
 

 ٠ ٦٦   شماره 
حزب کمونيست کارگری ايران

  انترناسيونال

 

تعداد نه چندان کمی از مردم از جمله کاارگار 
و زحمتکش مذهبی هستند و یاا کاو و شا اش 
اعتقادات مذهبی شر آنها حاکو است. عالا ارااو ایا   اکار 
م کن د کمون سو م تواند نفوذ توده ای شدسات آورد و شاه 

 پ روزی شرسد؟

از ما میپرسند:     

کم ته مرکزی حزب کمون ست    ۵۴اطالع ه پایانی پلنوم  
 کارگری 

نامه جمعی از زندان ان س اسی رجایی شهر شه  
  جعفرعظ و زاده و اسماع ل عبدی 

 
 به همبندان عزیزمان جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی 

 دوستان! همبندان عزیز! 
ما زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر، به اعتراض شما و بیانیه ای که به مناسبت اول مه منتشر  
کردید، ارج میگذاریم و از آن پشتیبانی میکنیم. شما براستی از حق ما زندانیان سیاسی و حق ما کارگران و  
ما مردم دفاع میکنید. اعتراض شما به فقر، دستمزدها و حقوقهای زیر خط فقر و بی تامینی، اعتراض شما  
به امنیتی کردن هر اعتراضی علیه این وضعیت تحت عنوان "اخالل در امنیت ملی" و برابر شدن آن با زندان،  
اعتراض همه ما کارگران و ما مردم است. ازجمله ما زندانیان سیاسی که امضا کننده این نامه هستیم تحت  

 اتهاماتی از همین دست حکم زندان گرفته و بهترین سالهای زندگی مان را داریم در زندان میگذرانیم.  
 

 

 يادداشتهای هفته
 

 حمید تقوايی
 

 * دوقطبی جامعه ایران  
 * از شد حجاشی تا  شی دینی  
 * الط است دیگر!  

 

 ٦صفحه  

 سه نمونه از پ شروی جنبش کارگری  
 

 اصغر کریمی
 

نفری کارکنان سازمان بهزیستی در یکی از شبکه های اجتمااعای در اعاتاراض باه سا ا     ٠٥٥٥ کمپین  
پایین دستمزدها نمونه دیگری از شکوفایی جنبش کارگری در ایران اسات. درسات یاف هافاتاه قابال شااهاد  
فراخوان کارگران شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل به مردم شهر بودیم در مقابل استانداری هارمازگاان باا حضاور  
خانواده های کارگران و تعداد زیادی از مردم. مورد سوم در روزهاای گاذشاتاه ماوج حاماایات از کاارگاران و  
معلمان زندانی توسط مراکز و جمع های مختلف کارگران و بازنشستگان، زنان خانه دار و غایاره اسات. ایاناهاا  

 عالئم فضای جدیدی در جنبش کارگری است.  
 

 ٧صفحه  

 دو اتفاق مهو و ش ساشقه
 

 شهال دانشفر

 ٤صفحه   ؟ 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 

 شهال دانشفر

 
 تعدادی از اعضای کمیته مرکزی در پلنوم چهل و پنج    

 ٧صفحه  
کم ته مرکزی حزب  ۵۴قرار مصوب پلنوم 

 کمون ست کارگری ایران 
 درمورد  عال ت ویژه حزب درمورد ا غانستان  

 قطعنامه درشاره  
شکل دادن شه  ضای س اسی و حرکت اجتماعی   

 حول مساله حکومت و قدرت س اسی 
 

 کم ته مرکزی حزب کمون ست کارگری ایران   ٥٤ مصوب پلنوم  

 ٠صفحه  

 ٨صفحه  

 ٨صفحه  

 کمپ   شرای آزادی کارگران زندانی



  2 ٥٩٣٠اردیبهشت  ٤٤ انترناسیونال 

 

   

کامایاتاه مارکازی    ۵۴پلناوم  
مااه    ٨ و    ٧ حاازد در روزهااای  

اردیاابااهااشاات    ٥٣ و    ٥٨ )   ٤٥٥٦ 
( بااا حضاااور اکااا اااریااات  ٥٩٣٠ 

اعضااای کااماایااتااه ماارکاازی،  
مشاااوریاان کااماایااتااه ماارکاازی و  
تعدادی از کادرهای حزد برگازار  
شد. چند نفر از اعضای ساازماان  
جوانان حزد نیز در پالاناوم حضاور  
داشتناد. پالاناوم باا پاخاش سارود  
انترناسیونال و یف دقیقه سکاو   
به یاد جانابااخاتاگاان راه آزادی و  
سوسیالیسم و یاد منصاورحاکامات  
عزیز شروع شد و باعاد از دو روز  
بحث و تبادل نظر و تصمیم گیاری  
 های الزم به کار خود پایان داد.  
در این پلاناوم قا اعانااماه ای  
درماورد شااکال دادن باه فضااای  
سیاسی و حرکت اجتماعای حاول  
مساله حکومت و قدر  سیااسای  
و قراری درمورد ضرور  فعالایات  
ویاا ه حاازد درمااورد افاا ااانسااتااان  
تصویب شد. ق عنااماه را حامایاد  
تقوایی و قارار را کایاوان جااویاد  
مااعاارفاای کااردنااد کااه پاا  از  
اصااالحاااتاای بااه تصااویااب پاالاانااوم  

 رسید.  
حمید تقوایای لایادر حازد در  
سخنرانی افتتاحایاه خاود شارایاط  
سیاسی ایران را مورد بررسی قارار  
داد. او گافات اگار رسااناه هاا و  
سایتهای خبری را ماال  قارار  
بدهیم چنین به نظار مایارساد کاه  
مسائلی مانند پیامدهاای بارجاام،  
راب ه جمهوری اسالمی با غارد،  
اایاان   ااتااخااابااا  و اخااتااالفااا  ب ان
جناحهای حکاوماتای ماهاماتاریان  
تحاوال  سایااسای در شاش مااه  
گذشته بوده است ولای ایان تاماام  
واقعیت نیسات. نایاروی ماحارکاه  
ایااان تاااحاااوال  ماااباااارزا  و  
اعتراضا  وسیع مردم در عارصاه  
های مختلف است که گرچه در  
ظاهر و قالب اعتراضا  صنفی و  
مدنای و ما االابااتای باروز پایادا  
میاکاناد اماا مضاماون و جاوهار  
واقعی آن باااالاش کشایادن کال  
ااظااام جاامااهااوری   حااکااوماات و ن
اسالمی است. او گافات در ایان  
شرایط حزد باید باه ساخاناگاو و  
نماینده و نماد جنبش علایاه وضاع  
ااظااام   مااوجااود و عاالاایااه کاالاایاات ن

جمهوری اسالمی تبادیال شاود و  
اسناد عرضه شده باه پالاناوم کاه  
ناظر برسیاستهای عملی حزد در  
این دوره است این هاد  را دناباال  

 میکند.  
در بحث گازار  کاه تاوساط  
اصاا اار کااریااماای رئاایاا  هاایاا اات  
اجاارایاای حاازد و تااعاادادی از  
مس ولین ارگان ها و عرصه های  
مختلف فعالیت حازد ارائاه شاد،  
فعاليات هاای ماتاناوع حاازد در  
داخال و خاارج کشور از جامالاه در  
ماایااان کااارگااران، مااعاالاامااان و  
بازنشستگان، مبارزه عالاياه اساالم  
سيااسای، تابالایا اا  شافااهای و  
کتبی حزد، پیاشارفات حازد در  
شبکه هاا و مادياای اجاتامااعای،  
وضعيت حازد در خاارج کشاور،  
وضعيت مالای حاازد و ضارور   
تمرکز وي ه بار ساازماان حازد در  
سا اوح ماخاتالااف مااورد باحاث و  
بااررسااا قاارار گاارفاات. گسااتاار   
تماس با حزد و سازماان جاواناان،  
تحکیم سازمان حزد و اماکااناا   
بیشتر برای کار میدانی در داخال  
کشور، تحکیم موقعیت حازد در  
میان کارگران و معلاماان، باهاباود  
فعالیت در خارج کشور و روناد رو  
بااه رشااد عضااوگاایااری در ایاان  
اایاات گسااتاارده در   عاارصااه، فااعااال
عرصه زندانیاان سایااسای، عالایاه  
اعدام و پناهندگی و علیاه اساالم  
سیاسی از جمله نکاتای باود کاه  
مورد اشاره قرار گرفت و ارزیاابای  
عمومی این باود کاه حازد دوره  
مااوفااق و خااوباای را پشاات ساار  
گذاشته و از آمادگای بایاشاتاری  
برای تداوم فعالیت در همه زمیاناه  

 ها برخوردار شده است.  
در ماابااحااث گاازار  رئاایاا   
دفترسیاسی، بهرام سارو  ضامان  
اشاره به دو فاوناکاسایاون اصالای  
دفاتاارسایاااساای، یااعاناای سایاااساات  
گااذاری جاااری و نااظااار  باار  
رهبری سیاسی و اجارائای حازد،  
گزارشی از عملکرد دفترسیااسای  
در هار دو عارصاه ارائاه داد. در  
عرصه سیااسات گاذاری جااری،  
دفااتاارساایاااساای در ایاان دوره بااه  
ماوضاوعااا  مااهامای، از جاامالااه  
اوضاع سیاسی خاورمیانه در متان  
جنگ در سوریه، نحوه برخورد باه  

دخااالاات نااظاااماای دول غاارباای و  
روسیه در من قه، پست مدرنیاسام،  
اسالم سایااسای و پادیاده داعاش،  
اوضاع کردستان عراق و تارکایاه،  

