنبش کارگري و مبارزه بر سر افزايش دسـتـمـزدهـا، ب
مبارزه بر سر منزلت: عليه مجازات اعدام، عليه بيحقوقي مـفـرط      
ـان، بــراي آزادي زنـدانــيـان سـيــاسـي، بــراي                            و بـردگـي جـنـسـي زن
برخورداري جوانان و کل جامعه از يک زندگي در خـور شـان انسـان            
قرن بيست يکم، و کال براي اشاعه و توده گير شـدن آرمـان و چشـم          
انداز آزادي و برابري و رفاه به روايت طبقه کـارگـر فـراهـم مـيـکـنـد.             
مدتهاست در همه اين عرصه ها اعتراضات و مبارزات پـيـگـيـري       
در جامعه ايران جريان دارد. اگر جمهوري اسـالمـي  عـقـب مـانـده              
ترين و ارتجاعي ترين حـکـومـت سـرمـايـه داري عصـر مـاسـت،                    
مبارزه و اعتراض بيوقفه مـردم ايـرن عـلـيـه حـکـومـت اسـالمـي                     
سرمايه  نيز متمدنانه ترين و آنساني ترين آمال و آرزوهـاي بشـريـت      
امروز را نمايندگي مـيـکـنـد. اول مـه روز اعـالم کـيـفـرخـواسـت                         
سوسياليستي طبقه کارگر در اين نبرد و در پيشاپيش صف عظـيـم   

 نود و نه درصديها در ايران و در سراسر جهان است!
 حميد تقوائي

   ۵ ١ ۰ ٢ آوريل  ٢٢  - ۴ ۹ ١٣ ارديبهشت  ٢ 
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ــه           ١٧ روز    ارديــبــهــشــت فــراخــوان ب
تجمعات اعتراضي سراسري داده انـد.  
ـا طـومـار         همچنين سه هزار پرستار ب
ـار افـزايـش                اعتـراضـي خـود خـواسـت
فوري حقوقهايشـان شـده انـد. و ايـن              

هـزار کـارگـر         ٤٠ جنبشي اسـت کـه         
ـا طـومـار          ٤ نزديک به  سال است کـه ب

اعتراضي خود بر سر خواست افزايـش  
دستمزدها آغازش کردنـد و در آن بـر           
ـاي فشـرده      داشتن يک زندگي انساني پ
اند. همه ايـن اعـتـراضـات در مـتـن                
ـان اسـت       جامعه اي پر التهاب در جـري
ـان   که زنان با حجاب برگيرانشان، جوان
با کارزارهاي موزيک خياباني شـان و      
ــف مــردم بــا                بــخــش هــاي مــخــتــل
اعتـراضـاتـي چـون اعـتـراض عـلـيـه                
آلودگي هوا و غـيـره و غـيـره، وجـوه                
مختلـفـي از مـوجـوديـت حـکـومـت               

 اسالمي را نشانه ميروند.  
از سوي ديگر اين اتفـاقـات در حـالـي         
صورت ميگرد که حکومت اسالمـي  
که زير فشار اعتـراض جـامـعـه و بـن            
بست اقتصادي اش ناگزير به نوشـيـدن   
ـاي تـوافـق لـوزان             جام زهر شده و بـه پ
ـا در بـرابـر                 رفته اسـت، تـالش دارد ت
ـايـه اي             تشديد هر روزه  تـنـاقضـات پ
اقتصادي، سياسي و اجتماعي اش بـه  
ـايـتـش شـتـاب          ماشين سرکوب و جـن
دهد و بر شمـار اعـدامـهـايـش افـزوده           
است، تا فضاي اعتراضي جـامـعـه را      
ـا                عقب زند. همـچـنـيـن مـيـکـوشـد ت
ـا تـحـمـيـل                بحران اقتصـادي اش را ب
رياضت اقتصادي بيشتر بـر جـامـعـه         
تحميل کند. اما همانطـور کـه اشـاره         
کردم ما شاهد اين هستيم که کارگران 
و کــل جــامــعــه بــا جــنــبــش هــاي                 
اعتراضي شان به جلو آمده و عمال بـه  
تقابل با آن برخاسته انـد. از جـملـه از             

 ٨٥ يکسو ظرف يکماه اخير نزديک به 
نفر اعدام شده اند و از سوي ديـگـر در       
همين مدت ما شاهد چنيـن فضـايـي      
از اعــتــراض و مــبــارزه هســتــيــم و               

 ٢٧ تجمعات هـزاران مـعـلـم در روز             
فــرورديــن مــاه بــا خــواســت افــزايــش           
حقوقها و ديگر مطالباتشان، شـورش    
در زنــدان و مــبــارزه آنــان و خــانــواده              
هايشان عليه اعدام ها و اعـتـراضـات    
ـابـل مـراجـع              هر روزه کارگـران در مـق

قدرت رژيم اسالمي و تشديـد فضـاي     
اعتراضي در مـيـان مـردم گـواه ايـن              

 حقيقت است.  
به عبارت روشنتر بدنبال توافق لـوزان    
جــمــهــوري اســالمــي در مــوقــعــيــت         
تضعيف شده تري در مقابل کـارگـران     
و مردم و مطـالـبـاتشـان قـرار گـرفـتـه             
است و اين را در تـعـرضـي تـر شـدن                
فضاي اعتراض کل جامعـه مـيـشـود       
به روشني ديد. و اينـهـا هـمـه فضـاي           
سياسي و مبارزاتي  اول مه امسال را   

 ميسازد.  
نگاهي به اين تصوير جايگاه سياسـي   

و متفاوت اول ماه مه امسال در ايـران  
را به روشني نشان ميدهد. در چـنـيـن       
شرايطي است که روز جـهـانـي کـارگـر        
ميتواند فرصت مـهـمـي بـراي صـف            
آرايي طبقه کارگر و کـل جـامـعـه در             
برابر توحش سرمايه داري حاکم باشد. 
در چنين شرايـطـي اسـت کـه اول مـه              

ـاتـي                   ٩٩ ميتـوانـد روز اتـحـاد طـبـق
ـابـل کـل تـوحـش                درصدي ها در مـق
سرمايه داري حاکم باشد. و در چـنـيـن     
فضايي از اعتراض و مبارزه است کـه    
فرا رسيدن اول مه روز جهاني کـارگـر،      
ـا           رژيم اسالمي را چنين بـه دسـت و پ

 انداخته است.
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سايه سنگين يازده ارديبـهـشـت،  اول        
ماه مه روز جهاني کارگر را در عکس 
العـمـل هـاي حـکـومـت بـه روشـنـي                  

 ميتوان ديد.
با گسترش اعتراضات در جـامـعـه و        
نزديک شدن اول مه، فشـارهـايشـان را      
بر روي رهبران کارگري شدت داده اند. 
از جمله در اسفند ماه جـعـفـر عـظـيـم           
زاده و جميل محمدي دو تن از رهبران 

هزار امضا را مـحـاکـمـه          ٤٠ طومار 
سـال و       ٦ کردند و براي آنها به ترتيب   

سه سـال و نـيـم حـکـم زنـدان صـادر                    
کردند. بعد از آن نيز شروع بـه احضـار       
فعالين کارگري کـردنـد و در هـمـيـن              
هفته ريبوار عبداللهي  فعال کـارگـري   
در سنندج را با حکـم يـکـسـال راهـي          
زندان نمودند. نظام صـادقـي، کـورش         
بخشنده و حـامـد مـحـودي نـژاد در                
سنندج و علـيـرضـا هـاشـمـي مـعـلـم              

معترض در تهران را بازداشت کـردنـد.   
يداهللا صمدي و اقبال شباني دو فـعـال     

 ٥ ديگر کارگري در سنندج را نـيـز بـه        
ضـربـه شـالق         ٣٠ سال حکم زندان و     

محکوم کردند و غيره. در زنـدان نـيـز         
فشارشان را بر روي کارگران زنـدانـي و     
زندانيان سـيـاسـي شـدت دادنـد. امـا              
عليرغم همه اين فشارها، اعتراضـات  
ـاز از              هر روز گسترده تر مـيـشـود و ب
درون زندان کارگران زندان و زنـدانـيـان        
سياسي به مناسبت روز جهاني کارگر 
 بيانيه داده و اين روز را گراميداشتند.

از سوي ديگر امسال نـيـز حـکـومـت          
ـامـه هـفـتـه                 مثل هر سال طـرح و بـرن
ـا        کارگرش را به ميان کشيده اسـت، ت
روز اول مه بعنوان روز هـمـبـسـتـگـي           
کارگري را مـخـدوش کـنـد و آنـرا بـه               
حاشيه برد. اما بحث و معضل اصلي  
شان بر سر راهپـيـمـايـي روز جـهـانـي            
کارگر است. چون سمبه را پر زور ديـده   
اند و مي بينند که بـحـث بـر سـر ايـن            
روز و برگزاري آن در مـيـان کـارگـران             
داغ اســت. چــون فضــاي اعــتــراضــي          
جنبـش کـارگـري و مـعـلـمـان و کـل                   
جامعه را مي بينند. از جمله صحبـت   
هاي  محجوب به عنوان "فـراکسـيـون     
کارگري" مجلس در مورد روز جهانـي   
کــارگــر شــنــيــدنــي اســت. او از ايــن              
ميگويد که راهپيمايي اول مه احتياج 
به کسب مجوز ندارد. چـون بـنـدي از          
قانون کار است. اما از راهپيمايـي در     
مسير تعيين شده اي که انتهـايـش بـه      
نماز جمعه و شـرکـت کـارگـران در آن             
ختم مـيـشـود، سـخـن مـيـگـويـد. و                 
همانجا خودش به اين موضـوع اشـاره     

 ٨٠ دارد که چگونـه از بـعـد از سـال               
حــکــومــت اســالمــي حــتــي تــحــمــل         
راهپيمايي هاي کـنـتـرل شـده دولـتـي           
خود را نداشته و برگزاري آن موکول بـه  
مــجــوز "وزارت کشــور" شــده اســت.            
دليلش را نيز خود او و حـکـومـت بـه           
روشني ميداند. ترس آنـهـا از اشـغـال          
خيابانها تـوسـط کـارگـران و مـردم و              
خارج شدن کنترل اوضاع از دسـتـشـان    
است. آنهم در اوضاع پر جنب و جوش  
سيـاسـي امـروز تـن دادن بـه چـنـيـن                   
ـازي       چيزي، براي حکومت اسـالمـي ب

با آتش است. از هميـن رو نـزديـک بـه            
ـازي تشـکـلـهـاي                 يک دهه اسـت کـه ب
دست ساز دولتي از جمله خانه کـارگـر   
و شــوراي اســالمــي و دارو دســتــه               
هايشان اين بوده است که از قبل هـاي    
و جنجال بر سر راهپيمايي روز جهانـي  
کارگر به پا ميکنند و وقـتـي بـه روز            
موعد نزديک ميشويم تـحـت عـنـوان         
اينکه مجوز داده نشد و غيره آنرا لـغـو   
کرده و نهايتـا خـودي هـايشـان را در             
ســالــنــي جــمــع کــرده و بــاري ديــگــر            
بيعتشان را با حـکـومـت اسـالمـي و          
قوانينش اعالم ميکنند. چون تـجـربـه     
ـا      اول مه هايي که کارگران توانستنـد ب
خارج کردن آنان از صحنه، خيابانها را   
از آن خود کنند را دارند و ايـن چـيـزي        
است کـه حـتـي از تصـورش وحشـت              

 ٨٤ دارند. يک نمونه آن، اول مـه سـال        
در استاديوم آزادي اسـت کـه  دوازده             
هزار کارگر در حرکتي جمعي و متحد 
ـا          با بلند کردن فرياد اعتـراضـشـان و ب
شعارهايشان سالن را خالي کـردنـد و       
مانع سخنراني رفسنـجـانـي شـدنـد و          
پروژه انتخاباتي رفسنجـانـي و "خـانـه          
کارگريها" را بـه يـک رسـوايـي بـزرگ               
تبديل کردند. نمونه ديگر  اول مه سال  

است کـه هـفـت هـزار کـارگـر در                ٨٦ 
ـا        استاديوم شيرودي شرکت کردنـد و ب
ـا هــو                 شـعــارهـاي راديــکـال خـود و ب
کردنهايشان مانع سخنراني محجـوب  
شدند و مراسم دولتي خانه کـارگـريـهـا     
را بهم زدند. بعد هم به خيابان آمدند و   
در صف چندين هزار نفره شان بـطـرف     
ـا   ميدان هفت تير راهپيمايي کردند و ب
شعار "ما کار مـيـکـنـيـم کـه زنـدگـي              
کنيم، زندگي نميکنيم که کار کـنـيـم"      
کيفرخواست خـود را عـلـيـه تـوحـش             

 سرمايه داري اعالم کردند.  
با چنيـن تـجـربـه اي از قـدرتـنـمـايـي                  
کارگران در اول مـاه مـه هـاسـت، کـه            
دولت و نهادهاي دسـت سـازش چـون        
خانه کارگر و شوراهاي اسالمي چنين 

 محتاطند.  
اما امسال اوضاع متفاوت است. در     

مخمصه بدي گير کرده اند. گفتمان بـر   
سر راهپيمايي آنچـنـان داغ اسـت کـه           
آنها نيز حول و حوشش ميـچـرخـنـد و       
در فکر و چاره اند. از جـملـه نـوبـخـت           
ســخــنــگــوي دولــت در خصــوص               
چگونگي برگزاري مراسم روزجـهـانـي      

ـا       ۹۴ کارگر سال  در پاسخ به اينـکـه آي
ــرگــزاري اول مــه را                  ــت اجــازه ب دول
ميدهد، از زير جواب روشن دادن فـرار  
ميکند و موضوع را بـه اظـهـار نـظـر          
وزارت کشور واگذار ميکنـد. و بـعـد         

هم از گردهمايي هاي"قانونـي" سـخـن        
 ميگويد.  

در عين حال ستاد بزرگداشت "هـفـتـه       
ـامـه ايـن              کارگر" دولت، جـزئـيـات بـرن
هفته را اعالم کرده است. هفته اي کـه     
اولين روزش رفتن به مزار خـمـيـنـي و       
روزهاي ديگرش ديدار با خامنه اي و     
انتخاب "کارگر نمونه" و غيره است. و      
يــک روزش را هـــم روز "کـــارگـــر،                  
ــهــره وري و اقــتــصــاد               خــالقــيــت، ب
ـاالخـره            مقاومتي"، نام گذاشتـه انـد. ب
روز آخر راهپيمايي اي خواهد بـود کـه     
به محل نماز جمعه ختم ميشـود. کـه      
برگزاري آن نيز بر عهده خانه کـارگـر و       

هاي عالي کـارگـري    ها و کانون اتحاديه
دســت ســاز دولــتــي و بــا هــمــيــاري              

 نيروهاي سرکوب رژيم خواهد بود.  
ـامـه هـا جـانـيـان                   در حاشيـه ايـن بـرن
اسالمي با وقاحت تمام "نـويـد اعـزام         

تــيـم پـزشــکـي" بـراي چـکــاپ                ٢٠٠ 
کارگران به کارخانجات را مـيـدهـنـد.       
واقعا بالهت هم حـدي دارد، مـعـلـوم         

تـيـم پـزشـکـي           ٢٠٠ نيست کـه ايـن       
ـلـيـونـهـا          چگونه در يک روز بسراغ مـي
کارگر در محيط هـاي کـار خـواهـنـد          
رفت تا آنها را مورد چکاپ پـزشـکـي      
خود قرار دهـنـد. بـعـالوه حـتـي اگـر                 
چــنــيــن طــرحــي مــمــکــن گــردد، در           
شرايطي که کارگران و کل جـامـعـه از      
درمان رايگان، محرومـنـد، در قـبـال         
هزينه درمان کارگراني که توسط تـيـم   
هاي پزشک آنان بيمار تشـخـيـص داده      
 شدند، چه کسي مسئول خواهد بود؟  

 ٧١٢ در حاليکه حداقل دستـمـزد را        
هزار تومان که چند بار زيـر خـط فـقـر         
است تعيين کـرده انـد، در حـالـيـکـه               
قيمت ها هر روز افزايش بيشتري مـي  
يابد و بحث بر سر گران شدن نان از تير 
ماه و افزايش دو باره کاالهاي حـامـل     
انرژي است، در حاليکه فقر و فـالکـت     
آنچنان ابعاد تکـان دهـنـده اي بـخـود            
گرفته است، که وزير بـهـداشـت دولـت       
بيشرمانه از اينکه ناگزيـرنـد در بـرابـر         
ـلـيـه بـعـنـوان               پديده اي چون فـروش ک
آخرين راه براي مردم درمـانـده از فـقـر         
سکوت کنند، سخن ميگويد، و نـيـز       
ـاامـن کـار             در حاليکه محيـط هـاي ن
خود منشا انـواع بـيـمـاري و از کـار                
افتادگي در ميان کارگران است و هـر      
ـانـي مـيـگـيـرد، طـرح اعـزام                 روز قـرب

تــيــم پــزشــکــي بــراي چــکــاب            ٢٠٠ 
کارگران در روز کـارگـر يـک شـوخـي                
احمقانه و توهين آشکار به شعور و بـه    

 حرمت کارگران است.  
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مــا امســال در چــه           کــيــوان جــاويــد:    
 شرايطي به استقبال اول مه ميرويم؟