و نقش آن در ماباارزه   کانال جدید 
بارای قاادر  ساایاااساای، جااایااگاااه  
ااا جااناابااش ماالاای  االااه ب -مااقاااب

عاارصااه هااا، شاایااوه و   اسااالماای، 
مکانیسم های فعالیت حازبای در  
ایران و باازناگاری باه تاعاریاف و  
مشااخااصاااا  حاازد ساایاااسااای  
پاارداخاات. در زماایاانااه نااظااار ،  
دفترسیاسی به لیست پیشاناهاادی  
لیدر حزد برای هیا  اجرائی ایان  
دوره رای اعتماد داد. هامااانایان،  
دفترسیاسی طای دو نشاسات دو  
گزار  مفصل هی ت اجارائای باه  
دفتر سیاسی از نقشه عمل هاا و  
فعالیت هی ت اجرائی در ایان دوره  
را مورد بررسی قرار داد، و هر دو  
گزار  را م ابات ارزیاابای کارد.  
در این مباحث و نشست ها عاالوه  
بر اعضای دفتر سایااسای، لایادر  
حزد و اعضای کمیتاه مارکازی  
و مشاااوریاان کااماایااتااه ماارکاازی  

 شرکت داشتند.  
دستور دیگر این پالاناوم باحاث  
حول مساله پناهندگی در غرد و  
سیاست حزد در قبال آن باود کاه  
توسط عبادالالاه اسادی و اصا ار  
کااریااماای مااعاارفاای شااد. مااوج  
پناهنادگای در ساال گاذشاتاه از  
یک ر  جناباشای انساانای را در  
دفاع از آنها شکل داده و از طار   
دیگر با سر بالاناد کاردن گارایاش  
ااهااا مااواجااه   راساایااسااتاای عاالاایااه آن
هستیم. در این مبحث بار دخاالات  

فعال حزد در این عرصه، حضاور  
فااعااال در ماابااارزه باار ساار حااق  
پناهندگی، مقابله باا راسایاسام و  
سیاست هاای ضاد پانااهانادگای  
دولت ها، بهبود امر ساازماانادهای  
در این زمینه و حضاور فاعاال تار  
اایاات هااای فاادراساایااون   در فااعااال
سراسری پناهندگان ایرانی تاکایاد  
شد. همانین تاکید شد که باایاد  
با بسیج پناهندگان علیه جریااناا   
اسالمی که در برخی کمپ هاا،  
مشخصاا در آلاماان، قصاد دارناد  
فضای اساالمای حااکام کاناناد،  

 بشد  مقابله کرد.  
در جااوار پاالاانااوم سااماایااناااری  
درمورد اسالم سیاسی برگزار شاد  
که معر  آن مینا احدی بود کاه  
درمورد یف دوره مبارزه فاعااالناه  
چهر ه های سرشنااس حازبای بار  
علیاه جاناباش اساالمای و نافاو   
جااریااانااا  اسااالماای در غاارد  
صحبت کرد. مینا احدی تااکایاد  
کرد که در دوره جدیدی هساتایام  
که باا تاوجاه باه رشاد جاریااناا   
دست راستی و ضد خاارجای کاه  
منتقد اساالم نایاز هساتاناد، باایاد  
پرچم نقد باه اساالم و ماباارزه باا  
جااناابااش اسااالماای در غاارد از  
یک ر  و ماقاابالاه باا جاریااناا   
دست راستای از طار  دیاگار را  
محکم تر از هار زماان در دسات  
گرفت. این اوضاع نقاش فاعااالناه  
تر و وظایف جدیدی در دستور ماا  
ااایااد بااه آن   ماایااگااذارد کااه ب

حاضرین در سمیاناار نایاز   پرداخت. 
بر گستر  فعالیتاهاای حازد در  
مقابله باا جاریااناا  اساالمای در  

غرد و پ  راندن این جریاناا  در  
کشورهای مختلف تاکید کردناد.  
مباحث مختلف پلناوم باا دخاالات  
 فعال حاضرین در پلنوم همراه بود.  
در مبحاث اناتاخااباا  حامایاد  
تقوایی به اتفاق آرا باعاناوان لایادر  

نافار    ٤٩ حزد انتخاد شد و سپ   
بعناوان دفاتار سایااسای اناتاخااد  
شدند: که عباارتااناااد از: کااياااان  
آ ر، فریده آرمان، محمد آسنگاران،  
محسن ابراهيمی، مايااناااا احاادی،  
ااهاااری،   ااهااروز ب اادی، ب ااه اسااا اابااا عا
سيامف بهاری، ساياماا باهااری،  
فات  باهااارامای، کااياااوان جااوياد،  
عاالاای جااوادی، شااهااال دانشاافاار،  
اارام   ااهااا اای، با االااا ااعااا ااانا اان رمضااا ااريا نسااا
سرو ، مصا افای صاابار، حسان  
صالاحی، جامايال فاارزان، اصااا ااار  
کريمی، عابادل گالاپارياان، شاياوا  
ماحاباوبی، نساان نودينيان و کااظام  

 نيکخواه.  
پلنوم با سخنراناا اخاتاتااامااياااه  
حاماااياااد تاقاوائای و در فضاايای  
پرشور با همراهی و همدلای بارای  
ایفای ناقاش هار چاه فاعاالاتار در  
عرصه های مبارزاتی در داخل و  

 خارج کشور بپايان رسید.  
در نشااساات کااوتاااه دفااتاار    

سياسی که پ  از پلناوم باارگاازار  
شاد باهارام سرو  به اتافااق آرا باه  
عنوان رئي  دفتر سيااسای حازد  

 انتخاد شد.  
 

 حزد کمونیست کارگری ایران 
مه    ٥٥ ،  ٥٩٣٠ اردیبهشت    ٤٤ 

 ٤٥٥٦ 

 کم ته مرکزی حزب کمون ست کارگری   ۵۴اطالع ه پایانی پلنوم  



  3 ٦٦٥شماره     -دوره دوم   انترناسیونال 

 

  

 

فراخوان کارگران اعتصابی باه  
خانواده ها و ماردم شاهار اقادامای  
بسیار مهم در جنبش کارگری باه  
حساد میاید. حضور خااناواده هاا  
در تجمعا  کارگری در دو ساال  
گذشته سیری صعودی داشاتاه و  
اامااای روشاان تااری مااقاااباال   دورن
کااارگااران گااذاشااتااه اساات. امااا  
کااارگااران هاارماازگااان قاادم مااهاام  
دیگری به جلو برداشتاناد و ماردم  
شهر را هام باه حاماایات از خاود  
فراخواندند. اهمیت این اقدام فاقاط  
تاثیرا  کمی آن و شلوغ تار شادن  
تجمع آنها نیست. کیفیت تاازه ای  
در مباارزه اسات. ایان اقادام پایاام  
مهمی به مردم، باه ساایار ماراکاز  
کارگری و به کاارفارماا و دولات  
دارد: ماردم دردمانااد شاهاار را در  
مااقاااباال شاامااا و ارگااان هااای  
سرکوبتان بسایاج مایاکانایام و باه  
میدان میاوریم. قدر  کارگران ناه  
فقط در عمل متحدانه و اعتصااد  
و تجمع است بلکه هامااانایان در  
توانایی آنها در همراه کاردن باقایاه  
مردم، جوانان بیکار و عصبانای از  
اوضاع، باازنشاساتاگاانای کاه زیار  
خط فقر زندگی میکنناد، هازاران  
کااارگااری کااه در هاار شااهاار و  
شهرکی بدون بیمه بیکااری و در  
فقری م لق زنادگای مایاکاناناد،  
زنانی که به هزار دلیل دل خاونای  
از اوضاع دارند، اینها نیروی طباقاه  
کااارگاار هسااتاانااد و اگاار طاابااقااه  
کارگر کل این نیرو را باه مایادان  
نایاااورد و پشاات سار خااود بساایااج  
نکند توان ماقاابالاه پایاروزماناد باا  
طیف مافاتاخاوری کاه باه ماماد  
نیروی سارکاود و زنادان ماقاابال  
کارگران می ایساتاد را ناخاواهاد  
داشت. این تاکتیاف و سایااسات  
در عیان حاال تامااماا در ماقاابال  
شوراهای اسالمی و خاط سااز   
با حکومت و طیف اصاالح طالاب  
و ... است. این یف اقادام ماهام  
طبقاتی با دورنمای روشان اسات.  
خواست افازایاش دساتامازد بااالی  

و نیم میلیون تاوماان    ٩ خط فقر و  
که توسط تشکل ها و جمع هاای  
کارگری و معالاماان ما ارح شاده  

است، خواست هوشمندانه ای است  
که ظرفیات جالاب هاماباساتاگای  
اقشار مخاتالاف جااماعاه را دارد.  
کارگر، معلم و پرستار، بازنشساتاه  
و جاوان جاویاای کاار، کاارگاران  
بیکار و زنان خانه دار ماتاعالاق باه  
طبقه کارگر همه در این خاواسات  
شریف اند. تحصیل رایاگاان کاه  
تااوسااط مااعاالاامااان ماا اارح شااد و  
همین ور خاواسات هاایای کاه در  
بیانیه های کاارگاران در اول ماه  
در ق عنامه هاایشاان آماده، بارای  
اتحاد و همبستگی عمومی علیاه  
حکومات تاعایایان کاناناده اسات.  
خواست طاب رایاگاان نایاز بسایاار  
ااویاا ه تااوسااط   مااهاام اساات کااه ب
پرستاران و پرسنل بیمارستااناهاا باه  
اهتزار درآید تا حمایت عمومای را  

 برانگیزد.  
 

استفاده روزافازون کاارگاران از  
شبکه های اجتامااعای نایاز وجاه  
دیااگااری از پاایااشااروی کااارگااران  
اازاری اساات کااه   اساات. ایاان اب
کارگران را قادر میکند حارفشاان  
را به گو  مردم شهر بارسااناناد و  
آنها را در مبارزه علیه مافاتاخاوران  
به خدمت بگایارناد. ابازاری بارای  
سازماندهی خود و سایر کاارگاران  
در نقاط مختلاف کشاور. باا ایان  
ابزار بود که کارگران پتاروشایامای  
هااا و صاانااایااع فااوالد و مااعااادن  
تجمعا  همزمان از نقاط مخاتالاف  
سازمان دادناد. در هامایان روزهاا  
شاهد ابتکار جالبی توسط جاواناان  
سنندج بودیم که مردم شهار را باه  
کتابخوانی در یاف روز ماعایان  
فاراخاوان دادناد تاا از ایان طاریااق  
ضمن ساازماانادهای یاف عامال  
جمعی، راب ه خود را باا جااماعاه  
برای فراخوان های بعدی تحکایام  
کاناانااد. پاایااشااقااراوالن اسااتاافاااده از  
ااارای   مااادیاااای اجاااتااامااااعااای ب
سازماندهی مبارزا  ساراساری و  
قدرتمند ماعالاماان باودناد. اکاناون  
کارگران مراکز صنعتی هم دارناد  
اایااش از پاایااش بااه   اازار را ب ایاان اب
خدمت میگیرند تا ضعف خود در  
تشااکاال هااای تااوده ای، کااه  

حکومت مااناع ایاجااد آناهاا شاده  
است، را جباران کاناناد. در عایان  
حال این ابزاری است کاه اماکاان  
میادهاد کاارگاران تشاکال هاای  
سراسری و قدرتمندی به کاماف  

 آن بوجود آورند.  
 

حمایت از کارگران و ماعالاماان  
زندانی و ب ور مشخص حمایات از  
بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعایال  
عبدی وجه دیاگار و وجاه بسایاار  
مهمی از رویاارویای کاارگاران و  
جامعه با حکومت اسالمی اسات.  
ااداناای و   حاامااایاات از کااارگااران زن
زندانیان سیاسی در دو دهاه اخایار  
یف وجه باارز ماردم باوده اسات.  
اما ابعاد این حمایت هاا و طایاف  
بسیار متنوع و جادیادی کاه ایان  
بار در این هاماباساتاگای شارکات  
دارند، کایافایات دیاگاری باه ایان  
عرصه از مبارزه ماردم داده اسات.  
حر  مشتر  بیانیه ها این اسات  
که مبارزا  حق طلبانه کاارگاران  
و معلمان را انگ امنیتی نازنایاد.  
آنها را دستگیار ناکانایاد، آزادشاان  
کااناایااد، حااق شااان اساات ماابااارزه  
کنند. ما هم همان خواست هاا را  
داریم که ایاناهاا بایاان کارده اناد.  
اینها نماینده ما هم هستند. و ایان  
تقابل بسیار قدرتمندتر و اجتمااعای  
تر از گاذشاتاه اسات. ایان یاف  
ااا   تااقاااباال مسااتااقاایاامااا ساایاااساای ب
حکومت است. مردم مایاخاواهاناد  
اازار ساارکااود را از حااکااوماات   اب
بگیرند و موانع پایاشاروی خاود را  

 از سر راه بردارند.  
 

اینها سه ناماوناه ماتافااو  از  
تحر  جنبشی است که هار روز  
در اشکالی تاازه باه خاود آرایاش  
میدهد تا خود را بارای رویاارویای  
 های بزرگ آینده آماده کند.  

 شه حزب کمون ست کارگری ایران شپ وندید

خوشحالیم که تشکلهای  
مختلف کارگری و معلمان و  
بسیاری از همکارانمان به این  
اعتراض پیوسته اند.  این حمایت  
 ها نشان میدهد که ما بسیاریم. 

 
اما اعتصاد غذای شما که  
از دهم  اردیبهشت وارد  شده  
اید، بشد  ما رانگران وضعیت  
جسمی و سالمتی شما کرده  
است. ما وضعیت شما را متوجه  
هستیم. چه بسا بارها خودمان  
بخاطر اینکه صدایمان را به  
بیرون برسانیم ناگزیر شده ایم، با  
دست بردن به اعتصاد غذا  
فریادمان را بلند کنیم. اما  
نیرویی که همیشه به ما قدر   
داده است، اتحاد و همبستگی  
هم طبقه ای هایمان و مردم  
معترض با خواستهای برحق ما  

 بوده است.  
 

دوستان اعتراض شما شنیده  
شد. صدای آن نه فقط در ایران  
بلکه در آنسوی مرزها انعکاس  
یافت. با اتکا به این حمایت ها  
و پشتیبانی ها  از شما  
میخواهیم که هر چه زودتر به  
اعتصاد غذایتان خاتمه دهید.  
بگذارید تا در کنار یکدیگر و با  
نیرویی قویتر خواستهایمان را  
پیگیر شویم و به جلو بریم. از  

اعتصاد غذای آقای محمود  
بهشتی نیز خبر داریم و سخنمان  
خ اد به ایشان نیز هست. و  
میخواهیم که در کنار ما باشد  
و به اعتصاد غذایشان خاتمه  

 دهد.  
 

به امید آزادی همه کارگران  
زندانی، معلمان زندانی و تمامی  

 زندانیان سیاسی 
 

تمامی احکام زندان تحت  
عنوان "اخالل در امنیت ملی"  

 باید ل و شود  
 

جمعی از زندانیان سیاسی  
 زندانی رجایی شهر 

 
سهیل بابادی، محمد  
جراحی، بهنام ابراهیم زاده، زانیار  
مرادی،رمضان احمد کمال،احمد  
کریمی، مهدی عظیمی، ابراهیم  
فیروزی، یاسر حمیدی شهرابی،  
حسین کاکاوند، حمید نوروزی،  

 حسین غالمی آ ر 
 

برگرفته از صفحه پایگاه  
 خبری خانواده بهنام ابراهیم زاده 

 
مه    ٥٥ ،  ٣٠ اردیبهشت    ٤٥ 

 ٤٥٥٦ 

 
نامه جمعی از زندان ان س اسی  

 رجایی شهر  
 

 شه جعفرعظ و زاده و اسماع ل عبدی  

 
 

 سه نمونه از پ شروی جنبش کارگری  
 
 

 اصغر کریمی

 انترناسيونال
 نشريه حزب کمونيست کارگری 
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 مسئول  نی: سهند مطلق
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موج گسترده حمایت از بیانایاه  
جعافار عاظایام زاده و اسامااعایال  
عبدی و گستر  داماناه کاارزار  
برای آزادی کاارگاران زنادانای و  
اایااان ساایاااساای، اعااتااراضااا    اادان زن
گسترده کارگاری در هافاتاه ای  
ااهااا دو   کااه گااذشاات ودر راس آن
اتفاق مهم در آلومنیوم الماهادی و  
تجمع اعتراضی کارگران رستاوران  
خاالاایااج فااارس باارای پاایااگاایااری  
خواستهایشان و هامازماان حاماایات  
آنها از خواست های جعفر عاظایام  
زاده و اسماعیل عبدی دو تان از  
رهبران کاارگاری در زنادان ، از  
جامالاه اتافااقاا  ماهام در هافاتاه  
گذشتاه اسات. ناگااهای باه ایان  
اتاافاااقااا  تصااویااری از فضااای  
اعتراضی در جاناباش کاارگاری  
میدهد. سرتیتر های خبرهایش را  

 در زیر میخوانید: 
موج گسترده حمایت از بیانیه  
جعفر عاظایام زاده و اسامااعایال  

 عبدی 
حمایت ها از بیانیه مشاتار   
دو زندانی، جاعافار عاظایام زاده از  
رهبران شناخته شاده کاارگاری و  
اسماعیل عبدی از رهبران معلمان  

 معترض ادامه دارد.  
بیانایاه جاعافار عاظایام زاده و  
اسماعیال عابادی با اور واقاعای  
پااالتاافاارماای باارای مااتااحااد شاادن  
کااارگااران، مااعاالاامااان و بااخااش  
عظیمی از جامعه علیه اساتا اماار  
و بردگی کاری، عالایاه ریااضات  
اقتصادی و تعرضا  هار روزه باه  
زندگی و معیشت خاود و عالایاه  
سرکوبهاسات. خاواسات مشاخاص  
اایااه خااارج کااردن اتااهااام   اایااان ایاان ب
"اجتماع و تاباانای باه قصاد اقادام  
علیه امنیت ملی کشور" و دیگار  
اتهاما  امنیتی  از پاروناده هاای  
ماافااتااوح کااارگااران و مااعاالاامااان  
اارداشااتاان ایاانااگااونااه   مااعااتاارض و ب
اتهاما  جعلای و سااخاتاگای از  
پرونده های خود و دیگر فاعاالایان  
کارگری و معلمان زندانی اسات.  
و معناای واقاعای ایان خاواسات،  
آزادی حق تشکل، حق اعتاصااد،  
اایااان و آزادیااهااای   حااق آزادی ب

 اجتماعی است.  
بیانایاه جاعافار عاظایام زاده و  

اسماعیال عابادی با اور واقاعای  
سرفصل جادیادی از اعاتاراضاا   
کااارگااری و مااعاالاامااان اساات.  
خواستهای این بایاانایاه اماروز باه  
جنبشی تبدیل شده اسات کاه هار  
روز قویتر به جلو مایارود. وسایاعاا  
به این حرکت بپیونادیام و صادای  
ااان در ساا اا  جااهااان   اعااتااراض آن