فکر کـنـم هـر کـس            محمد آسنگران: 
جامعه ايران را نگاه کند اولين چـيـزي     
که به وضوح  ميبيند فقر و فـالکـت و     
بي حقوقي و دستمزد چـنـد بـرابـر زيـر          
خط فقر است که به آن جامعه تحميـل  
شده است. اين از مـهـمـتـريـن مـولـفـه            
هاي شرايط امـروز ايـران مـحـسـوب            
ميشود و ذهـن اکـثـريـت جـامـعـه را              
بخودش مشغول کـرده اسـت. امـا از           
طرف ديگر اعـتـراضـات، مـبـارزات،        
اعتصابات و جنب و جوشي است کـه    
در مــقــابــل ايــن شــرايــط ســخــت و              
سياستهاي حـکـومـت و و سـرمـايـه               
داران جود دارد. بنابراين ما عمدتا دو   
جبهه را در درجامعه ميبينيـم کـه در       
مقابل هم صف کشـيـده انـد. جـبـهـه              
مردم معترض و بويژه جنبش کارگـري  
در مقابل جبهه دولت و سرمايـه داران    
قرار گرفته اند. در عين حال مـيـدانـيـم     
که اين دو قـطـب هـر کـدام بـه دنـبـال                

 اهداف خود هستند.  
جامعه فقط هنـگـامـي ايـن دو         
قطب را در مقابل هـم مـيـبـيـنـد کـه              
جنبش کارگري و ديـگـر جـنـبـشـهـاي          
اعتراضي در يک مبارزه و اعتراض به 
ميدان آمده باشند و دولت را به چالش 
بکشند. اما در پس ايـن اعـتـراضـات        
جدالي دائمي را ميبينيـم کـه بـر سـر           
شکل دادن به آيـنـده جـامـعـه ايـن دو             
جبهه بـه دنـبـال سـيـاسـت و اهـداف                  
ديگري هستند. مثال اگر حکومـت و     
دولـت را نـگـاه کـنـيـد از يـک طـرف                     
مــيــخــواهــد جــامــعــه را ســاکــت و              
اعتراضات را سرکوب کند و از طـرف  
ديگر ميخواهد سياستهـاي مـنـطـقـه        
اي و جهاني خودش را پيش بـبـرد. در      
مقابل سرمايه داران و دولت، جنـبـش   
کــارگــري قــرار دارد کــه در قــدم اول               
ميخواهد از دست اين فقـر و فـالکـت        
تحميل شده رها بشود و ناني به سـفـره   
اش اضــافــه بشــود، در عــيــن حــال              
ميخواهد کـل ايـن سـيـسـتـم را زيـر                  
ضرب بگيرد و آنرا از بـنـيـاد تـغـيـيـر            

ـاکـتـورهـا اکـنـون                    بدهد. هـمـه ايـن ف
بخشي از شرايط في الحال موجود آن   

 جامعه محسوب ميشود.  
بنابر اين مـا جـامـعـه اي را در             
ـا       ايران ميبينيم که از يک طرف فـقـر ت
اعماق جامعه نـفـوذ کـرده اسـت و از             
طرف ديگـر از کـوه ثـروت دسـتـرنـج               
مردم زحمتکش در آن جـامـعـه چـنـان        
ريخت و پـاش مـيـشـود کـه هـر روزه               
ـلـيـاردي افشـا         ميشنويم دزديهاي مـي
مــيــشــود. ايــنــرا رســانــه هــاي خــود             
حـکــومـت و دادگــاهــهـاي خـود ايــن             
حــکــومــت مــيــگــويــنــد. دزديــهــاي          
ميلياردي و فقر نود درصد آن جامـعـه   
حدس و گمان کسي نيست همه سـران    
حکومت و مردم هم اينرا ميـدانـنـد و      
کسي منکرش نيست. خود حکومـت   
مــرتــب دارد کســانــي را بــه عــنــوان             
دزدهاي ميلياردي به جامعه مـعـرفـي    
ميکند که همه آنها از مقامات درجـه  
اول هميـن حـکـومـت هسـتـنـد. ايـن                
مســائــل امــروز بــه امــري عــادي و              
موضوع روز تبديل شده است. انـگـار      
ميخواهند جامعه به اين همه فساد و   
دزدي اسالمي عادت کند. در چـنـيـن     
جامعه اي به اول مه روز جهاني کارگر 
نزديک ميشويم و بايد در اين جـامـعـه      
و با اين مشخصات گفت حاال در روز   

 جهاني کارگر چکار بايد کرد.
 

آيا در توان طـبـقـه       کيوان جاويد: 
کارگر ايران هست و زورش ميرسد کـه  
يک اول مـه قـدرتـمـنـد و اجـتـمـاعـي                
 برگزار کند يا اين فقط يک آرزو است؟  

نه تنها ايـن تـوان        اصغر کريمي: 
ـا          را دارد که يک اول مه قـدرتـمـنـد بـرپ
کند بلکـه ايـن تـوان را دارد کـه کـل                  
جمهوري اسالمـي و نـظـام سـرمـايـه             
داري را نابود کند و يک نظـام انسـانـي      
براي همه جامعه بسازد. اين واقعـا در    
توان اين طبقه هسـت. طـبـقـه اي کـه             
اکثريت جامعه را تشکـيـل مـيـدهـد،        
کارگران مراکز تـولـيـد و خـدمـات و              
ـادي     ترانسپورت، پرستاران و بخش زي
ـادي         از پزشکان و معلمان و بـخـش زي
ـان، در                ـان و جـوان ـان و زن از دانشجوي

واقع بخش اعظـم جـامـعـه را طـبـقـه              
کارگر تشکيل ميدهد و اگـر صـفـوف      
خودش را منسجـم کـنـد، خـودش را           
متشکل کند و اهداف روشني مقابـل  
خــودش بــگــذارد، قــدرت عــظــيــمــي         
ميشود. اگر يـک روز کـار نـکـنـد بـه                
معني واقعي کلمه چرخ جامعه از کـار  
مي افتد. هيچ چيز واقعـي تـر از ايـن          
نيست. و از آنطرف با حکومتي طرف  
است که نماينده اقليت جامعـه اسـت،     
بسيار مـنـفـور اسـت، بـخـش اعـظـم               
نيروي سرکوبـش از خـود کـارگـران و             
مردم زحکمتش هسـتـنـد و اگـر االن           
هنوز نميـتـوانـنـد اسـلـحـه را بـطـرف                
فرماندهان خود بـگـيـرنـد در شـرايـط           
بحراني و انقالبي اينکار را ميکنند و   
به صف مردم ميپيوندند و جـمـهـوري      
اسالمي يـک تـرسـش از هـمـيـن هـا                  
است. ميداند که اينها از خـود طـبـقـه        
کارگر هستند که اجير شده اند و دارد     
به خود اينها هـم بـيـشـتـريـن سـتـم و                 
سرکوب را ميکند. حکومتي کـه در       
ـار             سطح بين المللي و در داخـل بسـي
منزوي است. بحران عميق اقتـصـادي    
دارد و قادر نيست ساده ترين نيازهـاي  
جامعه را برطرف کند، نـمـيـتـوانـد بـه         
ـان جـواب           ساده ترين خواست هـاي زن
بدهد که نيمي از جامعـه را تشـکـيـل         
ـارغ   ميدهند، نميتواند به ميليون ها ف
ـانـي     التحصيل دانشگاهها و کال جـوان
که وارد بازار کار ميشوند کار يا بيـمـه   
بيکاري بدهد، صفوفي پراکنده و پر از 
دعوا دارد و به اين معني اين امـکـان     
بالقوه براي طبقه کـارگـر وجـود دارد.          
سوال ايـن اسـت کـه طـبـقـه کـارگـر،                   
رهبرانش و حزبش چه بايد بکنـنـد کـه      
اين توانايي بالفعل شود و به اهـدافـش   

 برسد.  
 

شما ميتوانيد بـگـويـيـد      کيوان جاويد: 
آيا امسال نمـونـه هـاي امـيـدبـخـشـي             
هســت کــه طــبــقــه کــارگــر ايــران در              
شـرايـطـي هسـت کـه ايـن اوضـاع را                  
متحول کند و جـامـعـه را بـه سـمـت               

 زندگي بهتري هدايت کند؟  
بالقوه بله اما بالفعـل   محمد آسنگران: 

را هم اگر بخواهيم مـورد بـحـث قـرار           
بدهيم براي پاسخ به ايـن سـوال کـافـي         
است به اعتراضات اجتـمـاعـي و هـر         
روزه جنبش کارگـري و ديـگـر اقشـار           
معترض آن جامعـه نـگـاه کـنـيـد. از              
مراکز مختلف کارگري تا اعتراضـات  
هزاران نفره معلمان و پـرسـتـاران و...          
امسال اتفاقات مهمي را خـلـق کـرده          
اند که بسيار اجتماعي تر و جلـوتـر از     
اعــتــراضــات ســالــهــاي قــبــل اســت.         
سالهاي قبل و سال قبلتـر هـم مـا در          
ايـن ابــعــاد شــاهـد اعــتــراضــات ايــن            
چنيني نبوديم. بـه نـظـر مـن امسـال               
جــامــعــه و اعــتــراضــات کــارگــري و           
ـازه اي          ـاز ت معلمان و پرستاران وارد ف
شده اند. دليل اين مسئلـه هـم روشـن         
ـااليـي      است زيرا زندگي براي اکثريت ب
از جامعه و بويژه مـزد بـگـيـران غـيـر           
قابل تحمل شده است. وقتي کـه خـود      
ـلـيـون           دولت خط فقر را حـدود دو مـي
تومان اعالم ميـکـنـد و دسـتـمـزد را             
حدود هفتصد هـزار تـومـان تـعـيـيـن              
ميکند اين يعني اکثريت عظيم مردم 
ـار                   آن جامـعـه را بـه زنـدگـي فـالکـتـب
محکوم کردن. از نـظـر خـود دولـت و            
آمارهايي اعالم شده خودشان اکثريـت  
عظيم مردم ناچارند سه برابر زير خـط    
فـقــر زنـدگــي بــکـنــنــد. مــعـنــي ايــن               
سياستها يعني توهين و بيحرمـتـي و     
تحميل مرگ تدريجي به آن جامـعـه و     
اين طبيعي است که چنين حکومت و 
ــرار              ــراض ق ســيــاســتــي مــورد اعــت

 ميگيرد.   
در چنين شرايطي يـک آخـونـد و        
يک بچه آخوند و يا يک فرمانده سپاه و   
ــن حــکــومــت              ــگــر مــقــامــات اي دي
ـلـيـاردهـا دالر دزدي                  مـيـتـوانـنـد مـي
بکنند و اين دزديهـا هـمـه مـقـامـات           
دولتي را دربر گرفتـه اسـت، از طـرف          
ديگر کارگران و توليد کنندگان واقعي 
و مردم زحمت کشـي کـه ايـن ثـروت             
عظيم را خلق کرده اند خودشان بايد از 

 گرسنگي رنج ببرند.  
بنابر اين اعـتـراضـات وسـيـع و            
اجتماعي در مقابل اين همه اجـحـاف     
و نابرابري تنها راه مقابله با آن اسـت و    
ـان          اين اعتراضات هم اکـنـون در جـري
است. يکي از نمونه هاي امـيـدبـخـش      
به تغيير اوضاع هـمـيـن اعـتـراضـات           
کارگري و معلمان و پـرسـتـاران اسـت         
که ميبينيم. عالوه بر اين چند تشکـل   
کارگري در مـورد دسـتـمـزدهـاي سـه           
چـهــار بــرابــر زيــر خــط فــقــر بــيــانــيــه             
مشترکي منتشر کرد و عـزم خـود را         
براي مقابله با اين اوضاع نشـان دادنـد     

همه اين نمونه هـاي از جـملـه نـمـونـه               
هايي است که جامعه ميتوانـد امـيـد      
بــه آيــنــده بــهــتــر را در تــقــويــت ايــن               

 اعتراضات بيابد.  
حرکت اعتراضي معلمان که در   
ابعاد هزاران نفره به خيابان آمدند و هم 
اکنون در تدارک اعتراضات وسيعتـري  
هستند ميتواند کل فضـاي سـيـاسـي       
جامعه را از ريشه مـتـحـول کـنـد. در           
کنار و در پيشاپيش اين اعتـراضـات،   
اعتصابات و تـجـمـعـات کـارگـري را           
مــيــبــيــنــيــم کــه هــر روزه در مــراکــز            
مختلف کار در سراسر ايران به بخشي 
از داده هاي اجـتـمـاعـي تـبـديـل شـده             

 است.  
ـا          اما ممکن است گفـتـه شـود ب
اين وجود اين اعتراضات هنوز دولـت    
و حکومت را وادار به عـقـب نشـيـنـي        
نکرده است. بنابر اين من فکر ميکنم  
اتحاد و همبستگي بيشـتـر از ايـن را          
الزم داريــم کــه دشــمــن را بــه عــقــب              
نشيني وادار کنيم. بلقوه نيروي وسـيـع    
و قوي طبقه کارگر ايـن تـوان را دارد           
امــا بــايــد کــاري کــرد بــا اتــحــاد و                 
همبستگي و هماهنگي بيشتر صـف    
ــمــان و               اعــتــراض کــارگــران و مــعــل
ـان و.... را بـه              پرستاران و زنان و جوان
ـايـد                 ـلـقـوه ب ميدان آورد. ايـن نـيـروي ب
بلفعل بشود تا ما بتوانيم مطالباتمـان  

 را به کل سيستم حاکم تحميل کنيم.
 

در ادامه نـکـاتـي       اصغر کريمي: 
که محمد آسنگران گفت دوسـت دارم      
چــنــد نــمــونــه مشــخــص را بــگــويــم.          
معلمان با ميليون ها خـانـواده دانـش        
آمــوز ســر و کــار دارنــد و هــر بــار                    
اعتصاب ميکـنـنـد کـل جـامـعـه را              
متوجه خود ميکنند و يک نقطه قـوت  
ـار اعـتـراض               بزرگ آنهاست کـه هـر ب
ميکنند اعـتـصـاب و اعـتـراضـشـان            

و هـم سـال      ۸۵ سراسري است هم سال 
گذشته اينطور بود. اين نـقـطـه قـوتـي           
است که بايد مورد توجه بقيه صـفـوف   
طبقه کارگر هم قرار گيرد. يـک نـکـتـه       
ديگر ايـن اسـت کـه مـراکـز بـزرگ و                 
کليدي کارگري در سال گذشتـه دسـت     
به اعتصاب و اعـتـراض زدنـد. سـال              
هاي قبل و هميشـه هـم اعـتـراضـات          
وجود داشته اما اوال ابـعـاد و تـعـداد           
اين اعتصابات به مراتب بيشتـر شـده     
و ثانيا در سالهاي اخير اعتـصـاب در     
ـلـيـدي بـيـشـتـر شـده              مراکز بزرگ و ک
است. مـثـال ايـران خـودرو عـلـيـرغـم               
اينکـه حـراسـت و وزارت اطـالعـات              
بشدت ايـن مـرکـز بـزرگ را کـنـتـرل                  
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ميکنند تا مانع هر حرکتي بشوند، با 
خواست افـزايـش دسـتـمـزد دسـت بـه              
اعتصاب و اعتراض زدند، و يا برخـي  
ديگر از ماشين سازي ها، پتروشيمـي  
ها، کارگران معادن مثل چـادرمـلـو و      
ـاشـکـوهـي        بافق يزد، که اعتراضات ب
داشتند و في المثل در بافق با توجه به 
حضور فعال خانواده هايشان يک شـهـر   
ـا                  را به حـرکـت درآوردنـد و صـدهـا ي
هزاران اعـتـصـاب ديـگـر در مـراکـز                
کارگري و در کنار اينها سـايـر اقشـار        
جامعه اعتراضشان بيشتر شده اسـت    
دانشجويان، جوانان، زنان بـراي رفـتـن      
به اسـتـاديـوم و انـواع خـواسـت هـاي                
ـلـف اعـتـراض             ديگر به اشکـال مـخـت
ميکـنـنـد، هـواي خـوزسـتـان خـراب               
ميشود بـالفـاصـلـه اعـتـراض شـروع            
ميشود و االن خوزستان به يک مـرکـز     
بحران تبديل شده و هر لحظه مـمـکـن      
است به انفـجـار مـردم مـنـجـر شـود،              
قزوين و اراک و مراکز صنعتي حـالـت     
انفجاري دارند. در چـنـيـن شـرايـطـي              
ـا          طبقه کارگر قدرت بيـشـتـري دارد ت
شــرايــطــي کــه جــمــهــوري اســالمــي          
قدرتمند است و جامعه را به سـکـوت     

 کشانده باشد.  
 