 باشیم.  
جعفر عظیم زاده و اسامااعایال  
عبدی در بیانیه خود اعاالم کارده  
بودند کاه بارای تاحاقاق خاواسات  

اردیاابااهااشاات وارد    ٥٥ خااود از  
اعتصاد غذای نامحدود خواهاناد  
شد و اکنون دو هفته از اعتاصااد  
آنان میگذرد. و در حاالایاکاه باا  
موجی از حمایت از خاواساتاهاای  
آنان روبروییم، نگرانی از وضاعایات  
جسمانی این عزیزان هر روز بیشتار  
میشود. از همایان رو جاماعای از  
زندانیان سیاسی از زنادان رجاایای  
شهر به اسامای ساهایال بااباادی،  
محمد جراحی، بهنام ابراهایام زاده،  
اایااار ماارادی،رمضااان احاامااد   زان
کاامااال،احاامااد کااریااماای، مااهاادی  
عظیمی، ابراهیم فایاروزی، یااسار  
حااماایااادی شاااهااراباای، حساایااان  
کاکاوند، حمید ناوروزی، حسایان  
غالمی آ ر ، ضمن اعالم حمایات  
مجددشان از آنان، خواساتاار پاایاان  
دادن به اعتاصااد غاذایشاان شاده  
اند. همانین سندیاکاای ناقااشاان  
استان البرز با اعالم حاماایات خاود  
از خواستها و اعاتاراضاا  جاعافار  
عظیم زاده، ماحاماود باهاشاتای و  
اسماعیل عبدی، از آنان خاواساتاه  
است که به اعاتاصااد غاذایشاان  
پایان دهند. در بخشی از بایاانایاه  
زندانایاان سایااسای رجاایای شاهار  

دوسااتااان  ” چااناایاان آمااده اساات:  
اعتراض شما شنیده شاد. صادای  
االاکااه در   آن نااه فااقاط در ایااران ب
آنسوی مرزها انعکاس یاافات. باا  
اتااکااا بااه ایاان حاامااایاات هااا و  
پشتیبانی ها از شماا مایاخاواهایام  
که هر چاه زودتار باه اعاتاصااد  
غذایتان خاتمه دهید. بگاذاریاد تاا  
در کنار یکادیاگار و باا نایارویای  
قویتر خواستهایمان را پیگیر شاویام  

 “و به جلو بریم. 
در همین راب ه در باخاشای از  

بیانیه سندیاکاای ناقااشاان اساتاان  
وظایافاه  ” البرز چنین آماده اسات:  

محوری خود می دانایام کاه باه  
هر شکل ممکن، باا تاماام نایارو،  
صدای شما در بیرون بااشایام و از  
هیچ اقدامی در جهت ل و احکاام  
غیرانسانی علیاه شاماا و هامایان  

هاای بارحاق    طور دفاع از خاواسات 
شما )با محوریت خارج شدن اتهاام  

اجتماع و تبانی عالایاه امانایات  «
و دیگر اتهاماا  از پاروناده  »ملی 

اایاان کااارگااری و مااعاالاامااان   فااعااال
زندانی( فروگاذار نابااشایام. شاماا  
یف جنبش را پشت خاود داریاد،  
و چه نیرویی قابل اتکاتر، تاوانااتار  
و خالق تر از این. از همین روسات  
که باز هم به جد می خواهایام باا  
شکستن اعتاصااد خاود باه نافاع  
جنبش، اداماه ایان مسایار را باه  
حامیان خاود در بایارون از زنادان  
واگذار کنایاد. در هامایان جاا از  
تااماااماای تشااکااال  کااارگااری،  
دانشجویای و ماعالاماان و دیاگار  
اقشار درخواست مای کانایام کاه  
بسته به تاوان و اماکااناا  خاود،  
متحدانه برای آزادی این زنادانایاان  
مبارزه کنند. مس ولیات هارگاوناه  
مشاکال ساالمااتای و جااناای بااه  
عهاده دولات و مسا اولایان زنادان  

 “است. 
ما نیز در ناگارانای زنادانایاان  
سیاسی رجایی شهر، و  کارگاران  
سندیکای ناقااشاان اساتاان الابارز  
شریکیم و در کنار همه تشاکالاهاا  
و نیروهایی که حمایت خود را از  
اعتراض برحق جعفر عظیام زاده و  
اسماعیل عبدی اعالم کارده اناد،  
تال  میکنیم که صدای آنها در  
س   جهان باشیم و با اتکا به ایان  
حمایت وسیع خواستار پاایاان دادن  
به اعاتاصااد غاذایشاان هساتایام.  
جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبادی  
و همه زندانیان سیاسی باایاد فاورا  

 آزاد شوند.  
لیست حمایت های تا کاناون  
از بیانایاه جاعافار عاظایام زاده و  
اسماعیل عابادی در زیار آماده  

 است: 
تشکل های کاارگاری و    -

  کانون های صنفی معلمان:  
اتحادیه آزاد کاارگاران ایاران،    

کانون مادافاعاان حاقاوق کاارگار،  
انجمن صانافای کاارگاران بارق و  
فاالاازکااار کاارمااانشاااه، کااماایااتااه  
پاایااگاایااری ایااجاااد تشااکاال هااای  
کارگری ایران، کمیته هماهنگای  
برای کماف باه ایاجااد تشاکال  
هااای کااارگااری، سااناادیااکااای  
شرکت واحد، سندیکای نایاشاکار  
هفت تپاه ، سانادیاکاای ناقااشاان  
استان البرز، اعضای اتحادیاه ازاد  
کارگران شهرستان سنندج، کااناون  
صنفی ماعالاماان ایاران )تاهاران(،  
کانون صنفی معلمان اسالمشاهار،  
فعالین صنفی ماعالاماان خاراساان  
جنوبی، فعاالن صنفی فرهنگایاان  
خراسان رضوی، کااناون صانافای  
فرهاناگایاان گایاالن، جاماعای از  
فرهنگیان استان زنجان، جمعی از  
فااعاااالن فاارهاانااگاای شااهاارسااتااان  
بروجرد، کانون صنفی فرهاناگایاان  
استان چهاارماحاال و باخاتایااری،   

 کانون صنفی معلمان البرز  
حمایت کارگران از ماراکاز    -

 مختلف کارگری: 
اعااالم حاامااایاات کااارگااران   

رستوران خلیج فارس،   کاارگاران  
پتروشیمی بانادر اماام، کاارگاران  
قالبهای صنعتی سایپا وقالباهاای  
صنعتی ایران خاودرو، دانشاجاویاان  
دانشگاه گوهردشت کرج، جاماعای  
از کارگران فصلی و ساخاتاماانای  
شااهاار جاادیااد اناادیشااه )کاارج(،  
کارگران شرکت "وناف پاار "  
مهرشهر کرج، کارگران گاااکاار  
ساااخااتااماااناای ایااراناای در کشااور  
عراق، کاارگاران جاوشاکاار لاولاه  
هااای گاااز خااانااگاای ساانااناادج،  
کارگران اخراجای فاوالد زاگارس  
) ود آهن کردستان(، جاماعای از  
کارگران اخراجی پرری  سانانادج،  
جماعای از کاارگاران باازنشاساتاه  
صاانااایااع فاالاازی ایااران، کااارگااران  
اخراجی نساجی کردستان، جمعای  
از بازنشستگان تهاران، جاماعای ار  
پاارسااتاااران تااهااران، جاامااعاای از  
ااازنشااسااتااه کااارخااانااه   کااارگااران ب
ریسنادگای و باافانادگای شااهاو  
ساانااناادج، جاامااعاای از کااارگااران  
بازنشسته کیان تایر،  جاماعای از  
اااازنشاااساااتاااگاااان )آماااوز  و   ب
پرور .سازمان تآمین اجتماعی و  
وزار  نفت(، جمعی از کاارگاران  
ساختماانای سانانادج، جاماعای از  
کارگران ساختمانی اساتاان الابارز،  
جمعی از زنان کارگر باازنشاساتاه  
تااهااران، جاامااعاای از کااارگااران  
ساااخااتااماااناای باارج کااالااج واقااع  

کاارگاران      درمینی سیتی تهران،  
ااازنشااسااتااه شاارکاات   اخااراجاای و ب

 پرسی ایران گاز و ... 
نامه های حمایتی چهره هاا  
و رهبران کاارگاری و فاعاالایان  
سایااسای در زنادان و بایارون از  

 زندان:  
ااراهاایاام زاده، پاارویاان   ااهاانااام اب ب
محمدی، جوانمیر مارادی، عالای  
اشرافی، هاشم خاواساتاار، صادیاق  
کاریامای، نااهایاد خاداجاو، حساان  
مجیدی، رضا بهرامای، ماحاماود  
صالحی،  بهرام عابدینی از جمالاه  
چهره های شناخته شده کارگاری  
و معلمان معترض هستند کاه باا  
بیانیه های پرشور خود در حمایات  
از خواستهای جعفر عظایام زاده و  
اسماعیل عبدی اعالم کردند کاه  
، این سرمایاه داران هساتاناد کاه  
بخاطر تحمیل فاقار و فاالکات و  
نپرداختن بموقع دستمزدها و تبادیال  
محیط هاای کاار باه قاتال گااه  
کارگران و... باید محاکمه شاوناد  
و ناه کاارگاران کاه خاواساتاشاان  
داشااتاان یااف زناادگاای انساااناای  

ااداناای    ٤٥ اساات. هااماااااناایاان   زن
سیاسی و زنادانایاانای کاه تاحات  
عناوان جارائام غایار سایااسای در  
اایااه پاارشااوری   اایااان اانااد طاای ب اادان زن
حماایات خاود را از خاواساتاهاای  
اعتراضای جاعافار عاظایام زاده و  
اسماعیل عبدی اعالم کارده اناد.  