همه اين نـمـونـه هـا کـه           کيوان جاويد: 
گفتيد ممکن است بگوينـد چـه ربـط        
ـا        مستقيمي به اول مه امسـال دارد آي
ـا               ميشود اول مـه قـدرتـمـنـدي را بـرپ

 کرد؟  
بايد براي اين مسئلـه   محمد آسنگران: 

تالش کرد. اينطوري نيـسـت کـه آروز         
کنيم و فـکـر کـنـيـم فـردا ايـن اتـفـاق                  
ميفتد. بحث اين است که فـعـالـيـن و        
تشکلهايي هستند کـه نـقـش دارنـد.           
توان و پتانسيل اين را دارند که نيـروي  
کارکن آن جامعه را به تحرک و اتـحـاد     
بيشتري رهنمون بشوند. بـراي مـثـال         
در هر مرکز کارگري تعـدادي فـعـال و        
رهــبــران کــارگــري وجــود دارنــد کــه             
معتمدين و منتقدين و معترضـيـن و     
راديکالهاي آن مرکز هستند. همينهـا   
ـلـي از      در اين مراکز شبکه ها و محاف
انسانهاي آگاه و دلسوز را به دور خـود    
جمع کرده اند و آن مـراکـز را صـاحـب         
ـا شـبـکـه هـاي تصـمـيـم                  سازمان و ي
گيرنده کرده اند که در مـورد مسـائـل        
مختلف به مرجع و اتوريـتـه اکـثـريـت        
کارگران تبديل شده اند. ايـن فـعـالـيـن         

همراه با تشکلهاي کارگري کـه وجـود       
دارند اگر بتوانند فـراخـوان مشـتـرکـي        
ـادي        براي اول مه بدهند توجه هـاي زي
به خود جلب ميـکـنـد. امـا اگـر ايـن              
اتفاق نيفتد ممـکـن اسـت تشـکـلـهـا            
ـا نـفـوذ                 جداگانه فراخـوان بـدهـنـد و ب
ـاز     محدودي که هر کدام از آنها دارند ب
ـابـل               هم ما با قـدرت کـمـتـري در مـق
دستگاه دولت و سـرمـايـه داران قـرار           

 ميگيريم.  
امسال ديگر هـمـه اقشـار کـم درآمـد            
جامعه به اين قناعت رسـيـده انـد کـه         
مشکل عمومي جامعه امروز تاميـن  
معيشت است و بـراي زنـدگـي بـهـتـر             
راهي بجز اتحاد و همبـسـتـگـي و بـه          

 ميدان آمدن وجود ندارد.  
امروز در ايران مسئلـه مـعـيـشـت بـه           
معني مرگ و زندگي است. بنابر ايـن     
يا جامعه باقدرت به ميدان مي آيـد و    
تامين معيشت با استانـدارد امـروزي     
را به سرمايه داران و دولـت تـحـمـيـل            
ـاچـار بـه زنـدگـي فـالکـت               ميکند يا ن
ـايـد مـرگ          باري ميشود که اسم آنـرا ب

 تدريجي گذاشت.  
به جامعه که نـگـاه مـيـکـنـد از           
کارگر گرفته تا معلم از پرستار گرفـتـه   
ـان قشـر                  تا کـارگـران بـيـکـار از جـوان
ـان خـانـه دار                     ـا زن زحمـتـش گـرفـتـه ت
همگي با مشکل تامـيـن مـعـيـشـت         
دست و پنجه نرم ميکنند. هـمـه ايـن         
اقشار را اگر نگاه کـنـيـد يـعـنـي نـود              
درصــد جــمــعــيــت ايــران. اگــر حــتــي           
بخشي از اين جمعيت عظـيـم بـتـوانـد        
متحدانه براي خواست و مطـالـبـاتـش     
ـابلـه    به ميدان بياييد حکومت توان مق

 با آنرا ندارد.
 

اصغر کريمي: يک قدم بزرگي کـه  
بويژه در سال گذشته جامـعـه بـه جـلـو          
بــرداشــت ايــن اســت کــه هــمــه روي              
خواست افزايش دستمزد متـحـد شـده      
اند. درست است که مـثـال مـعـلـمـان            
هنوز نسبت به مسائل کارگران مراکز 
صنعتي توجه کمـي دارنـد کـه خـوب           
است درمورد اين مسالـه و عـلـت آن          
ـا بـعـضـا کـارگـران                صحبت کنيم و ي
نسبت به مسائـل بـقـيـه جـامـعـه کـم               
توجهي بکنند اما همـه روي مسـالـه        
دستمزد متحد شدند. معلم دسـتـمـزد     
بيشتر ميخواهد ميـگـويـد چـرا خـط          
فقر سه ميليون و نيم است ولي حـقـوق   
من يک ميليون است، کارگر ميگويـد  
چـرا مــن هــفـتــصــد و بـيــســت هــزار               
ميگيرم يعني سه چهار برابر زير خـط    
فقر، پـرسـتـاران هـمـيـن اعـتـراض را               
دارند، بازنشسته ها هم همينطور. در    

نتيجه روي يک خواست مهـم مـتـحـد       
شده اند. حاال اينکـه مـعـلـمـان نـظـام             
هــمــاهــنــگ دســتــمــزد مــيــگــويــنــد،       
پرستاران به شکل ديگري و کـارگـران       
هــم بــه شــکــل ديــگــري ولــي هــمــه               
ـاد شـود             ـايـد زي ميگويند حقوق مـا ب
ميخواهيم زندگـي کـنـيـم. مـعـلـمـان              
حقوق خودشان را با پزشکان مقـايسـه   
ميکنند که حق هم دارنـد ولـي مـهـم           
است که هـمـه صـريـح و روشـن روي                
خواست افزايش حقوق و دستمـزد يـک     
حرف را بزنند و بگويند حقوق ها بايـد  
بيشتر از خط فقر باشد. و نکته ديـگـر    
اينکه چرا معلمان و تشکـل هـايشـان      
خودشان را کنار تشکل هاي کـارگـري   
قرار نميدهند که اطـالعـيـه مشـتـرک          
دادند حول مسـالـه دسـتـمـزد؟ مـگـر              
معلمان و پرستاران همين مشـکـل را     
ــران کــارگــري در                 ــب ــد؟ يــا ره ــدارن ن
چادرملو و ايران خودرو و پتروشـيـمـي    
ها چرا به حرکت تشکل هاي کـارگـري   
نمي پيوندند؟ تشـکـل هـاي کـارگـري          
اسم و رسمي دارند، آماده تر هستـنـد،   
ـا هـم تـمـاس بـگـيـرنـد و                    ميتوانند ب
اطالعيه مشترکـي بـدهـنـد امـا هـم             
معلـمـان و پـرسـتـاران و هـم مـراکـز                   
مختلف کارگري ميتوانند بيانيه آنـهـا   
را امضا کنند و اين حرکـت را هـرچـه        
بزرگتر کنند. دو خـواسـت ديـگـر کـه             
ميخواهم اشـاره کـنـم يـکـي مسـالـه              
ـايـد بـعـنـوان         تشکل است که نه تنها ب
يک حق از آن دفاع کرد چون با تشـکـل   
قدرت کارگر هزار بار بيشتر ميـشـود،   
ولي فقط دفاع از حق نيـسـت خـودش      
بايد براي متشـکـل شـدن بـه حـرکـت             
ـلـف کـارگـري             درآيد، در مراکـز مـخـت
متشکل تر شود، تشکلهاي مـوجـود     
را قوي تر کنند و به آنـهـا بـپـيـونـدنـد،          
معلمان کانون صنفـي را واقـعـا مـال           
خودشان بکنند، در کانون صنـفـي در     
همه شهرها معلمان مثال ده خـواسـت   
روشن را مطرح کنند، و حول خواسـت  
هاي روشني متحد شونـد و خـواسـت        
ديگر آزادي کارگران و معلمان زندانـي  
است چون اگر با اعـتـراض جـمـهـوري        
اسالمي را مجبور کنيم آنـهـا را آزاد         
ـلـب       کند کارگر و معلم و غيره قـوت ق
بيشتري بـراي حـرکـت و اعـتـراض و              

 متشکل شدن پيدا ميکند.
 

شـمـا بـه لـزوم اتـحـاد             کيوان جـاويـد:      
اقشار مختلف طـبـقـه کـارگـر اشـاره             
داشتيد اما آنطور به نظر مـيـرسـد کـه       
پراکندگي اقشار طبقه کارگر بـيـشـتـر       
از اتــحــادشــان اســت. مــثــال وقــتــي             
معلمين به خيابان مي آينـد کـارگـران      

نيستند. وقـتـي پـرسـتـاران هسـتـنـد                
ـا وقـتـي کـارگـران              معلمين نيستنـد ي
چادرملو اعتراض مـيـکـنـد کـارگـران         
ـا شـمـا ايـن                 بافق با آنها نيـسـتـنـد. آي
ـاسـخ                    پراکندگـي را مـيـبـيـنـد. اگـر پ
مثبت است چگونه ميگوييد بايد اول   
مه متحدانه را بـرگـزار کـرد کـه کـل                

 جامعه را نمايندگي کند؟
اوال اين يـک ايـدآلـي         محمد آسنگران:

است که من فکر نميکنم هـيـچ وقـت        
اتـفـاق بـيـفــتـد مــثـال اگــر مـعــلـمــان                 
اعتراض بکنند از آن طرف کارگران و   
پرستاران در مراکز کار دسـت از کـار         
بکشند و بروند به معلمان بپـيـونـدنـد.     
اين اتفاق نـمـيـفـتـد در مـيـان اقشـار                 
مختلف کارگري هم نبايد اين انـتـظـار    
را داشت. در دنـيـاي واقـعـي در يـک               
ــي هســت کــه در               جــامــعــه مســائــل
مقاطعي به مسئله همگـانـي تـبـديـل        
مـيـشـود. امـروز در ايـران مـوضـوع                 
تامين معيشت و بـحـث دسـتـمـزد و            
حقوق، چنين موقعيتي را خـلـق کـرده      
است. حتي هر سال نميشه اينرا گفت.  
اما امسـال مـيـتـوان ايـنـرا در ايـران                  

 گفت.  
ميـدانـم کـه بـه مـنـاسـبـت روز                 
جهاني کارگر در يک جـامـعـه نـرمـال          
ممکن است اقشار ديگر پيام و بيانيـه  
و اعالم حمايت بکنند. اگر نـه در روز      
ــي کــارگــر اســاســا کــارگــران              جــهــان
مراسمهايي برپا ميـکـنـنـد و مـارش          
ميروند و سياستشان را براي جامعه و 

 حقوق خود اعالم ميکنند.   
بحث اين است که ايران امروز را   
نميشـود مـثـل يـک جـامـعـه نـرمـال                  
سرمايه داري هم فـرض گـرفـت. زيـرا          
بسـيـاري از مســائـل در آن جــامـعــه               
حالت اوژانس و بـحـرانـي پـيـدا کـرده             
است. اوال خود حکومت بهم ريـخـتـه       
ـلـيــهـا تصــور                    تـر از آن اسـت کـه خــي
ـات    ميکنند. برعکس تبليغات جريان
پرو حکومتي و راست ناسيونالـيـسـت    
اوضاع رژيم اسالمي بحراني تـر از آن      
است که رسانه هاي حکومـت و بـيـن        
المللي مـيـخـواهـنـد بـه خـورد مـردم               
بدهند. جمهوري اسـالمـي امـروز در         
موقعيت ضعيف تـري از قـبـل قـرار             
گرفته است. هم از نظر مـنـطـقـه اي و         
جهاني هم از نظر داخلي ايـن رژيـم در       

 حالت ضعيفتري قرار گرفته است.  
براي جنگ و جدال با حـکـومـت    
يک فاکتور اين است که اگر دشـمـنـت      
ـاشــد يــک مــوضــوع             ضـعــيــف شــده ب
مهمي است که بتوانيد بـه آن تـعـرض        
کنيد و يا تحت فشار قرار بدهـيـد. بـه       
نظر من جمهوري اسـالمـي امـروز از        

هر زمـان ديـگـري ضـعـيـفـتـر اسـت.                
مسئلـه ديـگـر ايـن اسـت کـه امـروز                  
مسئله تامين معيشت به مسئله نـود  
درصد جـمـعـيـت ايـران تـبـديـل شـده                
است. بحث اين نيست که من دوسـت     
دارم مردم متحد باشند. و يا فـراخـوان    
ميدهم که متحـد بـودن چـيـز خـوبـي             
است و ... بحث عالقه و خواست ايـن      
حزب و آن جريان نيست. بـحـث جـدال       
ـابـر ايـن يـک              مرگ و زندگي است. بـن
جامعه معترض و به درجه زيادي آگـاه  
نميتوان شاهـد خـود کشـي اکـثـريـت             
ـاشـد. اوضـاع بـه                  جمعـيـت خـودش ب
جايي رسيده است بايـد مـتـحـد شـد.          
مردم ناچارنـد بـراي ادامـه زنـدگـي و              
تامين معيشت خـود مـتـحـد عـمـل             
کنند. زيرا جامعه ايران قرنها جلوتر و    
متمـدن تـر از حـکـومـت و قـوانـيـن                   
فرهنگ آن است. مردم سهم خـودشـان   
را از زندگي  و اقـتـصـاد و سـيـاسـت               
ميخواهند. اين تناقض بزرگي اسـت.     
يک روز همين تناقض کـمـر سـيـسـتـم         
حاکم را ميشکند. بنابـر ايـن اول مـه           
امسال ميتواند نقطه عطـفـي در ايـن        

 جهت باشد.
 

ولـي پـراکـنـدگـي           کيوان جاويد: 
هســت. قــبــال جــنــبــش دانشــجــويــي         
شعارهاي مشـخـصـي داشـت مـثـال             
جنبش دانشجـويـي مـتـحـد جـنـبـش             

 کارگري ...  
اتفاقا نمونه هـاي     اصغر کريمي: 

مثبت در ايـن زمـيـنـه روزبـروز دارد              
اسـفـنـد در         ۱۰ بيشتر ميشـود. روز       

تهران اتفاق جالبي افتـاد. بـخـشـي از          
فعالين کارگري و تعدادي از کـارگـران     
پااليشگاه تهران در تـجـمـع مـعـلـمـان          
شرکـت کـردنـد. هـرچـنـد تـعـدادشـان                 
هزاران نفر نبود و بيشتر سمبليک بـود    
اما اين بسار مهم و راهـگـشـا اسـت.         
ـان    همينطور بازنشسته ها و دانشجـوي
و در برخـي شـهـرهـا مـحـصـلـيـن در                
ـا در             تجمع معلمان شرکـت کـردنـد. ي
بافق به شکل ديگري اين همبستـگـي   
ـا                    اتفـاق افـتـاد. هـمـسـران کـارگـران ب
دستگيـري کـارگـران در وسـط شـهـر               
چادر زدند، فرماندار را در دفتر کارش 
محبوس کردند و گفتند فورا عـزيـزان     
ما را آزاد کنيد و در واقع شهر بافق را   
حول خواستشان متحد کردند. ايـنـهـا       
ـازه اي اسـت قـبـال بـه ايـن                  اتفاقات ت
شکل نبود. قبال هم همسران کارگـران   
در پتروشيمي ها، در هفت تپه و کيـان  
ـايـر و بــعـضـي اعـتــراضـات ديـگــر                 ت
ـار      حضور داشتند اما مورد بافق بسـي
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اسـفـنـد يـک نـقـطـه             ۱۰ برجسته بود، 
برجسته ديگر از هـمـبـسـتـگـي بـود.              
درمورد دستمزد هم سال هاي گذشـتـه   
اينطور نـبـود کـه کـارگـر و مـعـلـم و                   
پرستار براي اين خـواسـت مـتـحـد بـه           
ميدان بيايند. اعتصاب کارگران ايران  
خودرو که يک مـرکـز بسـيـار مـهـم و             
کليدي کارگري است و بر کل جـنـبـش    
کارگري و در فضـاي سـيـاسـي ايـران              

 تاثير ميگذارد نمونه ديگري است.  
در چــنــيــن شــرايــطــي داريــم بــه          
استقبال روز جهاني کـارگـر مـيـرويـم.        
ـا چـنـيـن شـرايـطـي               سالهاي گذشته ب
مواجه نبوديم. پراکندگي هسـت امـا        
تالش براي متشکل شـدن و مـتـحـد           
شــدن هــم هســت يــا تشــکــل هــاي               
کارگري که اطالعيه مشترک ميدهند 
بــراي دســتــمــزد. ايــن اتــفــاقــات در              
شرايطي که جمهوري اسالمـي قـدرت     
سرکوبش بسيار کمتر شده اسـت دارد      
مي افتد. جمهوري اسالمي نميتـوانـد    
براحتي جلو تجمعات و اعتصابات را   
بگيرد في المثـل مـعـلـمـان در اوايـل             
بهمن و روزهاي اول اسفند و ده اسفنـد  
و نــيـمــه اول فـرورديــن اعــتـراضــاتــي            
داشــتــنــد کــه جــمــهــوري اســالمــي            
نــتــوانســت مــانــع آنــهــا شــود. جــلــو             
ـات کـارگـري را نـمـيـتـوانـد                  اعتـصـاب
بگيرد، از هر منفذ اين جـامـعـه دارد        
اعتراض بيرون مـيـزنـد، و جـمـهـوري           
اسالمي ضعيف تـر از هـمـيـشـه. در             
چنين شرايطي داريم به طـرف اول مـه       

 ميرويم.  
 