نافار از فاعاالایان    ٥٦٣ و بااالخاره  
سیاسی، کارگری و مدنی و ...  
در کمپینی تحت عناوان حاماایات  
از حقوق قانونای آقاایاان ماحاماود  
بهشتای ، اسامااعایال عابادی و  
جعفر عظیم زاده، طای نااماه ای  
خ اد به روحانی، ضمن حاماایات  
از خواستاهاای آناان مایاناویساناد:  

بدیاهای اسات مساوول باه خا ار  ” 
افتادن جان برادرانمان عدم التزام باه  
قانون از سوی ماجاریاان قااناون و  

 “مسوالن قانونی است. 
حمایت هاای جاهاانای   از  
جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی  
اایااان   اادان اادان و زن و کااارگااران زن

 سیاسی:  
کارزار برای حمایت از بیاانایاه  
جعافار عاظایام زاده و اسامااعایال  
عبدی و تمامی کارگران زنادانای  
و زندانیان سیاسی در س   جاهاان  
در جریاان است. در زیر لیستای از  
حمایت هاا را در رابا اه باا ایان  

 کارزار میخوانید: 
آل    اتحادیه  جهانی ایاناداساتاری 

)IndustriALL(   اایااش از ]ب
میلیون عضو[، کانافادراسایاون    ٠٥ 

سااناادیااکاااهااای کااارگااری اروپااا  

 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 

 شهال دانشفر
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اجااازه باادهاایااد  اص ر کریمی:  
ابتدا دو نکته را تاکید کانام. اوال  
کمونیسم فی الحال یف جاناباش  
شناخته شده و باا نافاو  در ایاران  
است و ثانایاا ضادیات باا ماذهاب  
ااقاا ااه قااو  مااهاام حاازد   یااف ن
کمونیست کارگری برای تابادیال  
شاادن بااه یااف حاازد تااوده ای  
قدرتمند در جامعه ایاران اسات ناه  

 نق ه ضعف آن. 
سی سال قبل فضای جاماعاه  
طور دیگری باود. ایاران جااماعاه  
ای مذهبای نایاسات و ناه تاناهاا  
مذهبی نیست که یاف جاناباش  
قوی ضد مذهبی در جریان اسات  
اایاارو بااه خااود جااذد   کااه ماادام ن
میکند و عمیق تر و تاوده ای تار  
میشود و جامعه در مقاابال یاف  
حکومت مذهبای اساالمای قارار  
دارد و باه درجاه ای کااه حاازد  
کمونیست کارگری بعناوان یاف  
بازیگر سیاسی نقش چشمگایاری  
در جامعه داشاتاه بااشاد ،عاناصار  
ضدمذهبی آن خود یاف عاامال  
مهم در توده ای شادن آن خاواهاد  
بود. در بعد بین الامالالای نایاز باا  
توجه به جنایا  بیشمار اساالمای  
ها در دهه های اخیر و خا اراتای  
که امروز برای غرد ایجااد کارده  
است، خصلات ضادماذهابای ضاد  
اایااساات   اسااالماای حاازد کاامااون
کارگری یف نق ه قو  مهم آن  

 است. 

بنظر من مذهبی بودن بخشای  
از مااردم مااانااع مااهااماای باارای  
اایااساام در ایااران و حاازد   کاامااون
اایااساات کااارگااری باا ااور   کاامااون
مشخاص بارای تابادیال شادن باه  
یف جریان باانافاو  ناباوده اسات.  
بخشی از نفو  حزد کاماونایاسات  
کارگری اتفاقا در میان کساانای  
است که هنوز بدرجاتی اعتقاادا   
مذهبی دارند و خود را مسالاماان  
یا بهررو مذهبی میدانند. مساالاه  
این است که نه جامعه بار اسااس  
معتقدیان باه ماذهاب و یاا اقاوام  
تقسیم شده است و ناه تاوده هاای  
مردم اناتاخااد سایااسای شاان بار  
اساااس مااذهااب و یااا ماالاایاات و  
قااوماایاات و جاانااساایاات صااور   
ماااایااااگاااایاااارد. مااااذهااااب و  
همین ورناسیونالیسم و قومپرساتای  
و سایار عاقاایاد و جاناباش هاای  
ارتجاعی بدرجاه ای کاه در هار  
مق ع در یف جامعه نفاو  دارناد  
البته یف مانع رشاد ایاده هاای  
رادیکال و کمونیستای هساتاناد و  
در مواقعی باه نایاروی سایااسای  
موثری در گمراه کردن توده هاای  
کااارگاار و زحاامااتااکااش تااباادیاال  
میشوند و موفق میشوند باخاشای  
از طبقه کارگر را بادناباال اهادا   
ارتجاعی طبقا  دیگر بکشاناناد.  
اما در این مقاطع نایاز عالات ناه  
مذهبی بودن مردم یاا اعاتاقاادا   
ناسیونالیستی آنها بالاکاه ضاعاف  

جاااناااباااش هاااای ماااتااارقااای و  
کماونایاساتای اسات کاه باه ایان  
جریاناا  ارتاجااعای اجاازه فاعاال  
مایشایای مایادهاد.با اور واقاعای  
عواملی که میتواند یاف حازد  
کماونایاساتای را تاوده ای کاناد  
بسیار تعیین کننده تر و قاوی تار  
از عاااماال مااذهااب و یااا افااکااار  

 ارتجاعی دیگراست. 
جااامااعااه طاابااقاااتاای اساات و  
طبقا  مختلف بر اساس موقعیات  
متفاوتی که در تولید اجاتامااعای  
اایااد دارنااد   و سااهاام خااود در تااول
روبروی هم قرار میگیرند. ماروری  
به تاریخ نایاز نشاان مایادهاد کاه  
مبارزه و صف بندی های اصالای  
در جااامااعااه صاافاابااناادی هااایاای  
طبقاتی هستناد. از شاور  بارده  
ها علیاه بارده داران تاا ماباارزا   
دهقانان علیاه اشارا  زمایانادار و  
ااقااالد کااباایاار فاارانسااه و سااایاار   ان
جنبش ها و انقالباتی که در ایان  
دوره هااا صااور  گاارفااتااه اساات  
تماما بر اساس یاف صافابانادی  
طبقاتی باوده اسات. در جااماعاه  
سرمایه داری کشاماکاش اصالای  
میان کارگر و سرمایه دار اسات.  
کارگران کارخانه ای کاه دسات  
به اعتصاد میزنند از نظر عاقاایاد  
اااورهااای شااخااصاای بساایااار   و ب
متفاوتند. بخشای بای ماذهاباناد،  
بخشی سنی یا شیعاه و باخاشای  
ممکن است مسیحی یا زرتشاتای  
باشند. اما این ور نیست که م اال  
ااا   بااخااش مساالاامااان کااارگااران ب
کارفرمای مسلمان رویهم میریزناد  
علیاه کاارگاران غایار مسالاماان.  
ساالنه هزاران اعتصاد در ماراکاز  
کارگری و یا توساط ماعالاماان و  
پرساتااران صاور  مایاگایارد کاه  
کشمکشی کامال طبقاتای اسات  
نه مذهبی. در مقیاس جامعه هام  
به همین شکل است. امروز بخاش  
اعظم جامعه که بخشا اعاتاقاادا   
اسالمی دارند خود را تامااماا در  

مقابل حکومت اساالمای و آیات  
الله هاای اساالمای مایاداناناد و  
همزمان خاواهاان رفااه، باراباری و  
عدالات اناد کاه خاواسات هاایای  
چپ و کمونیاساتای اسات و در  
تحوال  سیاسی عموما به چاپ  
متمایل هساتاناد تاا یاف حازد  

 م ال اسالمی بورژوایی. 
باید دید اهدا  و بارنااماه ای  
که یف حزد سایااسای ما ارح  
میکناد تاا چاه حاد باا ماناافاع  
بخشی از جامعه خاواناایای دارد.  
سه شعار محوری بلاشاویاف هاا  
صلا ، زمایان و آزادی باود کاه  
خواست اکا اریات جااماعاه باود و  
جامعه تحت رهبری آناهاا ماوفاق  
اارقااراری   بااه ساارنااگااوناای تاازار و ب
حاکاومات کاارگاری شاد. هاماه  
میدانستند که حزد بلشاویاف و  
لنایان بای ماذهاباناد و اکا اریات  
مردمی کاه باه آناهاا پایاوساتاناد  
اعتقادا  مذهبی داشتاناد. بارای  
تاوده وسایااع مااردم بای ماذهااباای  
بلشویف هاا مساالاه و مشا الاه  
نبود و باه فااکاتاور ماهامای در  
اناتاخاااد سایاااسای ماردم تاابادیاال  
ااقااالد مشااروطااه، کااه   نشااد.در ان
جامعه صدبار نسبت باه ایان دوره  
مذهبی تر بود، شیاخ فضال الالاه  
نوری که شنااخاتاه شاده تاریان و  
االااه وقاات بااود   مااهاامااتااریاان آیاات ال
منفورترین آدم در ایان کشاور باه  
حساد میامد چارا کاه باا ماردم  
علیه حکومت قاجار همراه نباود ،  
همین ور کاه االن آیات الالاه هاا  
منفاورتاریان باخاش جااماعاه اناد.  
میخاواهام باگاویام کاه ماردم در  
انتخاد سیاسی و زندگی روزماره  
شان فاکتاورهاای زمایانای تار و  
قابل لما  تاری در ماقاایساه باا  
 مذهب را مد نظر قرار میدهند. 