چه اتفاقي افتاده اسـت     کيوان جاويد: 
و چه کار ويژه اي در جنبش کارگري و 
ديگر جنبشهاي اعتراضي شده اسـت  
که ما ميتوانيم بگوييم امسال قويتر 

 از سالهاي قبل هستند؟
کار ويژه اي که مـن     محمد آسنگران: 

ميبينم نياز زندگي مردم تحت سـتـم     
است که آنها را ناچار به تـحـرک کـرده      
است. مثال اگر معلمان را نگاه کنيـد  
هزاران نفر به ميدان آمدند در حاليـک  
ـبـل    همين تشکل صنفي را سالهاي ق
هم داشتند. منتها هم نيـاز زنـدگـي،       
هم آگاهي از حقوق خود و هم فضـاي  
جامعه در هر دوره اي متفاوت است. 
يک فاکتور مهم سياسي در ايران ايـن  
ـفـع      است که تعادل قوا تا حدودي به ن
مردم تغيير کرده است. در جبهه هاي 
معيني جمهوري اسالمي تضـعـيـف    

شــده اســت. ايــن تضــعــيــف شــدن               
جمهوري اسالمي، تعـادل قـوا را بـه          
نفع مردم ورق زده است. در عين حال  
مردم توان تحمل زندگي فـالکـت بـار      
کنوني را ندارند. زيرا مردم و اقشـار       
پيشرو جامـعـه ايـران تـوقـعـشـان از              
زندگي و سـهـمـي کـه بـراي خـود از                 
ـنـد خـوانـايـي بـا                زندگي قائـل هسـت
موقعيت و سطح معيشت کنونيشان 

 ندارد. 
اين ساده نيست که در جـامـعـه      
اي زندگي کنيد که ثـروت و مـنـابـع           
طبيعي سرشار داشته باشد و حاکمان 
ميليارد ميليارد دزديهـايشـان افشـا      
بشــود، از طــرف ديــگــر کــارگــر                  
دستمزدش کفاف کرايه خـانـه اش را       
هم ندهد و نـاچـار بشـود بـراي زنـده                
ماندن اضافه کاري و يا شغل ديگري 

 دست و پا کند. 
ـبـاط             عالوه بر ايـن امـکـان ارت
شهروندان با هم با استفاده از ميدياي 
اجتماعي موجود قابل مـقـايسـه بـا         
هيچ دوره اي در گذشته نيست. رسانه 
ها و و اپوزيسيون با استفاده از همين 
ـيـشـتـر      امکانات تاثيراتي به مراتب ب
از پيش دارند. جنگ جناحهاي خـود   
رژيم هم يک فاکتور است که بـه جـان       
ـتـي در       هم افتاده اند. همه اينها را وق
ــار هــم قــرار بــدهــيــد فضــايــي                کــن
اعتراضي را خلق کرده است که آغـاز  
دوره تازه اي است. و بـايـد ايـن دوره             

 تازه را دريافت. 
ــوز             ــد هــن ــگــويــي ــکــه مــي ايــن
پراکندگي هست من هم ميگويم بلـه  
هست، بايد براي متحد شـدن تـالش     
کرد اين کار ساده اي نيسـت. امـا از        
هر زمان ديگري عملي تر و مـمـکـن      
تر است. باالخره احزابي، تشکلهـايـي   
و فعالين و رهبـرانـي بـايـد بـرونـد بـا              
تالش خود اين اتحاد و همبستگي را 

 ممکن کنند. 
 

يک مساله ديـگـر    کيوان جاويد: 
هم هست. امکان توافق و رفع تحريم  
ها هست. آيا اين تاثير مثـبـت بـراي       
کارگران و جنبش هاي ديگر دارد يـا    

 منفي؟  
ـنـد و       اصغر کريمي:  همه ميـدان

رهبران جمهوري اسالمي هم کـتـمـان    
ـفـي           نميکنند که در موقعـيـت ضـعـي
ـقـات شـدنـد و حـتـي              وارد بحث تواف
ـنـد.    راحت برد برد هم نميتوانند بگوي
جمهوري اسالمي داشـت کـارهـايـي         
ـنـد. تـحـريـم           ـت ميکرد جلويش را گرف
ـفـجـار         ها، فشارها و بويژه ترس از ان
ـتـه    مردم مجبور شد کوتاه بيايد و الب

کار خوبي هم کرد کوتاه آمد. صدهـا   
ميليارد دالر پول حاصل استثـمـار و     
دسترنج کارگران را صرف تاسيسـات  
اتمي کرد و يک دليل تحـريـم هـا هـم         
ـيـجـه      ـت همين مساله اتمي بوده و در ن
از هر لحاظي به مـردم ضـربـه زده و            
سفره مردم را خالـي تـر کـرده اسـت.           
ـنـي و ضـعـف               مردم اين عـقـب نشـي
حکومت را ميبينند اما اينکه مردم 
چقدر از اين شرايط استفاده کننـد بـه     
عنصر پيـشـرو، رهـبـران کـارگـري و             
تشکل هاي کارگري برميگردد. اگـر     
از اين شرايط استفاده نکنند اين دوره 
هم ميرود. جمهوري اسالمي خـواب     
اين را ديده اسـت کـه اگـر بـه تـوافـق               
برسند شروع کند به تشديد ريـاضـت     
کشي اقتصادي چون جلب سرمايه به 
ـيـاز    کارگر خاموش و دستمزد کمتر ن
دارد، يــارانــه کــاالهــاي اســاســي را           
بيشتر قطع کند و وضع اکثريت مردم 
از اينهم بدتر شود آنهم در شـرايـطـي        
که ضعيف تر است و قدرت سرکـوب  
کمتري دارد، وضعيت آشفته تـري در    
صفوفش حاکم است و بـويـژه بـخـش         
هــاي مــخــتــلــف مــردم آمــاده تــر و            
متعرض تر هستند. اين فـاکـتـورهـا        
شرايط مساعدتـري بـراي اعـتـراض         
کارگران ايجاد کرده اند. ممکن است  
کســي بــپــرســد کــه مــبــارزه عــلــيــه            
اسيدپاشي چه ربطي به اول مـه دارد.    
اما در جامعه اي که در حال اعتراض 
ـتـوانـد     است کارگر خيلي راحت تر مي
اعتراض کند. اگر بخش هاي ديـگـر      
ـبـاشـنـد،             جامعه در حـال اعـتـراض ن
ـيـم و      ساکت و بي تحرک باشند و تسل
مرعوب شده باشـنـد، کـارگـر را هـم            
راحت مرعوب ميکنند. اينها هـمـه      
به هم ربط دارند. کارگران و رهبران و   
تشکل هايشان بايد به همه ابعاد ايـن  
ـنـد و بـر اسـاس ايـن               مساله فکر کن
شرايط تصميم بگيرنـد کـه يـک قـدم           
ـنـد بـه جـلـو بـردارنـد و                 ديگر ميتوان

 جمهوري اسالمي را عقب بزنند. 
 

شما از دستمزد کم و از  کيوان جاويد: 
دره فقر و ثـروت صـحـبـت کـرديـد و             
ـقـه کـارگـر االن بـايـد                  ميگوييـد طـب
بياييد پاسخ خودش را بدهد. آيا فکر  
نميکنيد ايـن هـمـه اعـدام در ايـران                
ـقـه کـارگـر اسـت؟ آيـا              مربوط به طب
طبقه کارگر را بايد در صنف خـودش  
ـيـشـتـر و          ديد که دائم براي دستمزد ب
حق تشکل و... تالش ميکند يا بايد    
پرچمدار همـه اعـتـراضـات جـامـعـه            

 باشد؟
ببينيد ما يک بحـث   محمد آسنگران: 

داريم تحت عنوان جنبش کارگـري و    
ـقـه کـارگـر اسـت.           بحث ديگر هم طب
ـبـش            اينها يکي نيستنـد اگـرچـه جـن
گارگري جنبش اين طبقه اسـت. امـا      
هنگاميکه از جنبش کارگري حـرف    
ميزنيم داريم از بـخـش مـعـتـرض و            
ـيـم. ايـن         پيشرو اين طبقه حرف ميـزن
جنبش معلوم است به تمـام مسـائـل      
جامعه کار دارد. اين جنبش نقدش و  
اعتراضش به کل سيـسـتـم سـرمـايـه         
داري حــاکــم اســت. نــقــدش بــه بــي              
حقوقي انسان است. اسـتـراتـژي ايـن          
جنبش انداختن سرمايه و برپايي يـک  
جامعه آزاد و مرفه و برابر بـراي کـل       
احاد جامعه است. بنابر اين مسـئلـه      
اعدام، مسـئلـه بـرابـري زن و مـرد،                
مسئله حقوق کودک، مسئله محيـط  
زيست و همه مسائلي که به زنـدگـي     
انسان مربوط ميشود به طبقه کارگر 
مربوط است و عامـل مـحـرکـه ايـن          
ـبـش                     ـقـه کـارگـر جـن ايده هـا در طـب
ـيـشـروان ايـن                کارگري و رهـبـران و پ

 جنبش است.
ـيـن و             بنابر اين رهبـران و فـعـال
ـقـه           احزابي که خود را بخـشـي از طـب
ـبـش کـارگـري               ـيـن جـن کارگر و فـعـال
ميدانند و اين سياستهاي انسـانـي و       
انقالبي را نمايندگي ميکنند ميايند 
و جامـعـه را سـازمـان مـيـدهـنـد و                 
فراخوان ميدهند که براي برپايي يـک    
زندگي بهتر بايد به ميـدان آمـد و از         
جمله مقابله با مجازات اعدام يـکـي     

 از اين مسائل است. 
ـقـه کـارگـر و تـوده             اما براي طب
ـيـن و                   ـيـونـي کـارگـران اول ـل هاي مـي
مهمتري و فوري ترين مسئله تاميـن  
معـيـشـت اسـت. در کـنـار تـامـيـن                   
معيشت خود هـيـچ مـوضـوعـي در          
ـقـه و                  جامعه نيست کـه بـه ايـن طـب
جنبش کارگري مربوط نباشد. بنـابـر    
اين مبارزه و اعتراض به بي حـقـوقـي    
انسان در جامعه چيزي نيست که اين 
و آن از خارج طبقه کارگر به او تزريـق  
کنند. نياز زندگي و حفظ حـرمـت و        
کرامت انساني است که طبقه کـارگـر   
را ناچار به مبارزه ميـکـنـد. مسـئلـه         
ـيـهـاي         ـيـحـرمـت اعدام هم يکي از آن ب
وحشيانه و نقض حقوق انساني اسـت    
که بوسيله حاکمان اعمال ميـشـود و     

 بايد در مقابل آن ايستاد.  
بنابر اين نياز زنـدگـي و حـفـظ           
حرمت انساني است که طبقه کـارگـر   
را ناچار ميکند دست بـه اقـدامـاتـي       
بزند. طبقه کارگـر بـه هـمـيـن هـدف              
ـيـازهـاي زنـدگـي و حـرمـت               تامين ن

انســانــي اســت کــه مــيــرود تشــکــل          
درست ميکند و مبارزه را سـازمـان       
ميدهد. زيرا دشمن او که حاکمان در   
هر کشوري هستند سازمان خودشان 
را دارند. در ايـران ارتـش و سـپـاه و                
زندان و شکنجه و آخـونـد و سـگ و            
قاضي اسالمي و آدمـکـش و.... را           
ـيـک و          سازمان داده و به شکـل ارگـان
سيستماتيک براي سرکوب شهرونـدان  
هر روز خود را قدرتمند تر و باتجـربـه   
تر ميکنند. طبقه کارگـر هـم نـاچـار          
است براي مقابله با اين جانيـان خـود     

 را متشکل کند و به ميدان بيايد. 
 

اخيرا حکـمـي بـه       کيوان جاويد: 
کــارگــران داده انــد کــه شــمــا داريــد             
ـيـد کـه                   کارگران را تـحـريـک مـيـکـن
ـنـد و       متشکل شوند يا اعتصاب کـن
اين جرم مـحـسـوب مـيـشـود. رژيـم             
تالش ميکند جنبش کـارگـري را از       
اهدافش دور نگهدارد. در مقابل ايـن   

 مساله چکار بايد کرد؟ 
روشن اسـت کـه        اصغر کريمي: 

يک خواست ديگر در دستور کارگـران  
قرار مـيـگـيـرد کـه مـن دارم تـالش                
ميکنم براي متحد شدن و متـشـکـل    
شدن يا اعتراض کردن و اين حق مـن  
است و شما حق نداري هـمـکـار مـرا         
دستگير کني چون رهبـر مـن اسـت،        
نماينده مـن اسـت مـيـخـواهـد مـرا                
ـنـجـا اسـت کـه بـايـد                  متحد کند. اي
الگـوي مـبـارزه هـمـسـران کـارگـران               
معدن در بـافـق را مـقـابـل جـامـعـه               
گـذاشـت. کـارگـران چـادرمـلـو بـايـد                 
ـيـه هـمـسـران                   بيايند بـه مـيـدان شـب
کارگران معدن بافق. تا اين حکومت  
هست خواست آزادي رهبران کارگري 
هم مطرح اسـت چـون مـدام مـبـارزه            
ـنـد و       ـت هست و عده اي به زندان مياف
ـيـد و           بنابراين خواست آزادي بـدون ق
شرط کل زندانيان سياسي و عقيدتي 
و بــطــور مشــخــص خــواســت آزادي          
کارگران و معلمان زنداني الزم اسـت      
در هر اعتـراض و اعـتـصـابـي و در              
فراخوان ها و بيانيه هاي تشکل هاي 
کـارگـري و تشـکـل هـاي مـعـلـمــان                 
بعنوان يکي از مهمترين خواست هـا  
مطرح شود. اما اجازه بدهـيـد يـکـي        
دو نکته مشخص تر را درمـورد اول      
مه که داريم بطرفش مـيـرويـم اشـاره         
کنم. من فکر ميکنم دانشـجـو بـايـد        
بگويد اول مه به من مربوط اسـت و      
فعاالنه در تجمعات اول مـه شـرکـت        

درصد دانشجويان بـچـه    ۹۰ ميکنم.  

 ۵ از صفحه  

 اول %) ا%�	ل در ای�ان 

 ۸ صفحه   
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هزار پـنـاه جـو       ۱۷۰نزديک به  ۲۰۱۴در سال " 
از طريق آبهاي مديترانه خود را به سـواحـل ايـتـالـيـا         

نفـر در ايـن مسـيـر، بـه               ۲۵۰۰رسانده اند. بيش از 
داليل مختلف دچار سانحه شده و در دريا غرق شـده    

 ".اند
 يورونيوز

اين آمار تکاندهنده اي است که هفـتـه گـذشـتـه         
بعد از فاجعه غرق شـدن نـزديـک بـه هشـتـصـد نـفـر                    
مهاجر در مديترانه در رسـانـه هـا مـنـعـکـس شـد.                   

نفر  در طي يکسال! بعضـي رسـانـه هـا ايـن              ۲۵۰۰
نفر ذکـر کـرده انـد. امـا حـتـي بـر                    ۵۰۰۰رقم را تا 

نفر در روز در تـالش           ۷مبناي کمترين رقم  حداقل 
براي رهائي از جـنـگ و ديـکـتـاتـوري و نـا امـنـي                        
اقتصادي و سـيـاسـي در کشـورهـايشـان در آبـهـاي                   
مديترانه غرق شده اند. در سال جاري نيـز تـا کـنـون          

نفر از مهاجرين در همين مسير جـان     ١٦۰۰بالغ بر 
خود را از دست داده اند. اگر ايـن رونـد ادامـه پـيـدا             
کند تعداد قربانيان در سال جاري نزديک بـه دوبـرابـر      
سال گذشته خواهد بود.  و اين تنها آمـار رسـمـي و           
اعالم شده در مورد مهاجرين به يک کشـور اروپـائـي      

 است.   
به گزارش خبرگزاريها تـعـداد پـنـاهـجـويـان در              

ميليون نفـر بـوده اسـت کـه            ۵۰سال گذشته بيش از 
باالترين تعداد بـعـد از جـنـگ دوم جـهـانـي اسـت.                     
آماري از تعداد مهاجريني که در طي مسـافـرت يـا        
در اردوگاههاي پنـاهـنـدگـي جـان خـود را از دسـت                  
ميدهند در دست نيست اما تعداد قربانيـان هـر چـه        
باشد بشريت با يک فاجعـه تـکـانـدهـنـده روبـروسـت.             
نفس اين موج عظيم مهاجرت و سـيـر صـعـودي آن             
بيانگر سير نزولي و بـدتـر شـدن روز افـزون شـرايـط               
مشقت بار زندگي در بـخـش وسـيـعـي از کشـورهـا                  
اســت. اکــثــريــت ايــن پــنــاهــجــويــان از کشــورهــاي                
خاورميانه و شمال آفريقا، يعني از جوامعي هستنـد  

قومي بين نيروها و دولتـهـاي    -که جنگهاي مذهبي
اسالمي در آنها بيداد ميکند. اين شـرايـط بـه نـوبـه           

خود يکي از پيامدها و نـتـايـج سـيـاسـت دولـتـهـاي              
آمريکا و اروپاست که نه تنها با اسـتـراتـژي تـامـيـن         
هــژمــونــي و نــظــم نــويــن جــهــانــي مــيــدان را بــراي                  
افسارگسيختگي نيروهاي اسالمي باز کردند بـلـکـه      
همين امروز خود، بطور مستقيم يا غير مسـتـقـيـم،       
يک پاي ائتالفها و جـنـگـهـاي قـومـي مـذهـبـي در                    

 خاورميانه و شمال آفريقا هستند.  
آمار اعالم شده حاکي است که "هشـتـاد درصـد      
پناهجويان در سراسر جـهـان از کشـورهـاي در حـال              
توسعه هستند".  و "افـزايـش درگـيـري و جـنـگ در                 
سوريه و عراق و افغانسـتـان" يـک عـامـل مـوثـر در                 
افزايش بيسابقه تعداد مـهـاجـريـن در سـال گـذشـتـه               

 بوده است.   
گزارشگر يورونيوز مي نويسد: "در نهايت بـايـد     
به اين مسئله هم فکر کـرد کـه اتـحـاديـه اروپـا چـه                  
مســئــولــيــتــي در قــبــال افــرادي دارد کــه قــربــانــي                 
درگيريهاي منـطـقـه اي و رژيـمـهـايـي هسـتـنـد کـه                      

 دولتهاي اروپايي از آنها حمايت مي کنند."
براي يـافـتـن پـاسـخ فـکـر چـنـدانـي الزم نـيـسـت.                          
دولتهاي اروپائـي از يـکـسـو از رژيـمـهـاي ارتـجـاعـي                     
حمايت ميـکـنـنـد و از سـوي ديـگـر مـرزهـا را بـروي                         
قربانيان اين رژيمها مـي بـنـدنـد. سـيـاسـت دولـتـهـاي                    
غربي در قبال دولتها و نـيـروهـاي قـومـي مـذهـبـي در               
"کشورهاي در حال توسعه" را بايد درکنار سيـاسـتـهـاي       

کـه خـود        -ارتجاعي آنان در رابطه با پناهنده پـذيـري       
يک عامل مستقيم گرم شدن بازار قاچاقچيان انسـان و      
رخ دادن فجايعي نظير غرق شدن کشـتـي پـنـاهـجـويـان            

قرار داد تـا تصـويـر روشـنـي از زمـيـنـه هـاي                        -است
سياسي اين فجايع بدست آورد. مهاجرت و پنـاهـنـدگـي      
در کنه خود يک مساله سياسي است و فجايعـي کـه در       
اين رابطه رخ مـيـدهـد را بـايـد بـپـاي دولـتـهـاي فـوق                        
ارتجاعي که در کشورهائي نظير ايران شرايط زندگـي  
غير قابل تـحـمـلـي بـراي مـردم ايـجـاد کـرده انـد، و                       

  سياستهاي ارتجاعي دولتهاي غربي هر دو نوشت.

دور جديد مذاکرات هسـتـه اي     
روز چهارشنبه در ويـن آغـاز شـد.          
مفسرين و ناظرين سياسي مسـالـه   
ــمــهــا را               ــحــري ــع ت ــگــي رف چــگــون
مهمترين موضوع مورد بـحـث در       
اين دور مذاکرات ميداننـد. عـلـت       
هم روشن است. در مـورد کـاسـتـن        
از تعداد سـانـتـريـفـوژهـا و مـيـزان             
غني سازي اورانيوم و بـازرسـي از         
نيروگاهها و ديگر تـمـهـيـدات الزم       
براي بي آزار کردن پروژه هستـه اي    
و جلوگيري از دستيابـي جـمـهـوري       
اسـالمــي بــه ســالح هســتـه اي در             
لوزان باندازه کافـي "تـفـاهـم" شـده            
است. اگر پارامترهاي اعـالم شـده        
در فکت شيت دولـت آمـريـکـا در           
مورد تفاهم لـوزان، کـه بـحـثـهـاي             
جنجالي هم در مـيـان جـنـاحـهـاي           
حــکــومــت دامــن زد، در تــوافــق            
جامع رسـمـيـت پـيـدا کـنـد هـدف                 
غــرب بــرآورده شــده اســت. آنــچــه             
ميماند لغو تحريمها يعني تـحـقـق      
هـــدف جـــمـــهـــوري اســـالمـــي از           
مذاکرات است. جمهوري اسـالمـي      
خواستار رفع فوري همه تحـريـمـهـا     

 ۵+    ۱بعد از توافق جامع است و   
خواهان رفع تدريجي تـحـريـمـهـا و          
بعد از اطمينـان خـاطـر يـافـتـن از             
اجراي گام بگام توافق. اين مسـالـه   
همچنان ناروشن و بالتکليف باقـي  

مـانـده اسـت امـا اخـتــالف تــنـهــا               
اينجا نـيـسـت. در پشـت صـورت                
ظاهر مساله هستـه اي، آنـچـه در          
واقع روي مـيـز قـرار دارد رابـطـه                
جمهوري اسالمي بـا غـرب اسـت.          
اظهارات صريـح روحـانـي بـعـد از            
توافق لوزان در مورد تـنـش زدائـي      
با کشورهـاي مـتـخـاصـم و اعـالم             
آمادگي اخير ظريف براي همکـاري  
با "صاحبان مـنـافـع در مـنـطـقـه"               
مستقيما به همين مساله رابطه بـا  
غرب مـربـوط مـيـشـود. مـعـضـل              
ــه               ــع هــم ــجــاســت. رف ــن ــي اي اصــل
تـحـريــمـهــا اولــيـن و مــبـرم تـريــن               
خواست جمهوري اسالمي و مـورد    
توافق هر دو جـنـاح اسـت امـا در             
مورد رابطه با غرب خـامـنـه اي و        
اصولگرايان و دلـواپسـان، خـط و            
ــا             جــهــتــگــيــري کــامــال مــغــايــر ب

رفسـنـجـانـي        -سياستهاي روحانـي 
را دنبال ميکـنـنـد. در ايـن مـورد             
طرف مقابل دولت روحاني و جنـاح  

بـلـکـه     ۵+  ۱او نه دولت آمريکا و 
خامنه اي و اصولگرايان هسـتـنـد.    
رفع تحريمها و تـوافـق جـامـع هـر            
سرنوشتي پيدا کند، مساله رابـطـه     
با غرب موضـوع و مـنـشـاء حـاد            
ترين کشمکشهاي درون حکومـتـي   

 خواهد بود.  
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به گزارش "کـمـپـيـن بـراي آزادي             
کارگران زنداني" در هـفـتـه هـاي            
اخير بازداشت فـعـالـيـن کـارگـري         
شدت يافته است. ايـن شـيـوه اي         
اســت کــه حــکــومــت اســالمــي             
ســرمــايــه بــه اســتــقــبــال اول مــه           
ميرود. از يکـسـو هـفـتـه کـارگـر             
ميگـيـرنـد و بـرنـامـه بـازديـد از                 
مقبره خميني ترتيب ميدهند کـه  
اول مه را مخدوش و حـاشـيـه اي      
کنند و از سوي ديگر به بازداشت 
و دسـتـگـيـري فـعـالـيـن جـنـبـش                  

کــارگــري روي مــي آورنــد. امــا             
نگراني رژيـم  تـنـهـا بـه اول مـه                 
محدود نـيـسـت. اعـتـصـابـات و               
اعتراضات و تجـمـعـات بـيـوقـفـه          
ــر             ــبــات ب ــراي مــطــال کــارگــران ب
ــر                 ــد مــاه اخــي ــشــان در چــن حــق
گسترش بيسابقه اي يافـتـه اسـت      
و علت اصلي بگير و بـبـنـدهـاي         
اخير در اينجاست. بنا به گـزارش   

ــراي آز        دي کــارگــران    اکــمــپــيــن ب

 ۱۰ صفحه  
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 هاي کارگر و زحمتکش هستند. 
دوم اينکه روزهاي مثل اول مـه  
ـيـد االن       روزهاي مهمي هستند. ببين
روزهاي اعياد ارتجاعي، روز مـرگ      
خميني، روز تولد فالن امام و روز بـه    
معراج رفتن مسيح و سفر محمـد از    
يک شهر به يک شهر ديگر و انواع اين 
روزهاي عقب مانده و ارتـجـاعـي را          
داريم. بشريت مترقي و آرمانخواه هم 
بايد بگويد مـنـهـم روزهـاي ديـگـري           
دارم. روز اول مه که پشتش سـالـهـاي     
طوالني تالش طبقه کارگر بـراي يـک     
زندگي بهتر است، يـا هشـت مـارس        
روز جهاني زن، روز جهـانـي دفـاع از        
حقوق کودک، ما هم بايد ايـن روزهـا     
را برجسته کنيم. دانشجو بايد بگويد  
منهم خودم را به اردوي کارگر متعلق 
ميدانم و روز جهاني کـارگـر بـه مـن           
مربوط است در مقابل مفـتـخـورانـي     
ـتـه انـد          که زندگي مرا به اسارت گـرف
بــايــد کــاري بــکــنــم. مــعــلــمــان هــم            
همينطور. ايـن در قـدرت مـعـلـمـان              
هست. نشان دادنـد کـه در تـوانشـان           
هست. بايد بگويند اين روز روز مـا         
هم هست. کانون صنفي معلمان بايد  
براي اول مه فراخوان بدهد و بـگـويـد      
اين روز خواست هايمان را بـا صـداي     
بلند اعالم ميکنيم. بگويد معلمان و  
ـيـد. حـق               کارگران زنداني را آزاد کـن
تشکل داريم کسي نبايد جلو فعاليت 
مــان را بــگــيــرد. افــزايــش حــقــوق              
ـقـر، از                  ميخواهيـم بـاالتـر از خـط ف
هـمــيــن االن فــراخــوان بـدهــنــد و از             
خــواســت هــاي بــقــيــه کــارگــران هــم          
حمايت کنند. کارگـران چـادرمـلـو و          
بافق که ده روز و بيست روز اعتصـاب  
ميکند يا کارگر ايران خودرو که بـراي    
دستمزد اعتراض ميکند در قـدرتـش     
هست که بگويد اول مه روز من اسـت    
ـا مـيـتـيـنـگ              و راهپيمايي ميکـنـم ي
برگزار ميکنم. اين روز کارگـران تـمـام       
دنيا دست به اعتصاب و راهپـيـمـايـي     
ميزنند منهم مـيـخـواهـم ايـنـکـار را            
ـايـد       بکنم. به يک معني تمام جامعه ب

 خودش را آماده کند.  
 

فکر نميکنيد گرايـش و     کيوان جاويد: 
يا ديدگاه خاصي مانع ايـن اسـت کـه          
بخشهاي مختلف جنبش کـارگـري و       
ـان          ـان و دانشـجـوي مردم معترض و زن

 و...  با هم متحد بشوند؟

واقعيت اين است کـه   محمد آسنگران: 
جنبش کارگري هم مثل هـر جـنـبـش         
ــف و                ــتــل ــرايشــات مــخ ــگــري گ دي
ـلـف و تشـکـلـهـاي                  نگرشـهـاي مـخـت
مختف در آن هست. به نظر مـن ايـن        
طبيعي ترين داده هاي جامعـه اسـت.     
منهم شنيده ام که کساني ميـگـويـنـد     
اين پراکندگي از آنجا مي آيد کـه ايـن       
ــري                    ــعــال کــارگ تشــکــل و يــا آن ف
ـلـش       سکتاريست است. يا مثال تحـلـي
نادرست است وغـيـره. ايـن بـه نـظـرم                
سطحي ترين بـرداشـتـي اسـت کـه از              
سوخت و ساز درون جنـبـش کـارگـري       
ارائه داده مـيـشـود. بـه نـظـر مـن در                 
بهترين حالت و آزاد ترين موقعيت هم 
تشـکــلــهــاي مــخـتــلــف و گــرايشــات          
مختلف وجود خواهند داشـت. حـاال        
که آزادي در ايـران نـيـسـت تشـکـلـهـا             
موجود عمدتا تشـکـلـهـاي فـعـالـيـن             
هستند. ما هنوز يک تشکل تـوده اي     
ـا ايـن تـوهـم                     کارگـري نـداريـم. مـن ب
شريک نيستم که بگويم اين تشـکـلـهـا       
چرا يکي نيستند و يا فـراخـوان بـدهـم       

 بروند يکي بشنود.  
اما اين توقـع واقـعـي اسـت کـه            
بخواهيم بر سر يک موضوع همه گـيـر     
مـتـحــدانـه و در کــنـار هـم بــه اقــدام                  
مشترک دست بزنيم. هنگاميکـه يـک      
موضوع مهم و همه گيـر در جـامـعـه         
وجود دارد مانند امروز ايران و بـحـث       
تاميـن مـعـيـشـت بـراي نـود درصـد                 
جامعه به موضوع مهمي تبديل شـده    
ــش تـــا                 ــتـ ــسـ ــيـ ــونـ ــمـ ــت، از کـ اسـ
ـا                  سنديکـالـيـسـتـش از امـکـانـگـرا ت
اصالح طلبش، حتي از ناسيوناليست 
تا اسالميستش را به تکاپـو انـداخـتـه       
است. زيرا موضوع تامين مـعـيـشـت      
امروز در ايران به افـکـار و گـرايـش و           
تشکل و حزب مورد عالقه ايـن و آن        
محدود نيست کل آحاد جامعه با يـک  
فقر عمومي دسـت بـه گـريـبـان شـده               

 است.  
زيرا سيستـمـي در ايـران حـاکـم            
است که زندگـي اکـثـريـت عـظـيـم آن              
جامعه را به زير خط فقر رانـده اسـت.       
ـا   سيستمي خشن که هر مخالفتي را ب
خشـونــت تــمــام پــاسـخ مــيـدهــد. در             
مقابل اين توحش حاکم که عمال همـه  
ـلـف جـامـعـه          اقشار و گرايشات مخـت
خارج از حاکميت را تحت فشـار قـرار       
داده است ميشود در کـنـار هـم قـرار             
ـامـيـن      گرفت. زيرا خواست و مسئله ت
معيشت در ايـران بـه يـک مـوضـوع                
همگاني تبديل شـده اسـت. مـيـتـوان           
انتظار داشت که همه گـرايشـات درون     
جنبش کارگري و تشکلها و فـعـالـيـن       

آن با هر تفکر و ديـدگـاهـي کـه دارنـد          
فراخوان مشترکي بدهند و جامـعـه را     
ـاع از             به يک کارزار اجـتـمـاعـي در دف
ــي هــمــه                ــدگــي و حــرمــت انســان زن
شهروندان دعوت کنند. در عين حـال     
اختالف گرايشات ميتواند هـمـچـنـان     
ـاقـي بـمـانـد و حـتـي                     به قـوت خـود ب
عميقتر و پايه اي تر از اين کـه هسـت       

 هم باشد.  
با اين توضيحات ميخواهم ايـن    
واقعيت را هم تاکيد کنم کـه در درون        
جنبش کارگري همانند جـنـبـش چـپ       
گرايشات سنتي و بازدارنده و مـحـدود   
نگر وجود دارد اين يک واقعيت اسـت.  
اما مانع اتحاد و تشکل و قـدرتـمـنـد       
ـا بـه       شدن اينها نيستند. مانع اصلي ت
امروز همچنان سيستم حاکم و دولـت      
ـايـد سـوراخ        و قوانين حاکم هستند. نب
دعا را گم کرد. کسـانـيـکـه بـيـربـطـي            
خود به طبقه کارگر را ميخواهـنـد بـه      
گردن اين يا آن تشکل و فعال کـارگـري   
ـا         ـاق بيندازند راه به جايي نميبرنـد. اتـف
ـات چـپ کسـانـي کـه               ـان در ميان جـري
بيشتر از همه از درد سکتـاريسـم آه و       
ناله ميکنند خودشان از همـه سـکـت      

 تر و فرقه اي تر هستند.  
از ايــن کــه بــگــذرم يــازدهــم و              
دوازدهم ارديبهشت روز جهاني کارگـر  
و روز معلم اسـت. در ايـن دو روز و                
روزهاي بعـدش مـيـشـود فـراخـوان و             
اقدام مشترک و همـاهـنـگ را تـدارک         
ديد. بايد تـالش کـرد در ايـن روزهـا                
کارگـران و مـعـلـمـان و پـرسـتـاران و                   
بــيــکــاران و هــمــه ســتــم ديــدگــان و              
آزاديخواهان در کنار هم و متحدانه بـه  

 ميدان بيايند.  
 

چـه کـار ويـژه اي             کيوان جاويد: 
 بايد کرد تا اين مانع را برداشت؟  

يــک نــکــتــه        اصــغــر کــريــمــي:     
مشخص در جنـبـش کـارگـري وجـود          
شوراهاي اسالمي اسـت. يـک مـانـع            
اتحاد کارگر و معلم و غـيـره هـمـيـن            
شوراهاي اسالمي هسـتـنـد. کـه هـم             
جلو اتحاد کارگران را مـيـگـيـرنـد هـم         
درمورد دستمزد سازش ميکنند چون 
نماينده و دلسوز حکومتند نه کـارگـر،   
کارگران بايد تکليف ايـنـهـا را روشـن         
کنند. اينها زهر خودشان را هر روز بـه   
کارگران ميزنند. وابسته و ابزار دسـت     
ـازتـر              دولت هستند و دسـتـشـان هـم ب
است. اما حتي دولت نـمـايـنـده هـاي           
شوراهاي اسالمـي را هـم دسـتـگـيـر             
ميکند که بايد بـراي آزادي آنـهـا هـم             
اعــتــراض کــرد امــا کــارگــران بــايــد            
بگويند اينها نماينده ما نيستـنـد. در      
کانون صنفي معـلـمـان هـم گـرايشـي           

هست که نمـايـنـده واقـعـي مـعـلـمـان              
نيست نه خواست هاي عميق معلمـان  
را بيان ميکند نه تالش مـيـکـنـد کـه        
ـا کـارگـران و بـقـيـه مـردم                     معلـمـان ب
معترض متحد شوند. امـا در مـيـان         
معلمان گرايش خيلي قوي هم هسـت    
کـه خـواســت هـاي راديــکـالــي دارد،             
اتحاد هـمـه را مـيـخـواهـد و ايـنـهـا                    
ـايـد کـانـون صـنـفـي را                    هستند کـه ب
نـمــايــنــدگــي بــکــنــنــد چــه در ســطــح           
سراسري و چـه در شـهـرهـا. هـمـيـن                   
مساله درمورد پرستـاران هـم صـادق        
است. نکته ديگر اينکه باز هم تاکـيـد    
ــن اســت کــه تشــکــل هــاي                  مــن اي
کارگري، کانون صـنـفـي مـعـلـمـان و              
تشکل پرسـتـاران بـعـنـوان يـک اقـدام              
مشخص ميتوانند به مـنـاسـبـت اول         
مه يک پالتفرم مشـتـرک بـدهـنـد سـر           
خــواســت هــايشــان و ايــن الــگــويــي            
ميشود براي اتحاد کل جامعه و بقـيـه   
جامعه را فراخوان بدهند کـه هـمـه از          
اين خواست ها حمايت کنند. خواست  

درصـد     ۹۰ هاي آنها هم خواستـهـاي     
 جامعه است.  