حزد کاماونایاسات کاارگاری  
برنامه ای دارد که اک ریت ماردم  
قلبا خواهان عمالای شادن فاوری  
اابااا    ااهااا هسااتاانااد. از ماا ااال آن

اانااد طااب   اقااتااصااادی فااوری مااان
رایاگااان و تااحااصایاال رایااگااان تااا  
افزایش دستمزد و بیمه بیکاری و  
بیمه های بازنشساتاگای و با اور  
کلی نابودی است مار و نااباراباری  
تا آزادی هاای سایااسای و لا او  
مجاز  اعدام یا برابری زن و مارد  
یا سکوالریسم و جدایی مذهب از  
دولت و... اینها خواست و آرزوی  
اک ریت مردم است. ایان اکا اریات  
بااخااشااا باای مااذهااباانااد و بااخااشااا  
اعتقادا  ماذهابای اساالمای یاا  
غیر اسالمی دارند. بر ایان اسااس  
بقول منصور حکامات زیار پاوسات  
هر انسان منصفی را کند و کااو  
کنی یف سوسیالیست دو آتشاه  
میبینی صرفنظار از ایاناکاه ایان  
انسان اعتقاد مذهبی داشته بااشاد  
یا نداشتاه بااشاد. اکا اریات ماردم  
رفاه میخواهند بنابراین بالقوه خاود  
را با حزبی نزدیف میبیناناد کاه  
بتواند به خاواسات هاای رفااهای  
ااادهاااد. آزادی   اااهاااا پااااساااخ ب آن
میخواهاناد، باراباری مایاخاواهاناد  
ااماایااخااواهاانااد، جاانااگ   تاابااعاایااه ن
نمیخواهند، امنیت مایاخاواهاناد و  
اگر حزبی بتواند جا پای خاود را  
در جااامااعااه مااحااکاام کاانااد، در  
مبارزا  روزمره آنها حضور داشتاه  
باشد، در س   جااماعاه ما ارح و  
قابل انتخاد باشد ، باه آن حازد  
میپیوندند و در اهادا  و بارنااماه  
هایش شریف میشوند صارفاناظار  
از اینکه تا چه حد تاحات تااثایار  
اعتقادا  مذهبی بااشاناد. روشان  
است که باا نازدیاکای باه یاف  
حزد کاماونایاساتای ماذهاب هام  
بسرعت در مایاان آناهاا تضاعایاف  
میشود. چون خاود ماذهاب ابازار  
طباقاه حااکام و مافاتاخاور بارای  
مرعود کردن و به انقیاد کشایادن  
طبقه کارگر و حفظ نظام ماوجاود  
است و بدرجاه ای کاه ماردم باه  
این مساله پی میبارناد از آن دور  

    میشوند. 

از ما میپرسند:    ؟     

تعداد نه چندان کمی از مردم از جمله کارگر و 
زحمتکش مذهبی هستند و یا کو و ش ش اعتقادات 

مذهبی شر آنها حاکو است. عل راو ای   کر 
م کن د کمون سو م تواند نفوذ توده ای شدست آورد 

 و شه پ روزی شرسد؟

)ETUC(   اااایااااش از   ۵۴]ب
مااایااالااایاااون عضاااو[، کاااناااگاااره   
  ۶سندیکایی بریتاانایاا ]بایاش از  

،  )TUC(ماایاالاایاااون عضااو[  
هاا(    فدراسیون جهانی )ژورنالیسات 

،  )IFJ(خبرنگاران م اباوعاا )  
مرکز جهانی حقوق سانادیاکاایای  

)ICTUR(  اتحادیه  کاارگاران ،
بخش عمومی و سیستام حامال و  

 UNITE, The(نقل بریتانیا  
Union(  اتاحاادیاه  کاارکاناان ،

،  )UNISON(دولت بریتانایاا  
اتحادیه  سراسری معلمان باریاتاانایاا  

)NUT(  اایااران ، فاادراساایااون دب
هاای اوناتااریاو، کااناادا    دبیارساتاان 

)OSSTF(   اااااه ، اتااااحاااااادی
هاای    استادهای دانشگاه و کاالاج 

، مجماع مال ی  )UCU(بریتانیا  
ماادیااران ماادارس و مااعاالاامااان زن  

اایااا   ااریااتااان ،   )NASUWT(ب
آهان،    اتحادیه  سراسری کارگران راه 

ااقاال    راناای، و حااماال و    کشااتاای  ن
اایااا   ااریااتااان ، اتااحااادیااه   )RMT(ب

،  )FBU(نشاناان باریاتاانایاا    آتش 

کمیته  دفاع از حقاوق ماردم ایاران  
 ،  )CODIR(“ کودیر ”

تشکل کارگری ساوئاد،    ٤   -
  -سازمان سراسری کارگران ساوئاد 
ال.او، سازمان مرکزی کاارمانادان  
سوئد،  .س.او، اتحادیه سراساری  
معلمان سوئد، اتاحاادیاه کاارگاران  
ترانسپور  سوئد طی بایاانایاه ای  

آپااریاال خااواسااتااار آزادی    ٤٣ در  
کارگران، معلمان و همه زنادانایاان  

 سیاسی از زندان شدند.  
جان کالر  رهبر ائاتاال     -

علیه فقر اونتاریو در کااناادا نایاز  

در نامه ای خا ااد باه ساازماان  
جااهاااناای کااار خااواهااان اخااراج  
جمهوری اسالمی از این ساازماان  
و آزادی جااافاااعااارعاااظااایااام زاده،  
اسماعیل عبدی و سایر کاارگاران  

 زندانی شد. 
در میز اطالعااتای اول ماه    -

در کانادا، پتیشان کاماپایان بارای  
آزادی کارگران زندانی باه امضاا  
گذاشاتاه شاد. و در پای تامااس  
محمود احمدی از هاماکااران ایان  
کمپین در کااناادا، رادیاو پایاام و  
چند چهره شناخته شده کارگاری  

و اکتیویست اجتماعی این پتیشان  
را امضا و حمایت خود را از جعفار  
عظیم زاده، اسامااعایال عابادی و  
اایااان   اادان ااداناای و زن کااارگااران زن
سیاسی اعالم داشاتاناد. اساامای  

 آنها در زیر آمده است: 
 

Weisleder, Socialist 
Action, Joel Tiefen-
bach,Fight Back, Dave 
Cronsilver,Socialist 
Project, Bruse Al-
len,Vice President Ni-
agara Region Labour 
Council,  
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 يادداشتهای هفته
 

 حمید تقوايی

 دوقطبی جامعه ایران 

هااا در    "باارخاای از باادحااجاااباای 
حجابی است. باه عاناوان    شیب بی 

ها باه    یف طلبه معتقدم که خانم 
ااا    عاارصااه  هااا وارد شااونااد ولاای ب

تاوانایام    رعایت حقوق شرعی. نمای 
تافااو  بااشایام.      در این عرصه بای 

آیه قارآن صاریاحاا     ٥٥ ... بیش از  
گاویاد     درباره حجااد ساخان مای 

اگر بدحجابی دهن کجی باه ایان  

آیا  نباشد پ  چایاسات تاقااضاا  
ها کاه اگار اناگایازه    داریم از خانم 

دینی ندارند الاقل احترام باگاذارناد  
 به تدین." 

 امام جمعه تهران 
 

داستان بد حجابی و حساسیات  
حکوماتای هاای باه آن پاایاانای  
ناادارد. از اساایاادپاااشاای و قاامااه  

چرخانی علیه زناان بادحاجااد تاا  
اااماحااسااوس داسااتااان   گشاتااهااای ن
تالشهای ناموفق حکومات بارای  
تحمیل حجااد باه جااماعاه اسات   
اماااعاالاایاارغاام هاامااه بااگاایاار و  
ببندهایشان جامعه مدام به سامات  
بی حجابی شیب بایاشاتاری پایادا  
کرده است. حجاد  سمبال اساالم  
و آپارتاید جنسی و اخالقیا  ضاد  

زن اسااالماای اساات و  اصاارار  
حااکااوماات بااه حاافااظ حااجاااد و  
گرایش زنان به بی حجابی دقایاقاا  
در همین واقعیات ریشاه دارد. در  
جمهوری اسالمی حجااد صارفاا  
یف پوشش مذهبی نیست بلاکاه  
یف رکن حکوماتای اسات کاه  
تعرض به حقوق زنان و جاداساازی  
جاانااساایااتاای یااف رکاان مااهاام  

 موجودیت اوست.  
جناد امام جمعه آیاه هاای     

قرآن را به رخ میکشد و از زناانای  
که انگیزه دیانای نادارناد تاقااضاا  

میکند که "الاقل احترام باگاذارناد  
به تدین." این تاقااضاا از یاکاساو  
درماندگی حکومت در مقابله باا  
تعرض زنان آزاده را نشان میدهد و  
از سوی دیگر این واقعیت را کاه  
شیب جامعه نه تنها به سمت بای  
حجابی بلکه به سمت بای دیانای  
روز به روز تند تر میشاود. زناانای  
که نمیخواهند در قارن بایاسات و  
یااکاام ماا ااابااق احااکااام عااتاایااقااه  
اسالمی زندگی کنند حاجااد و  
به هاماراه آن زناجایارهاای اساار   
 اسالمی را به دور می اندازند.  