 

در ايران هـزاران کـارگـر         کيوان جاويد: 
افغان بيحقوق و تحت فشار قرار دارند 
آيا در حمايت آنها و براي متحد شـدن    
آنها با طبقه کارگر ايران کـار ويـژه اي         

 در اول مه بايد بشود؟
متاسفانه ما اکـنـون      محمد آسنگران: 

ناچار ميشويم بگوييم کـارگـران غـيـر       
ايراني و يا افغان هم در ايران هستند و 
چکار بايد کرد و.... در حـالـيـکـه در            
يک جامعه نرمال آنها بخشي از طبقـه  
کارگر هستند و بايد بخشي از جنبـش  
کــارگــري بــاشــنــد. زيــرا عــمــال آنــهــا           
ــدان آن جــامــعــه هســتــنــد.              شــهــرون
هـنــگـامــيـکــه در يـک جـامــعـه کــار               
ميکنيد در کنار کارگران آن جـامـعـه        
قرار ميگيريد و منـفـعـت مشـتـرکـي         
داريد. همچنانکه دولتهـا و سـرمـايـه          
داران يک منفـعـت مشـتـرک جـهـانـي            
دارنــد و هــر ســرمــايــه داري در هــر               
ـا سـرمـايـه        کشوري منافع مشترکي ب

 داران آن کشور دارد.  
گفتم ناچاريـم اکـنـون از کـارگـر            
افــغــان حــرف بــزنــيــم زيــرا عــالوه بــه            
بيحقوقي کارگران ايـرانـي کـه شـامـل          
آنــهــا هــم مــيــشــود، کــارگــر افــغــان            
بيحقوقي مضاعف تري را هم به جـرم    
غير ايراني بودن ناچـار اسـت تـحـمـل          
کند. اين بي حقوقي از سـه جـهـت بـه          
ـابـل مشـاهـده          شهروندان غير ايراني ق
اسـت. از طـرف کــارفـرمـا، دولـت و                 
گرايشات راست و نژاد پرست ايـرانـي.     
از ايــن ســه زاويــه عــلــيــه انســانــهــاي            

زحمتکش "غير ايراني" بي حقـوقـي و       
بي حرمتي اعمال ميشود. کارگـرانـي    
که در آن جامعه توليد ميکنند و کـار    
خدماتي ميکنند و سختترين کـارهـا     
را اتفاقا همين کارگران "غيـر ايـرانـي"       
انجام ميدهند. همين کـارگـرانـي کـه          
دارند آن جامعه را ميسازند و نـيـروي       
کارشان را ميـفـروشـنـد از جـملـه بـي              
حقوق تـريـن انسـانـهـا هسـتـنـد. ايـن                 
بخش از شهروندان ايران عالوه بر تمـام  
فشارها و بيحقوقيهاي تحميل شده بـه  
آن جامعه ناچارند به "جرم افغان بـودن     
و غير ايراني بودن" فشارهاي ديـگـري     

 را هم تحمل کنند.  
به نـظـرم جـنـبـش کـارگـري کـه               
ـايـد      پرچمدار رهايي کل جامعه است ب
با دقت بسيار بيشتري و با حساسـيـت   
بسيار بيشتري بـه ايـن بـخـش از هـم              
ـا             طبقه ايهاي خودش تـوجـه کـنـد و ب
تمام قدرت از حقوق و حرمت انسـانـي   
آنها دفاع کند. نه تنها در روز اول مـه       
ـايـد در مـحـل کـار و                    بلکه هـر روز ب
زيست و در کل جامعه دسـت بـه کـار        
تغيير فرهنگ و سياست و قـوانـيـنـي       
شد که حقوق شهروندي اين شهـرونـدان   

 زحمتکش را نقض ميکند. 
 

يک مانع تبعـيـض    کيوان جاويد: 
جنسيتي در ميان کارگران است. ايـن     

 مساله را چگونه توضيح ميدهيد؟  
يک روند مثبت و    اصغر کريمي: 

يک پيشروي هم دارد شکل ميگـيـرد.   
زني که در مقابل اسيدپاشي ايـنـطـور      
تظاهرات قهرمانانه به راه مـي انـدازد       
دارد اين پيشروي را نشـان مـيـدهـد.           

درصــد جــامــعــه زيــر خــط فــقــر             ۹۰ 
ـان هـم                زندگي مي کنـنـد، و اکـثـر زن
متعلق به طبقه کارگر و اين بـخـش از     
ـار              ـايـد نـقـش بسـي جامعه هستند و ب
ـا    فعال تري در اعتراضات کارگري ايـف
ـافـق تـوضـيـح          کنند. تاثير آنها را در ب
دادم و يـــا اخـــيـــرا در کـــارخـــانـــه                 

ايران در شهرستـان الـبـرز       کنتورسازي
که همسران کارگران به کارخانه رفتـنـد   
و همراه با کارگران اين مرکز دسـت بـه     
تجمع اعتراضي زدنـد و کـارفـرمـا را           
وادار کردند همان روز دو مـاه حـقـوق          

 معوقه را بپردازد.  
 

ـان                 کيوان جاويـد:   ـاي ـامـه مـا بـه پ بـرن
خودش نزديک مـيـشـود اگـر پـيـامـي            

 داريد ميکروفون در اختيارتان است
مرسي از وقـتـي کـه           محمدآسنگران: 

در اختيار من گذاشتيد. نکته اي کـه       
باز هم ميخواهم تاکيد کنم ايـن اسـت     

 اول %) ا%�	ل در ای�ان 

 ۶ از صفحه  

 ۱۰ صفحه  
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روز جـهـانـي کـارگـر روز اعـالم             
کيفـرخـواسـت طـبـقـه کـارگـر عـلـيـه                  
ســيــســتــم حــاکــم ســرمــايــه داري بــه           
نمايندگي از سوي کل جامـعـه اسـت.      
روز به ميدان آمـدن و مـبـارزه عـلـيـه             
فالکت همه جـانـبـه و تـحـمـيـل شـده               
سيستم حاکم در ايـران از سـوي رژيـم          
اسالمي و نهادهـاي ضـد کـارگـريـش          
است. افزايش دستمزدها، بـرون رفـت        
از وضعيت اقتصادي زيـر خـط فـقـر،         
ايجاد تشکلهاي کارگري مسـتـقـل از      
ـاع از          دولت بعنوان تنها مکـانـيـزم دف
خواست و مطالبات کارگران و آزادي     
بي قـيـد و شـرط تـمـامـي کـارگـران                   
زنداني و همه زنـدانـيـان سـيـاسـي در             
راس دهــهــا مــطــالــبــه اي اســت کــه            
حاکميت و نهادهاي سرکوبش آنرا زيـر  
پا گذاشته اند. کارگران اعالم کرده انـد   
تداوم اين فالکت اقتصـادي و اوضـاع       
معيشتي چند برابر زير خـط فـقـر کـه         
نودونه درصد مزدبگيـران جـامـعـه را         

ـابـل                  شامل مـيـشـود بـيـش از ايـن ق
تحمل نيست. اين کيـفـرخـواسـت کـل         
جامعه عليه سيسـتـم و نـظـام حـاکـم             
است و بايـد بـراي بـرون رفـت از ايـن                

  فالکت به ميدان آمد. 
هر سال بمناسبـت روز جـهـانـي         

در شـهـرهـاي          کارگر نهـادهـاي رژيـم     
کردستان و ديگر شهرهاي ايران دسـت  
به اقدامات پـيـشـگـيـرانـه اي نـظـيـر                
احضــار، پــرونــده ســازي و بــازداشــت          
فعالين کارگري ميزنند تا بخيال خـود  
ــر                 ــي کــارگ ــهــان ــزاري روز ج ــرگ از ب
جلوگيري کنند. جمهوري اسـالمـي و      
ارگانهاي سرکوبش اين را هم بـخـوبـي      
ميدانند که کارگـران و مـردم بسـتـوه           

اوضــاع و شــرايــط ســخــت         آمــده از     
تحميل شده و دستمزدهاي چند بـرابـر     

تـحـت هـيـچ عـنـوانـي             زير خط فقر،   
ـا            کوتاه نمي آيند، آنرا نمـيـپـذيـرنـد و ب
جوش و خروش و در اعتراض بـه ايـن       
وضع به خيابان خواهند آمد. حاکـمـان    

رژيم اسالمي ميـدانـنـد اگـر فضـا را            
ـلـيـونـي          امنيتي نکنند توده هـاي مـي
کارگران و مردم محـروم و سـتـمـديـده          
درشهرهـاي کـردسـتـان و در سـراسـر               
ـا عـلـيـه                 ـايـنـد ت ـان مـي کشور به خياب
جهنمي که مـفـتـخـوران حـاکـم بـراي              
اکثريت مردم درست کرده اند دست بـه  
اعتراض بزنند و کيفرخواست خـود را    
عليه بانيان اين جهنم به همگان اعالم 
کنند. تجمعات و اعتـراضـات مـداوم      
کارگران و حضورچشم گير، گسترده و   
هزاران نـفـره مـعـلـمـان در شـهـرهـاي                
کــردســتــان و در ســراســر کشــور و                
التيـمـاتـوم مـعـلـمـان بـراي بـرگـزاري                 
تجمعات و اعتراضات در روز معـلـم،   
نويد بخش حضـور گسـتـرده تـمـامـي           
مزدبگـيـران در روز جـهـانـي کـارگـر                
است. چند روز مانده بـه روز جـهـانـي          
کارگر جامعه متوجـه شـده اسـت کـه           
ــهــاي کــارگــري              ــران و تشــکــل کــارگ
عزمشان را براي بـه مـيـدان آمـدن و             

اعتراض به وضع موجود اعـالم کـرده     
اند. همـيـن حـد از تـحـرک در مـيـان                  
فعالين و تشکلهاي جنبش کـارگـري،     
اعــتــراض و تــجــمــعــات مــعــلــمــان،          
ـازنشـسـتـگـان، سـران و                پرستاران و ب
مقامـات جـمـهـوري اسـالمـي را بـه                

 شدت نگران کرده است.
کــمـــيـــتـــه کــردســـتـــان حـــزب         
کمونيست کارگري خود را همـصـدا و     
در صف اول مبارز و اعتراض جنبـش  
کارگري براي برپايي جامعه اي آزاد و     
مــرفــه و بــرابــر مــيــدانــد. مــاعــلــيــه             
دستمزدهاي چند برابر زير خط فـقـر و     
تهديـد و احضـار فـعـالـيـن کـارگـري                 
تــوســط نــهــادهــاي رژيــم، مصــمــم و          
ـاطـعـانـه از اعـتـراضـات کـارگــران،                ق
معلمان، پرستاران و بازنشسـتـگـان و      
همه مردم آزاديخواه حمايت ميکنيـم.  
ما همه مردم آزاديخواه و زحـمـتـکـش     
ـازدهـم                را دعوت مـيـکـنـيـم کـه در ي
ارديــبــهــشــت روز جــهــانــي کــارگــر و          

متعاقب آن در دوازدهـم ارديـبـهـشـت        
روز معلم در صفي متحد، متشکل و 
گسترده به ميدان بيايند. ما اطميـنـان   
داريم که فعالين و تشکلهاي کـارگـري   
همراه با مردم آزاديخـواه روز جـهـانـي         
کارگر را شايسته تر از هر سال بـرگـزار   
خواهند کرد. کميته کردستان حزب از  
هـمـه فـعــالـيــن و رهــبـران کـارگــري،               
تشــکــلــهــاي کــارگــري، مــعــلــمــان و          
پرستاران و مردم شـريـف مـيـخـواهـد         
بــراي عــمــلــي کــردن مــطــالــبــاتشــان         
مـتـحـدانـه بــه مـيـدان بـيــايـنـد و بــه                    
اقــدامــات ســرکــوبــگــرانــه جــمــهــوري       
اسالمي اعتراض کنند و خود را براي 
حضور گسترده در خيابان هـا در روز        

  جهاني کارگر آماده کنند. 
کميته کردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت             

 کارگري ايران
 ۹۴ ارديبهشت  ۱ 

 ۲۰۱۵ آوريل  ۲۱ 
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با خودسوزي يونس عساکره  ۹۳ سال 
پدر دو کودک، دستفروش جان به لـب    
رسيده در سالن شهرداري خرمشهر به 
پايان رسيد. او بعد از چند روز  جـان       

با خودسوزي حـمـيـد     ۹۴ باخت. سال  
فرخي، پدر سه فرزند، دستفروش جان 
به لب رسيده ديگر در مـقـابـل سـالـن        

تبريز آغـاز شـد.      8شهرداري منطقه 
حميد هم همين ديروز بعد از تـحـمـل    

 يک هفته درد جان باخت. 
هر دو اين کارگران با دستفروشي نـان  
خانواده شان را تامين مـيـکـردنـد. و        
ـتـي اقـدام بـه خـود سـوزي                هر دو وق
کردند که شـهـرداري سـرمـايـه داران            
اسالمي از تنها امـيـد زنـده مـانـدن            
يــعــنــي دســتــفــروشــي مــحــرومشــان       
کردند. يونس بعد از بـارهـا تـخـريـب         
دکه ميوه فروشي اش وقتي با جـواب  
رد شهرداري براي کسب جواز مواجـه  
ــش                    ــام آت ــه ک ــشــود خــود را ب مــي
ميسپارد. حميد وقتي بـراي بـازپـس       

گيري بساطش به شهرداري مـراجـعـه    
ميکند و با جواب منفي و تـمـسـخـر     
ماموران شـهـرداري روبـرو مـيـشـود           

 خود را به آتش ميکشد.  
معاون استاندار خوزستان با وقـاحـت   
کم نظيري اقدام يونس را "غيرانساني  
و غيرشرعي" اعالم کرده بود. سايـت    
اصولگرايي به نام آناج هم با وقاحتـي  
مشابه، حميد را "فردي که حـتـمـا بـه       
لحاظ رواني داراي مشکالت زيـادي    
بوده" معرفي کرد که مرتـکـب کـاري      
"غير قانوني" و غيرقابل دفـاع" شـده          
ـنـدگـوهـاي                 ـل است! از مـقـامـات و ب
حــکــومــتــي کــه خــود مســبــب ايــن          
اتفاقات جانگداز است انتـظـاري جـز      
اين درجه از خونسردي بيشرمـانـه در     

 مقابل درد و رنج کارگران نيست. 
تشــيــيــع جــنــازه يــونــس بــه تــجــمــع           
ـيـه حـکـومـت          اعتراضي گسترده عـل
اسالمي با شعـار "مـا هـمـه يـونـس              
هستيم" تبديل شد. دفاع مردم از حق 

انساني يونس عساکره و اعتراض بـه    
ـتـل او          ـيـم ق دولتي که مسئول مستق
بود آنچنان گسترده بـود کـه رژيـم از          
ترسش مجبور شد نيروهاي امنيـتـي   
اش را براي مـدتـي در خـيـابـانـهـاي              
ـيـسـت         خرمشهر نگه دارد. ترديـدي ن
ـيــتــي حــکــومــت           کـه نــيـروهــاي امــن
اسالمي به هر نيرنگ و تهديـدي کـه     
ـيـع                 بلدند متوسـل شـده انـد تـا تشـي
جنازه حميد هم به نمايش اعتـراضـي   

 عليه رژيم تبديل نشود. 
ـيـسـت          کميته آذربايجان حـزب کـمـون
کارگري، ضمن تسليت صميمانـه بـه     
خانواده اين دو کارگر جانباخته اعالم 
ـيــم ايــن                  مـيـکــنـد کـه قـاتـل مسـتــق
کارگران، حکومـت سـرمـايـه  داري           
اسالمي است. نظامي که از يکطرف  
ـنـي را بـر                بيکاري و فقر و بـي تـامـي
اکثريت عظيمي از جامعـه تـحـمـيـل        
کرده است و از طـرف ديـگـر بـا بـي                
ـيـرحـمـي تـمـام حـتـي                     ـنـايـي و ب اعت

کوچکترين منفذهاي امرار معاش و 
کوچکترين دريچه هاي امـيـد را هـم        

 در مقابلشان مي بندد. 
ـفـروشـي         کارگران بيکاري که بـه دسـت

  روي آورده ايد، 
مسبب خودسوزي يونس عسـاکـره و     
ـيـصـالـي اسـت کـه             حميد فرخي اسـت
حکومت اسـالمـي بـر ايـن عـزيـزان               
تحميل کرده است اما بايد با صـداي    
ـيـم کـه خـودسـوزي راه             بلند اعالم کن
نيست. سران ايـن حـکـومـت کـه در             
طول بيش از سي سال عـمـر نـکـبـت          
ـنـده                    بارشان امـيـدهـا و آرزوهـا و آي
ميليونها انسان را آتـش زده انـد، بـا          
خودسوزي نه تنها دو نفر بلکه حـتـي     
دهها نفر هم  حتي خـم بـه ابـرويشـان         

 نمي آيد. 
 کارگران دستفروش،

فقط با اعتراض متحدمان ميتوانيـم  
ــدگــي و حــرمــت                   ــار وزن از حــق ک