"تلویزیون تاا دیاروقات بارنااماه  
کند... وقتی شاماا دیار    پخش می 

خوابیدی، بیداری سحر پیشاکاش،  
ماانای...    نماز صب  هم خواد می 

بنده دیدم در بعضای شاهارهاا کاه  
شان ناه صابا  اسات.    وقت بیداری 
نه و نیم صب  شاروع باه    –تازه نه  

کناناد. ایان    ها می   ه   باز کردن م از 
 غلط است دیگر." 
 خامنه ای 

 
این گفته خااماناه ای بااعاث  
سرازیر شدن موج گساتارده ای از  
جوکها و متلکها و کامنت هاای  
طنز آمیز در تاویاتار و تالاگارام و  
دیگر رسانه های ایاناتارناتای شاده  
اساات. در چاانااد روز گااذشااتااه  
#غاالااط_اساات_دیااگاار یااکاای از  
داغترین و فاعاال تاریان هشاتاگ  
های کاربران تویتر بوده است. بای  
بی سی فارسی در گزارشی ایان  
موج وسیع را "شوخی با رهاباری"  
مینامد. اما چناد ناماوناه از ایان  
کامنتهای تویتری نشان مایادهاد  
عاالاات و مضاامااون واقااعاای ایاان  

 "شوخی" چیست:    
"ببخشیاد کاه مامالاکات ایان  
همه مشکل داره اما شما رهابار   
 بودى نه من#غلط_است_دیگر.  
بنده از این کلمه اعتصاد هام  

آید، وقتی اعتصااد    خیلی بدم می 
کناناد ماا را در دردسار    غذا می 
ااااان    مااااای  اااااد، خاااااب ای ااااادازن ان

 #غلط_است_دیگر. 
تاواناناد و    کنند مای   تصور می 

امور، نظر خاود      باید در مورد همه 
را به جااماعاه تاحامایال ن ماایاناد،  

 #غلط_است_دیگر. 
قاااااااادقااااااااد مااااااااقااااااااد س   

 #غلط_است_دیگر.   
متاسفانه دیاده شاده عاده ای  

میخواهند زندگی کنند خاب ایان   
 #غلط_است_دیگر. 

بنده ناگارانام کاه ماا باعاد از  
نگلیسی باخاواهایام باه کاودکاان    ا 

خود فکر کاردن هام یااد بادهایام  
 #هیها  #غلط_است_دیگر. 

متاسفانه دیاده شاده عاده ای  
میخواهند زندگی کنند خاب ایان  

 #غلط_است_دیگر. 
ملت ایران گاهی از زنادگای  
اااد. خاااب ایااان    اااذ  مااایااابااارن ل

 #غلط_است_دیگر. 
اایاات    قصاه کااوتاااه کااناام انسااان

 #غلط_است_دیگر." 
آیا روشن نیست کاه مضاماون  
و معنای واقعی این "شوخی" هاا  
سکه یف پول کردن ولای فاقایاه  
است؟ در هار رژیام دیاکاتااتاوری  
طنز و متلف و تمسخر ابزار رایاج  
توده مردم برای حمله به دیکتااتاور  
و تقدس زدائای از ماقاام واالئای  
ااظاایاار   ااقاااباای ن ااا ال اساات کااه ب
"اعلایاحاضار " و "فاقایاه عاظایام  
الشان" و غیره به دیکتاتور نسابات  
میدهند. امروز ایان حارکات تاوده  
مردم به یمن اینتارنات و تاویاتار و  
رسانه های اجتماعی از ماحاافال  
و  جمعهای محدود و خصاوصای  
افراد خارج شده و با اور گساتارده  
ای در جامعه و حاتای در رادیاو  
تلویزیونها و رساناه هاای جاهاانای  
بازتاد پیدا میکند. همه، اعام ار  
مااردم و مااقااامااا  حااکااومااتاای،  
میدانند که این بااالاش کشایادن  
جمهاوری اساالمای و قاوانایان و  
اخالقیا  و مقدسا  آن از طاریاق  
دست انداختن و به مسخره گرفتان  
رهبر آنست. این تاعارض تاوده ای  
علیه "اساوه ناظاام" را شاوخای باا  
اااااااامااااااایااااااادن    رهاااااااباااااااری ن

 #غلط_است_دیگر. 

 الط است دیگر!

 از شد حجاشی تا  شی دینی 
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یف اتفاق مهم در هفاتاه ای  
که گذشت ، فاراخاوان کاارگاران  
شرکت آلومینیوم الاماهادی  واقاع  
در بندرعباس، به ماردم شاهار باه  
پیوستن به تجمع اعاتاراضای آناان  
اار خااباار هااا روز   اانااا ب   ٥٠ بااود. ب

نافار از    ٥٥٥٥ اردیبهاشات حادود  
کااارگااران شاارکاات آلااوماایااناایااوم  
الماهادی هارمازآل، بادناباال یاف  
هفته اعتراض در اقدامی ماهام و  
بیسابقه همراه با اعضاای خااناواده  
های خود و جمع ک یری از ماردم  
شهر در مقابال اساتااناداری شاهار  
دست به تجماع اعاتاراضای زدناد.  
اعتراض این کاارگاران باه اخاراج  

همکار خاود، حاذ  حاقاوق    ٦٤٥ 
شرایط سخت و زیاان آور ماحایاط  
کااار، افاازایااش ساااعااا  کاااری،  
عدم وجود امنایات شا الای، عادم  
پرداخات باه ماوقاع حاقاوق، عادم  
پرداخت حق بیمه تکمیلی و عادم  
پاارداخاات ماازایااای مصااواعااب از  
قبیل بهره وری و عیدانه باود. در  
این حرکت اعاتاراضای کاارگاران  
طاای فااراخااواناای از مااردم شااهاار  
خااواسااتااه بااودنااد کااه در تااجاامااع  
بزرگ اعتراضی آنان در ماقاابال  
استاناداری شارکات کاناناد و در  
پاسخ به این فراخوان جمع ک یاری  
ااان و مااردم و اعضااای   از جااوان
خانواده های کارگاران باه تاجاماع  
آنان پیوستناد. ایان اتافااق ویا ه و  
منحصر به فرد بود. ایان حارکات  
اعتراضای جالاوه ای از سارآغااز  
فصااال جااادیااادی در جاااناااباااش  
کااارگااری اساات و یااف الااگااو  
اساات. هاام اکاانااون بساایاااری از  
مراکز کارگری کانون هاای داغ  
اعتراض در شاهارهاای ماخاتالاف  
هستند. و ایان درحاالایاسات کاه  
اعتراض علیه فقر، گرانی و بای  
تاااماایاان، اعااتااراضاای وساایااع و  

 اجتماعی است.  
اتفااق ماهام دیاگار تاجاماع و  
حمایت کارگران رساتاوران خالایاج  
فارس واقع در جاده قشم مایاگاون  
از خواست های جعفر عاظایام زاده  
و اسااماااعاایاال عااباادی دو تاان از  
رهبران کارگری در زنادان اسات.  

اردیبهشات ایان    ٥٣ بنا بر خبر روز  
کااارگااران در اعااتااراض بااه عاادم  
پرداخت چاهاار مااه دساتامازد، در  
محل کاارشاان دسات باه تاجاماع  
اایااکااه پاایااگاایاار   زدنااد. و در حااال
خواستهایشان شدند، حماایات خاود  
را از رهبران کارگاری زنادانای از  
جمله جعفر عظیم زاده و اسماعایال  
عبدی ابراز داشاتاه و ازخاواساتاه  
آنها مابانای بار حاذ  اتاهااماا   
"امنیتی" از مبارزا  حق طالابااناه  
معیشتای فاعاالایان کاارگاری و  
معلمان پشتیبانی کرده و خواستاار  
ااهااا و سااایاار کااارگااران   آزادی آن

 زندانی شدند.  
جلب حمایت مردم شاهارهاا از  
اعتراضا  خود و شارکات فاعاال  
خانواده های کاارگاری، اتافااقای  
که در آلومنیوم المهدی شااهاد   
بودیم، و حمایت کارگران رستاوران  
خالاایااج فااارس از خااواساات هااای  
جعافار عاظایام زاده و اسامااعایال  
عبدی و از کاارگاران زنادانای و  
زندانیان سیاسی دو الگاوی ماهام  
و اجتماعی برای گستر  داماناه  
اعتراضا  کارگری و تقویت ایان  
ماابااارزا  اساات. زماایاانااه هااای  
اجتماعی دسات باردن باه چانایان  
اشکاالای از اعاتاراض و ماباارزه  
کامال فراهم است و این مسایاری  
اساات کااه جااناابااش اعااتااراضاای  
کارگری میتواند در جلوی صاف  
اعتراض کاارگاران، خاواساتاهاای  
کل جامعه را نماایانادگای کاناد.  
این اتافااق ناویاد دهاناده پایاروزی  
های بزرگ در جنباش اعاتاراض  

 کارگران و مردم است.  
در این هفتاه ماراکازی چاون  

گری ماشین سازی تاباریاز،    ریخته 
کارخانه چاود و کااغاذ اساالام،  
خدما  شهری ماحادوده مانا اقاه  
آزاد ، مااخاااباارا  جاایاارفاات و  
عنبرآباد، تجمع چانادبااره آماوز   
دهندگان ناهاضات ساواد آماوزی،   
ساایاانااماااگااران در اعااتااراض بااه  
بیکاری، بی مسکنی،بای بایاماه  
ای ودرآمد زیرخط فاقار، فاراخاوان  
کارگران پست های فشاار قاوی  
برق برای تجماع ماقاابال ساازماان  

مديريت و برنامه رياز،، کاارخااناه  
آرتا تجار  زریان)ساباالن پاارجاه( 
مقابل استانداری اردبایال، تاجاماع  
کااارگااران ساااخااتااماااناای شاارکاات  
عمران پرند، فضای سابازمانا اقاه  
دوشااهاارداری اهااواز، کااارگااران  

راهااباارمااتااروی تااهااران، کشاات و  
صنعت نیشکر هفت تپه ، تاجاماع  
کارگران چاه هاای نافات تاناگ  
بیجار و کمانکوه، از جمله کااناون  
های داغ اعاتاراضاا  کاارگاری  
بودند کاه اخاباار  باه سارتایاتار  

ااتاای   خااباارهااای رسااانااه هااای دول
تبدیل شد. اینها همه اعتراضااتای  
است که زمینه جالاب بایاشاتاریان  

 حمایت اجتماعی را دارد. 