انسانيمان در مقابل چپاولگران حاکم 
دفاع کنيم. فقط با اعتراض متـحـد،    
اعتراضي که از حمايت خانواده ها و   
ساير کارگران و مردم عدالت طلـب و    
ـيـم         ـتـوان آزاديخواه برخوردار است مـي
ياس و نااميدي را که جـان دردمـنـد        
ـفـروش را خـاکسـتــر                 کـارگـران  دسـت
ميکند به اميد و اعتـراض و آتشـي       
ــم و  بســاط                 ســوزان تــبــديــل کــنــي
حکومت سرمايه داران اسـالمـي را         

 بسوزانيم و نابودش کنيم.    
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زنداني در دو هفته اخير ده نفر از 
فعالين کارگري بازداشـت شـده و       
يا به حبس و شالق محکـوم شـده     
اند. "جـرم" آنـهـا اخـالل در نـظـم                  
اعالم شده است. خانه کـارگـريـهـا      
و ديگر ايـادي رژيـم در جـنـبـش              
کارگري همواره تالش کرده اند بـا  

تاکيد بر صنفي و قـانـونـي بـودن         
مطالبات کارگران از اتهام اخـالل  
در نظم تبري بجوينـد امـا اخـالل        
در نـظـم سـرمـايـه جـرم نـيـســت،                 
فضيلت است. روز جهاني کـارگـر    
روز بچالش کشيدن نظم سـرمـايـه    
و خـواسـت آزادي هـمـه فـعـالـيـن               
جنبش کارگري است کـه جـرمـي        
بجز مبارزه عليه ايـن نـظـم ضـد           

 انساني ندارند. *
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در اخبار بود که اهـالـي شـهـرک         
اکباتان در اعتراض بـه سـاخـتـن       
دارالقرآن در اين شهرک طوماري 

هزار امضا تهيـه کـرده و        ٢۵با 
دربرابر شوراي شهر تهران دسـت    
ــد.              ــجــمــع اعــتــراضــي زدن ــه ت ب
دارالــقــرآن کــذائــي قــرارســت از          
طــرف گــروهــي بــنــام عشــاق                
المهدي در مـحـوطـه اي کـه بـه              
فضــاي ســبــز شــهــرک اکــبــاتــان           
تخصيص يافته ساختـه بشـود و       
اعتراض مردم ايـنـسـت کـه ايـن          
امر بـه تـخـريـب فضـاي سـبـز و                
آلودگي بيشـتـر مـحـيـط زيسـت           
کمک خـواهـد کـرد. امـا فضـاي             
سبز بيشتر پوشش امنيـت طـرح     
مساله از جانـب مـردم اسـت تـا           
علت واقـعـي آن. عـلـت واقـعـي              
آلـودگــي زنــدگــي اجــتــمـاعــي از         
جانب نهادهائي نظير دارالـقـرآن     

اســت. مــردم  بــراي حــفــظ يــک             
حاشيه امنـيـتـي، مسـالـه را در            
چــارچــوب فضــاي ســبــز مــطــرح         
ميکنند اما نفس ازدياد مسجد 
و امامزاده و دارالقرآن که مـثـل     
قارچ از زمين سبـز مـيـشـود نـه          
تنها فضاي سـبـز بـلـکـه فضـاي             
تنـفـس جـامـعـه را تـنـگ کـرده                 
است. آنچه براي حکومت و گلـه     
هــاي حــزب الــلــهــي اش نــظــيــر           
عشاق المـهـدي جـزو مـقـدسـات           
است براي جامعه و تـوده مـردم         
سم اسـت. بـراي حـفـط مـحـيـط               
زيست بايد جلوي ساختمانسازي 
در فضــاي ســبــز را گــرفــت امــا           
حفظ و حراست از نـفـس زنـدگـي       
جز با ريشه کن کردن مـذهـب از     
دولت و زندگي اجتماعي ممکـن  

  .نيست
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 ۷ از صفحه  
 اول %) و ... 

اما نکته  قابل توجه ديگر در مباحـث  
مربوط بـه هـفـتـه کـارگـر حـکـومـت                  
اسالمي، باز هم نکته اي از سـخـنـان          
محجوب رئيس "فراکسيون کـارگـري"    
مجلس فاشيست اسـالمـي اسـت. او         
در سخنانش در رابطه با روز جـهـانـي        
کارگر با گفتن  اينکه سهل انگاري در   
رابطه با حضور کارگران "غير ايـرانـي"      
باعث بـهـم خـوردن رابـطـه عـرضـه و                
ـازار کـار شـده اسـت، بـر                    تقاضا در ب
سياست فاشيستي رژيم اسـالمـي، در     
قبال اين کارگـران و بـطـور مشـخـص            
 کارگران افغانستاني تاکيد ميگذارد.  

بدين ترتيب پيام هفته کـارگـر رژيـم و          
محجوب فاشـيـسـت بـه کـارگـران بـه              
ـا        مناسبت روز جهاني کارگر بـيـعـت ب
ـاد                 ــصـ ــت ــي و اق ــوري اســالم ــه ــم ج
مقاومتي و سـيـاسـت هـاي ريـاضـت           
ـام هـفـتـه        اقتصادي حکومت است. پي
کارگر حکومت اسالمـي، تـحـقـيـر و          
ـاسـخ     توهين آشکار به کارگران است. پ
ـا بـرگـزاري هـر          اين گستاخي را بايد  ب
ـا اعـالم        چه با شکوه تر اول ماه مه و ب
کـيــفــرخــواســت خــود عــلــيــه تــوحــش         
ـا                حکومت سـرمـايـه داري حـاکـم و ب
شعار معيشـت مـنـزلـت حـق مسـلـم              
ماست، داد. با اتحـاد سـراسـري حـول         
خــواســت هــاي فــوري چــون افــزايــش          
دستمزدها باالتر از خـط فـقـر، آزادي          
فــوري کــارگــران زنــدانــي و زنــدانــيــان          
سياسي، نه به اعدام، زنداني سـيـاسـي    

ـايـد گـردد، بـرابـري زن و مـرد،                  آزاد ب
ـارگـــران             ـارگــران غـــيــرايــرانـــي، کـ کـ
افـغــانسـتــانــي شــهـرونــدان مـتــســاوي         
الحقـوق جـامـعـه انـد، کـار کـودکـان                  
ممنوع، بيمه بيکاري براي همه، طـب    
و درمان رايـگـان، تـحـصـيـل رايـگـان             

 براي همه و... داد.
اول مه ميتواند روز قدرت نمايي   

طبقه کارگر به عنوان نماينده توده  
هاي عظيم مردم در برابر توحش  
سرمايه داري حاکم باشد که نويد  
جامعه اي آزاد، برابر و انساني را  
ميدهد. اول مه ميتواند  سرآغازي  
باشد براي به ميدان آمدن صف  
ازاديخواهي و برابري طلبي در اوضاع  
متحول سياسي امروز و پايان دادن به  
بختک جمهوري اسالمي در ايران. با  
 تمام قدرت به استقبال اين روز برويم. 

 ۳ از صفحه  

 اول %) ا%�	ل  
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که کليد تغـيـيـر ايـن شـرايـط سـخـت               
زندگي و بهبود ايـن شـرايـط بـه نـفـع               
مردم و جنبش کارگري و عليـه دولـت     
و سـرمـايـه داران امـروز بـه ايـن گـره                  
خورده است که چقدر ميتوانيم متـحـد   
و يکپارچه به ميدان بياييم. اولين قـدم   
شايـد از هـمـيـنـجـا آغـاز بشـود کـه                    
تشکلهاي موجـود فـراخـوان و عـمـل            
مشترک و هـمـاهـنـگ را در اول مـه                
وظيفه خود بدانند. اتحاد خـودشـان را      
سرمشـق اتـحـاد هـمـه کسـانـي قـرار                 
بدهند که قرار است با نيرو قدرت آنهـا  

 جامعه را متحول کنند.  
اگر همين تشـکـلـهـاي مـوجـود           
کارگري، معلمـان و پـرسـتـاران و ...               
همراه با فعالين مراکز کارگري بتوانند 
ـا هـمـاهـنـگـي را                    اقدام مشـتـرک و ي
فراخوان بدهـنـد بـدون شـک يـک قـدم               

 جدي رو به جلو خواهد بود.
 

کــار خــاصــي       کــيــوان جــاويــد:     
  صورت گرفت که اين اتفاق افتاد؟

بنظر من قـبـل از      اصغر کريمي: 
ـان و                 هرچيز مـربـوط بـه پـيـشـروي زن
جامعه است که دارد عقـب مـانـدگـي       
ها را پشت سر ميگذارد. جامعه دارد  
مدرن تر ميشود و سنت هـاي عـقـب        
ـال     مانده و مذهبي را کنار ميزند. کـان
جديد هم که مدام روي ايـن فـرهـنـگ         
تاکيد ميکند تاثير ملمـوسـي داشـتـه       
است. ولي کل جامعه دارد نمونه هـاي   
مثبتي ارائه ميدهد و اين بسيار مـهـم   
است و راه پيشروي بـطـرف مـبـارزات       
 توده اي و اجتماعي را بازتر ميکند.  

کليه مساله هم رهبران و تشکـل  
ها هستند و کار آنها بـر کـل جـامـعـه          
تاثير ميگذارند. تشکل هاي مـوجـود    
عليرغم اينکه تشکـل هـاي تـوده اي          
کارخانه ها نيستند اما در کارخانه هـا  
و مراکز کارگـري نـفـوذ دارنـد، چـهـل             
ـارهـا               هزار امضا جـمـع مـيـکـنـنـد، ب

رهبرانشان به زندان ميافتنـد و امـروز       
صدها رهبر کـارگـري شـنـاخـتـه شـده            
داريم که يک نقطه قوت مهـم جـنـبـش       
کـارگـري و کــل جـامـعـه هسـتـنـد و                   
عليرغم هر اختالفي که داشته باشـنـد   
ميتوانند نقش مهمي ايفا کـنـنـد. نـه          
ـلـکـه يـک          تنها بيانيه مشترک بدهند ب
بند بيانيه شان مـيـتـوانـد خـطـاب بـه              
ـان و کـل مـردم             جامعه، به دانشـجـوي
باشد که از آنـهـا و خـواسـت هـايشـان             
حمايت کنند. اول مه بايد رنگ و بـوي  
ـان،    ديگري بگيرد. اول مه به دانشجوي
بخش روشنفکر جامعه، هنرمـنـدان و     
ــديــاي               ــن م ــي ـال ــعـ ـان، ف ــدگـ ــويســن ن
اجتماعي، به همه اينها مربـوط اسـت     
و انتظار ميرود نقش و سهم خـودشـان     
را ايفا کنند و اول مـه را بـه يـک روز                
بزرگ در مقابل روزهاي ارتـجـاعـي و        
مذهبي که جمهوري اسـالمـي دامـن        

 ميزند تبديل کنند.

 ۸ از صفحه  

 اول %) ا%�	ل در ای�ان 

فـرورديـن      ۲۷ روز پـنـج شـنـبـه          
هــزاران نــفــر از مــعــلــمــان شــهــرهــاي          
سنندج، مريـوان، سـردشـت، بـوکـان،          
ـا                  ـاوه و ... ب کامياران، سقز، قـروه، پ
ديگر معلمان سـراسـر کشـور کـه در             
اقدامي هماهنگ و از طريـق شـبـکـه       
ها و ميدياي اجتماعي اطالع رسانـي  
شده بود دست به تجمعات اعتـراضـي   
ـار دوم خـواهـان تـحـقـق                 زده و بـراي ب
خواست و مطالبات خـود شـدنـد. در         

تجـمـعـات اعـتـراضـي مـعـلـمـان در                 
سنندج خانواده هاي دانش آموزان نيـز  
از اين تجمع حمايت کردند. مـعـلـمـان      
با در دست داشتن پالکارتهايي مبني 
بر "افزايش حقوق ها، آزادي مـعـلـمـان      
زنداني، معلم بيدار است از تـبـعـيـض     
بـيــزار اسـت و مــعـيــشــت هـمــراه بــا                
منزلت"، به سخنـرانـي تـنـي چـنـد از              
معلمان که بر خـواسـتـهـاي بـر حـق و             
انساني اشان تاکيد داشتند گـوش فـرا     

داده و با کف زدن مورد حمـايـت قـرار      
 دادند.  

جــوش و خــروش هــزاران نــفــره           
ــراي              ــمــان در ســراســر کشــور ب مــعــل
برخورداري از يـک زنـدگـي انسـانـي،              
خواسـت کـل جـامـعـه اسـت. دهـهـا                  
ـلــمـان و در راس آنـهــا                    مـطـالـبـه مـع
خواست افـزايـش حـقـوق هـا و آزادي              
معلمان زنداني تنها با تداوم تجمعـات  
و اعتراضـات گسـتـرده و مـتـحـدانـه              
ـلـف      معلمان و حمايت بخشهاي مـخـت

 مردم از آنان ميسر است.

کــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب        
کمونيست کارگري به هـمـه مـعـلـمـان         
درود مــيــفــرســتــد و از خــواســت و               
مطالبات برحق آنان حمايت ميکـنـد.   
افــزايــش دســتــمــزدهــا يــک مســئلــه           
محوري و عمومي براي نيروي کارکن 
در جامعه است. يازده ارديبهشت روز    
جهاني کارگر و دوازدهم ارديـبـهـشـت       
روز معلـم  در راه اسـت. در ايـن دو                   
ــمــان،           مــنــاســبــت، کــارگــران، مــعــل
پرستاران، بازنشستگان، کارمنـدان و    
ديگر مزدبگيران چند بـرابـر زيـر خـط         

فقر مي توانند همـگـام و مـتـحـد در            
تجمعاتي که به اين مناسبتها بـرگـزار     
ميشوند بار ديگر بمـيـدان آمـده و در          
قــامــتــي گســتــرده و قــدرتــمــنــد بــا             
ـاتـي خـود روز         برافراشتن پرچم مطالب
ـا       جهاني کارگر و روز معلم را هـرچـه ب

 شکوهتر برگزار کنند.
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري
   ۹۴ فروردين  ۲۷ 
 ۲۰۱۵ آوريل  ۱۶ 
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ويژگي مهم اعدام در ايران اسـت    
که ليست بلند بااليي از بي گناهـان را    
ـان،               اعدام ميکنـنـد. اعـدام بـي خـداي
اعدام فعالين سـيـاسـي و مـنـتـقـديـن             
حکومت، اعدام بهايي ها و معتقديـن  
بــــه مــــذاهــــب ديــــگــــر، اعــــدام               
همجنسگرايان، اعدام وبالگ نـويسـان   

 و ..   
ـاع از      در ايران اعدام مکانيزم "دف
جامعه" نيست، چيزي که در بسـيـاري      
از کشورهاي مدافع اعـدام در افـکـار          

 عمومي جا انداخته اند.  
در بــرخــي از کشــورهــاي داراي          
ـاتـل را اعـدام         قانون اعدام ميگويند ق
ميکنيم تا قتلي اتفاق نيفتد. در ايـران    
نظام براي دفاع از خـود مـيـکـشـد. از           
روز اول با اعدام وابستـگـان رژيـم شـاه         
که به دستشان افتادند، و سپس اعـدام    
هزاران فعال سياسي و انـقـالبـي و در            
ادامه با اعدام منتقديـن ومـخـالـفـيـن          
ايــن حــکــومــت و بــي خــدايــان و يــا               
همجنسگرايان و معتقدين به مـذاهـب   
ديگر، اعدام متهمين مواد مخدري و    

ـا             ... حکومت اسـالمـي مـيـکـشـد ت
 بماند.  

اگر توافق هسته اي مـيـکـنـنـد،          
سراغ محکومين بـه اعـدام مـيـرونـد،          
اگر جام زهر پايان جنگ ايران و عـراق    
را سر ميکشند سراغ زندانيان سياسي 
رفته و ميکشند. اگر در شهري جوانان  
ـا در                  در آستانـه شـورش هسـتـنـد و ي
استاني مـردم اصـال ايـنـهـا را قـبـول                

ندارند، مثل کردستان بيش از همه جـا  
در آنجا ميکشند، يعني حکومت هـر    
ـانـي کـه                    ـا اسـت گاه و در هـر شـهـر و ي
احساس ميکند موقعيت اش به خطـر  

 افتاده ميکشد.  
پرونده هاي مـربـوط بـه قـتـل و              
جنايت نيـز در ايـران درسـت بـررسـي              
نميشود. آثار جرم و بررسي زمينـه هـا      
و علل يک قتل و دادن امکان به متهـم  
که بر اساس حقايق پرونده از خود دفاع 
کند، در ايران امکان پذير نيست، فـورا  
يک نفر را به عنوان قاتل معرفـي کـرده     
و اگـر يـک قـتـل افـکـار عـمـومـي را                    
تحريک کرده باشدمثل قتل کودکـان و    
يا تجاوز به افراد، در مـال عـام اعـدام        
ميکنند براي ساکت کردن جـامـعـه و        
براي نشان دادن قدر قدرتي خـودشـان،     
هدف همانگونه که گفتم دفاع از مـردم  
و ايجاد امنيت نـيـسـت، هـدف نشـان          
دادن قدرت حکومت است. کما اينکـه  
قبل از کشتن يـک نـفـر در مـال عـام                
معموال از بلندگو ميگويند تشـکـر از     

 نيروي انتظامي.!!  
در ايران باج بگيرهاي خياباني و   
کسي را کـه بـراي تـهـيـه پـول داروي                   
مادرش دزدي کرده، فـورا دسـتـگـيـرو        
بعد از دو روز اعدام ميکـنـنـد امـا در         
ــيـــاردي درون               ــيـــلـ ــورد دزدان مـ مـ
حکومتشان که پـرونـده عـلـنـي شـده،           
حــتــي بــررســي و پــرونــده ســازي هــم             

 نميکنند.  
در ايــران ســيــســتـم قضــايــي بــر          
اساس همان قوانين کـذايـي اسـالمـي         

مبتني بر شريعت هم کـار نـمـيـکـنـد،         
يک دستگاه جنايت تمام عـيـار کـه از          
پستوهاي وزارت اطـالعـات کـنـتـرل            
ميشود و در اين دسـتـگـاه وکـيـل بـي           
معني است، وکـال را هـم دسـتـگـيـر               
ميکنند، در اين دستگاه دوندگي براي 
اثبات بي گنـاهـي بـي مـعـنـي اسـت              
تصميمات از قبل گرفته شده و سـپـس   
ـا اسـتـفـاده        وارد پروسه اعتراف گيري ب
از شـکـنـجـه و تـرور روحـي و روانـي                  

 ميشوند.  
در ايران يک مشـت مـال و امـام          
جمعه و قاضي مزدور حـکـومـتـي در         
دادگاهها همه کاره هستند که قساوت 
جزيي از ژن آنها است. پس در ايـنـجـا         
صحبت کردن در مورد اينکه چـگـونـه    
ـايـات و جـرائـم را                 ميتوان جـلـوي جـن
ـا شـبـکـه            گرفت و يا چگونه ميـتـوان ب
ـابلـه            توزيع کنندگان مـواد مـخـدر مـق
کرد، آب در هاون کوبيدن است ايـنـجـا    
يک دستگاه جنايت و قتـل عـام را در         
ـا کشـتـن از                     مقابل خـود داريـم کـه ب
خودش دفاع ميکند، حـکـومـتـي کـه        
هيچگاه تثبيت نشد و هـمـواره کشـت      

 تا چند صباحي ديگر عمر کند.    
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جمهوري اسالمي دور تـازه اي         %ی,	 ا�&�: 
از اعدامهاي جمعي را آغـاز کـرده و       
ـفـر را               در چند هفته گـذشـتـه دهـهـا ن
اعدام کرده است. قربانيان اين جنايت  
زندانيان عـادي و اکـثـرا مـتـهـمـيـن                 
پرونده هاي مواد مخدرند اما علت و 
هدف اعدامها کامال سياسي اسـت.    
اين تالش حکـومـت اسـالمـي بـراي          
زهر چشم گرفتن از جامعه بدنبال سر 
کشيدن جام زهر هسته اي در لـوزان        
ـيـغ مـيـکـشـنـد کـه               است. رو بمردم ت
برباد رفتن پروژه هسـتـه اي و کـوتـاه           
آمـدن در بـرابـر "شـيـطـان بـزرگ" را                    
جبران کنند. اما جمهـوري اسـالمـي       
ـتـوانـد           مستاصل تر از آن اسـت کـه ب
جامعه را مرعوب کند. اعتـراض از     
همه جا زبانه ميکـشـد و حـکـومـت          
مرتجع اسالمي قادر به عقـب رانـدن     
مردم نخواهد بود. با تمام قوا بايد در  
مقابل اين اعدام ها به ميدان آمـد و      
جلو اين آدمکشي اوباشـان حـاکـم را        

 گرفت. 
 

اعدام  به هر دليل و بـهـانـه اي          
ـيـسـت و       چيزي جز قتل عمد دولتي ن
در همه کشورها بايـد مـلـغـي بشـود          
اما در ايران تحت سـلـطـه جـمـهـوري         
ــاي                ــک رکــن بــق اســالمــي اعــدام ي
حکومت است. ميزنند و ميـکـشـنـد      
که قدرت جهنمي شان را حفظ کنند. 
ميتوان و بايد دور تازه اي از اعتراض 
در خارج کشور عليـه مـوج جـنـايـت          

حکومت اسـالمـي بـه راه انـداخـت،            
افکار عمومي را مطلع کرد و فشـار      

 بر جمهوري اسالمي را تشديد کرد. 
 

آوريـل هـمـراه بـا          ۲۵ روز شنبه 
ســازمــان هــاي ســيــاســي ديــگــر در          
کشورهاي مختلف دست بـه تـجـمـع         
اعتراضي ميزنيم و کليه مـردم آزاده،    
مخالفين اعدام، مخالفين جمـهـوري   
ـيـروهـاي سـيـاسـي             اسالمي و کليـه ن
مترقي و انساندوست را بـه بـرگـزاري      
تجمعات اعـتـراضـي در شـهـرهـا و               
ـيـم.          کشورهاي مختلف فـرامـيـخـوان
بايد افکار عمومي را عليه اعدام هـا  
و در همبستگي بـا مـبـارزات مـردم         
ايران به حرکت درآورد و موج تازه اي   
ـيـه جـمـهـوري          از اعتراض جهاني عـل
ــداخــت. حــزب                 ــه راه ان اســالمــي ب
کمونيست کارگري همه ايرانيان آزاده   
و مخالف جمهـوري اسـالمـي را بـه           
شــرکــت در ايــن مــيــتــيــنــگ هــا و             
ــگ هــاي             ــدهــي مــيــتــيــن ســازمــان
ـنـد                   اعتراضـي در هـر جـا کـه هسـت

 فراميخواند. 
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هــمــه دولــتــهــای حــاکــم وقــتــی         
اقتصادشان به بحران می افتد به جـان    
مــردم مــی افــتــنــد. از دســتــمــزد و               
تــامــیــنــات اجــتــمــاعــی و حــقــوق            
بازنشستگی و امکانات آمـوزشـی و       
درمانی میزنند. چرا کـه در خـدمـت         
نظام و طبقه مفتـخـور سـرمـایـه دار          
هستند. سود نباید کم شود، در آمـد     
و حقوقهای میلیونی و میـلـیـاردی    
ثروتمندان نباید دست بخورد، بودجـه  
پلیس و نیروي سرکوبگر و زندانها و   
ـابـد. امـا                 ارتش حتي افـزايـش مـي ي

ـاهـي کـارگـر و              حقوق اجتماعي و رف
معلم و پرستار و بازنشـسـتـه و مـردم         
محروم که با جدال و مبازره بـه دسـت       
آمده است چوب حراج ميـخـورد. ايـن       

 منطق سرمايه است.  
ــز و                    ــيــ ــه چــ ــمــ ــهــــا هــ آنــ

مــوســســات تــامــيــن رفــاه       مــنــجــملــه
ـازار                  اجتماعي را بـه دسـت بـيـرحـم ب
ـارنـد. مـردم امـا مـيـگـويـنـد                   ميسـپ
ـات                   ـان و خــدمـ بــهــداشــت و درمـ
ـايـد مـوضـوعـي بـراي                 اجتمـاعـي نـب
ـار                  ـايـد در اخـتـي ـاشـد. ب کسب سود ب

 همگان باشد.  
آنها بحـران هـاي نـظـام خـود را              
بهانه ميکنند تا رياضت اقتصادي را   
به اکثريت مردم تحميل کنـنـد. مـردم       
ميگويند مـا مسـئـول بـحـران شـمـا                
ـايـد                نيستيم. چرا هزيـنـه اش را مـا ب

 بپردازيم.  
آنها بحراني که خود مسـبـب آن       
هســتــنــد را روي ســر مــردم خــراب              
ميکنند و خود را براي سرکوب مـردم  
ناراضي آماده تر کنـنـد. ايـن راه حـل            
آنها براي حفـظ سـرمـايـه داري اسـت            
اما راه حـل مـردم رهـايـي از نـيـروي               
سرکوب است. راه حـل مـردم صـرف            
ـات             اين هزينه ها در خـدمـت امـکـان

 رفاهي و اجتماعي است.  
آنـهــا نــظــامــي نــابــرابــر و غــيــر           
انساني ساخته اند بـطـوري کـه ثـروت         

نفر از ثروتمند ترين سرمـايـه    ۸۰  فقط
داران معـادل ثـروت نـيـمـي از مـردم               

درصد حاکم، يـعـنـي       ۱  جهان و ثروت
ــي                 ــش از دارائ ــي ــه داران، ب ســرمــاي

درصد بقيه اسـت. آنـهـا خـود از               ۹۹ 
وضعيت انفجاري اين نابرابري فاحـش  
نگرانند و موسساتشان مـدام هشـدار     
ميدهند. نظامي که آنها سـاخـتـه انـد        
کوچکترين همخواني با خواست هـا و    

 آمال و آرزوهاي مردم ندارد.  
نگراني و هشدار آنها اما بـجـا و     
واقعي است. خودشان از قول مارکـس   

داري با بذري که  سرمايهميگويند که " 
مـا  خود افشانده نابود خواهـد شـد". ا        

مارکس تنها نابودي سرمايه داري را     
پيش بيني نکرده اسـت، راه آنـرا نـيـز             

 نشان داده است.  
راه حــل خــلــع يــد ســيــاســي و              
اقتصادي از يک درصديهاي مفتـخـور   
سرمايه دار بقـدرت مـبـارزه کـارگـران          

درصديهاي تـولـيـد کـنـنـده          ۹۹ يعني 
   .ثروت است. راه ديگري وجود ندارد

 
تشکيالت خارج کشور حزب 

 کمونيست کارگري ايران 
   ۲۰۱۵ آوريل 
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جمهوري اسالمي بعد از تـوافـق     
ها زندانـي   حمانه دهبيرلوزان، به کشتار 

ــه اعــدام دســت زد. در                  مــحــکــوم ب
حصـار، رجـايـي شـهـر،             هاي قزل زندان

ـاد     ندامتـگـاه مـرکـزي کـرج، عـادل             آب
… شيراز و زندان زاهـدان و زابـل و             

اخبار از اعدام گسـتـرده زنـدانـيـان بـه             
هـاي     رسد. بطور قطع اعـدام    دست مي

هاي ديگر نيز اتـفـاق    مخفيانه در زندان
افتاده که اخبارش به دسـت نـهـادهـاي       
مخالف اعدام نرسيده است. تـنـهـا راه       

هاي بيـشـتـر در ايـران،          مقابله با اعدام
اعتراض يکپارچه و دسته جمعي همـه  

 .ما است
ـا تـعـدادي       امروز دوشنبه همراه ب

هـاي سـيـاســي         از احـزاب و سـازمــان        
مخالف جمهوري اسالمي، روز شنبـه  

آوريل را روز جهاني اعـتـراض بـه         ۲۵ 
هـا در ايــران اعــالم کــرده و از                 اعـدام 

کـنـيـم کـه در ايـن             همگان دعوت مي
حرکت بزرگ اجتماعي و انساني عليه 

ها بهر طـريـق مـمـکـن شـرکـت               اعدام
کنند. در هر شهري که هستـيـد و هـر         

تــوانــيــد در مــقــابــل         تــعــداد کــه مــي     
ـا   سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي و ي

مراکـز شـهـرهـا، تـجـمـع اعـتـراضـي                 
سازمان بدهيد و تـوجـه مـردم آزاده و          

دوست را به حرکـت خـود جـلـب          انسان
 .کنيد

ـلـي و          ما بايد جامعـه بـيـن      ـل الـم
افکار عمومي جهانـي را عـلـيـه ايـن            

ـايـد              اعدام ها در ايران بسـيـج کـنـيـم. ب
ـا و               دولت هاي غربـي و اتـحـاديـه اروپ

فشار بگذاريم که  سازمان ملل را تحت
ها اعتراض کـنـنـد. سـکـوت            به اعدام

ـا           اين نهادهاي بين المللـي هـمـراهـي ب
 .افتد جنايت بزرگي است که اتفاق مي

هـا و در       در ايران در مقابل زندان
مراکـز شـهـرهـا و در هـر جـايـي کـه                     
امکانش هست تجمع کرده و به هـمـراه   

هـاي مـحـکـومـيـن بـه اعـدام                خانواده
 .متحدانه دست به اعتراض بزنيد

هايي که مـحـکـوم بـه          از خانواده
هــا دارنــد، دعــوت          اعــدام در زنــدان     

کنيم در ايـن تـجـمـعـات فـعـاالنـه              مي
شرکت کنند. نبايد مـنـتـظـر شـد هـر             

لحظه مـمـکـن اسـت عضـو خـانـواده              
ـا بـرادر و              شما، فرزند و يا همـسـر و ي
خواهرتان را اعدام کنند. بايد قـبـل از        
فاجعه به اقدامات اعـتـراضـي دسـت         

 .زد
ـارگــران و            از تشــکــل     ـاي کـ هـ

ـان و مـدافـعـيـن                 معلـمـان، دانشـجـوي
ــران دعــوت                ــوق کــودکــان در اي حــق

کنيم در ايـن حـرکـت اعـتـراضـي                مي
 .مهم با ما همگام شوند

ـا اعـدام        هـا در       تنها راه مقابلـه ب
ايـــران اعـــمـــال فشـــار بـــه جـــالدان              

القلب حاکم بر ايران اسـت کـه بـه         قسي
کشـنـد.      راحتي آب خوردن انسان مـي   

ـلـي عـلـيـه اعـدام از                  کميته بـيـن   ـل الـم
 ۲۵ کند روز شنبه    همگان دعوت مي

ماه آوريل به ايـن حـرکـت اعـتـراضـي             
 !جهاني بپيوندند
 المللي عليه اعدام کميته بين
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آوريل  ۲۵: شنبه استکهلم، سوئد
 بعدازظهر  ۳ساعت 

ميدان مرکزي شهر (ميدان 
 سرگلستوري) 

Sergelstorg 
  ۱ آوريل ساعت  ۲۵ : شنبه اسلو، نروژ

 بعدازظهر   ۲ تا 
 مقابل سفارتخانه  جمهوري اسالمي

 برگزار کنندگان:
حزب کمونيست ايران، حزب  

 کمونيست کارگري ايران
  -حزب کمونيست کارگري ايران

 حکمتيست
سازمان سوسياليستهاي کارگري  

 افغانستان
 :تلفنهاي تماس

99749589-47441929 
40563483-93251604 

  ۵ آوريل ساعت  ٢٤ : جمعه گوتنبرگ
 و نيم بعدازظهر  

 برنز پارکن جنب مجسمه يوهانا
 برگزار کنندگان:

واحد   –حزب کمونيست ايران 
 گوتنبرگ

واحد   -حزب کمونيست کارگري ايران
 گوتنبرگ

  -حزب کمونيست کارگري ايران
 حکمتيست واحد گوتنبرگ

 : براي هماهنگي و اطالعات بيشتر
 0704441555کريم نوري : 

 0737178819عبداله اسدي: 
 0764101362حبيب سلطاني : 

  ۱ ساعت  -آوريل ٢٥ : شنبه مالمو
 بعدازظهر
 Triangeln -تري انگل 

آوريل از   ٢٥ : شنبه هلسينکي، فنالند
 بعد از ظهر ١ ساعت 

ستکمان ميدان سه آهنگر، جلوي بازار 
Stokmann 

سپس راهپيمايي به طرف سفارت  
 هلسينکياسالمي  درجمهوري 

آويل اعتراض   ۲۵ کميته برگزاري روز 
 عليه اعدام ها در فنالند

 تلفن هاي تماس:
 0443376185نجمعه شريفي    

 0405629548رضا کمانگر 

 0403511767مصطفي باهير
 04057588250 عبدل گلپريان

  Köln - Domplatte: کلن، آلمان
  بعد از ظهر ۶ آوريل ساعت  ۲۵ شنبه 

ساعت   -آوريل ٢٥ : شنبه فرانکفورت
 بعدازظهر   ۱ 

 Frankfurt Hauptwachمرکز شهر 
 برگزار کنندگان:  

 فرانکفورت -حزب کمونيست ايران
  -حزب کمونيست کارگري ايران

 فرانکفورت
  ۲۷ روز دوشنبه :: سيدني، استراليا

 آوريل  
مکان: مقابل دفتر استان وزارت امور  

در خيابان پيت در   ۱۲۳ خارجه شماره 
  سيتي

123 Pitt Street, City 
Near Wynyard Station 

 برگزار کنندگان:
تشکيالت خارج حزب کمونيست ايران  

 استراليا -
تشکيالت خارج حزب کمونيست  

 استراليا -کارگري ايران
 کميته همبستگي با کارگران ايران

 -هواداران سازمان فدائيان اقليت
 سيدني

براي اعالم پشتيباني با اين حرکت و  
قيد حمايت شما در بروشور مربوطه  

لطفا با ناظري، امين زاده و مهرداد با  
و  0413467243شماره هاي 

و   0410682185
 کنيدتماس حاصل  0423740617

تا   ۵ آپريل، ساعت  ۲۵ : شنبه تورنتو
 هفت بعد ازظهر

(Yonge @ Dundas St.)  :مکان
خيابان يانگ تقاطع خيابان دانداس  
براي اطالعات بيشتر مي توانيد با  

شماره تلفن و فيس بوک زير با ما  
 .تماس حاصل نمائيد

Tell: 647-298-0409 
واحد   -کميته بين المللي عليه اعدام

 تورنتو
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 مشخصات و ساعات پخش تلويزيون 

 کانال جديد 
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 مشخصات "نگاه شما" به اين شرح است: 

 پوالريزاسيون: عمودي  ۱۱۲۰۰ فرکانس: 
 FEC ۵/۶:   ۲۷۵۰۰ سيمبل ريت: 
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http://www.glwiz.com/ 
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 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ تلفن تماس: 

 nctv.tamas@gmail.comایمیل :  
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