 

 اینکه:    با توجه به 
 
تداوم و تشدید بایاکااری    -٥  

و گااراناای و باای تاااماایااناای  
اقااتااصااادی و شاارایااط سااخاات  
معیشتی توده مردم عوامافاریابای  
های دولت و نایاروهاای طارفادار  
استحاله در مورد بهبود تادریاجای  
اوضاع بعد از رفاع تاحاریاماهاا را  
بیش از پیش افشا و بی اعاتاباار  

 کرده است. 
بحران و بن بست سیااسای    -٤ 

اقااتااصااادی ماازمااناای کااه    -
گاریاباانایاگار حاکاومات اسات و  
کشمکش شدید و بیسابقاه مایاان  
جااناااحااهااای حااکااومااتاای باار ساار  
استرات ی باقاا، شارایاط و تاوازن  
قوای مساعادی بارای باااالاش  
ااظااام جاامااهااوری   کشاایاادن کاال ن

  اسالمی را فراهم آورده است. 
علیرغم  تبلیا اا  جانااح    -٩ 

روحانی و طرفداران خط اعتدال و  
اصالحا  در حاکاومات و خاارج  

خااواساات   حااکااوماات، گاارایااش و 
سرنگونی و خالصی از جمهاوری  
اسالمی یف خواست و گارایاش  

در جاماعاه و در مایاان     گسترده 
  است.    بخشهای مختلف مردم 

مباارزا  و اعاتاراضاا     -٤  
وساایااع در جااناابااش کااارگااری،  
ماباارزا  ماعالااماان، اعاتاراضااا   
زندانیان سیاسی، تاعارض زناان و  
جوانان علیاه حاجااد و آپاارتاایاد  
جنسی، گستر  جاناباش عالایاه  
اعدام، و کاال باااالاش کشایاده  
اایاان و مااقاادسااا  و   شاادن قااوان
تااابااوهااای حااکااوماات بااوساایاالااه  
بخشهاای ماخاتالاف ماردم هاماه  
بیانگر تشدید و گستار  تاعارض  
جامعه برای ت ییر بنیاادی وضاع  

 موجود است. 
بر ضرور  و مبارمایات     پلنوم 

گفتمان و فضاای     شکل دان به 
سیاسی و یف جنبش و حارکات  
اجتماعی حول مساله حکومت و  
قاادر  ساایاااساای باار مااباانااای  
  محورهای زیر تاکید میکند: 

 
شاکالادهای باه فضاا و    -٥  

گفتمان در رسانه های ماتاعاار   
و مدیای اجتماعی حاول مساالاه  
دولت و خصوصایاا  حاکاوماتای  
که مردم میخواهناد. تامارکاز بار  
موضوعاا  مشاخاصای کاه باه  
مساله حکومت و نظام سایااسای  
مربوط میشود و در عین حاال در  
فضای داخل کشور کامال قاابال  

  طرح است نظیر: 
سل ه یاف درصادیاهاا و    - 

فاصله عمیق بین فقر و ثرو  در  
 ایران 
دولت مافوق مردم و طارح     -

ضرور  و ما الاوبایات و اماکاان  
دخالت مستقیم مردم در سایااسات  

 و حاکمیت 
قانون اسااسای جاماهاوری     -

اسالمی و ضارور  یاف قااناون  
اساسی ساکاوالر و ماباتانای بار  
حقاوق مادنای بارابار بارای هاماه  

 مردم.     
آزادی زندانیان سایااسای و    -

ل و جرم سیااسای و اتاهاام "اقادام  
 علیه امنیت ملی" 

قصاص و سیستم قضاائای     -
 جمهوری اسالمی 

حقوق شهروندی مستقال از    -
مذهب افراد. بی خدایان و افاراد  
ماناساود باه مااذاهاب ماخاتالااف  
ااهااائاای و   )سااناای و شاایااعااه و ب
یهودی و دراویش و غایاره( هاماه  
باید در همه زمینه ها حقوق بارابار  
داشته بااشاناد. دفااع از جادائای  
اایاان و   مااذهااب از دولاات و قااوان

آمااااوزشاااای و     ساااایااااسااااتاااام 

 ل و مذهب رسمی.    قضائی. 
آپارتاید جنسی، بیحقاوقای     -

 مفرط زن و زن ستیزی حاکم 
سیستم اقتصادی ماباتانای    -

بر ساود و ساودپارساتای و طارح  
سیستام اقاتاصاادی ماباتانای بار  
تامین نیازمانادیاهاا و رفااه هاماه  

 شهروندان 
 
شااااکاااالاااادهاااای و    -  ٤  

سازماندهی حرکتهاای مایادانای  
حول هر یف از موضوعا  فوق  
ااا اتااکااا بااه   در داخاال کشااور ب
مدیای اجتماعای، کااناال جادیاد  

دیگر مکانیسمهای ارتابااطای     و 
 با فعالین داخل 

فعاالایات آکسایاونای و     -٩  
کمپینی و البی ایستی در جاهات  
اناازوای ساایاااساای جاامااهااوری  
اسااالماای در ساا اا  جااهاااناای.  
اامااایااناادگاای کااردن جااناابااش   ن
سرنگونی و نمایندگی حکومتای  
که مردم ایران خواهان آن هساتاناد  

  در خارج کشور 
 
اارخااورد فااعااال    -٤   ااقااد و ب ن
نیروهای اپوزیسیون راسات بار     به 

سر مساله دولت و چشم انادازشاان  
از نظام آتی. نقد پیگیر نایاروهاای  

 اپوزیسیون استحاله چی. 
  
تقویت و ت بیت ماوقاعایات    -٠ 

کانال جدید و چهره هاای حازبای  
بعنوان سخاناگاویاان     و خود حزد 

و نمایندگان و پیشروان و رهاباران  
جناباش سارناگاونای طالابااناه در  

  جامعه 
پاالاانااوم از رهاابااری حاازد   

میخواهد که نقشه عملهاای الزم  
برای پایاشابارد وظاایاف فاوق را  
تادویان کارده و در دساتاور کااار  

 حزد قرار بدهد.  

 

 دو اتفاق مهو  
 و  

 ش ساشقه  
 

 شهال دانشفر

 

 
 قطعنامه درشاره 

شکل دادن شه  ضای س اسی و حرکت اجتماعی حول مساله   
 حکومت و قدرت س اسی 

 
 

 کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران ٥٤مصوب پلنوم 
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 با توجه به اینکه:    - 
چاانااد ماایاالاایااون مااهاااجاار    -٥ 

اف انستانای در ایاران از هار ناوع  
حقوق شهروندی محروم میابااشاناد  
و مورد تاعارض ماداوم حاکاومات  
اسالمی و ناهاادهاا و باانادهاایاش  

 قرار دارند،  
 
اکااا اااریااات ماااهااااجاااریااان    -٤ 

اف انستانی جازو بایاحاقاوق تاریان  
بااخااش طاابااقااه کااارگاار در ایااران  
هستند که ناگزیرند باا کاماتاریان  
دستمزدها به پرمشقت ترین کارهاا  
تن دهند و وجود ایان ماحارومایات  
ها و فضای ضد اف انستانی کاه  
جمهوری اسالمی و ناسیوناالایاسام  
ایرانی رواج داده اناد، باه شاکاا   
 در صفو  کارگران دامن میزند،  

 
دولت و قوانین ارتاجااعای    -٩ 

و ضد انسانی مذهبی و بانادهاای  
اار زناادگاای   تااروریساات اسااالماای ب

 مردم اف انستان حاکمند،  
 
یف جاناباش اعاتاراضای    -۵

گسااتاارده ماادرن و سااکااوالر در  
اف انستان به جاریاان افاتااده اسات  
کااه اعااتااراض مااردم بااه فااقاار و  
بیحقوقی و تبعیه و فساد  و ناا  
امنی و جنگ و جنایا  ارتاجااع  

 اسالمی را بازتاد میدهد،  
   
حزد کمونیست کارگاری    -۴

در ماایااان بااخااشااهااایاای از مااردم  
افاا ااانسااتااان، اعاام از مااهاااجااریاان  
اف انستاانای در ایاران، سااکانایان  
اف انستان و همانین اف انساتاانای  
های مقیام خاارج شانااخاتاه شاده  
است، بدلیال زباان فاارسای ماردم  

اف انستان تعداد قابال تاوجاهای از  
آنها بیننده کانال جدیاد هساتاناد و  
هزاران نفر از آنها از طریق مادیاای  
اجتماعی حزد ادبایاا  حازد را  
دنبال میکنند و روابط و نازدیاکای  

 نسبتا زیادی با حزد دارند،  
 

کامایاتاه مارکازی    ۵۴پلناوم  
حزد بر ضرور  فعالیت متامارکاز  
در مورد اف انستاان و اخاتاصااص  
نایارو و ارگاان ویا ه ای باه ایاان  
منظور تاکید میکند. حازد باایاد  
بیش از پیش و به نحوی پیگیر و  

 نقشه مند:  
 

حقوق شهروندی کامال بارای  
اف اانساتاانایاهاای ماقایام ایاران را  
ماانااظاامااا تااباالاایاا  کاانااد و مااورد  

 پافشاری قرار دهد،  
از اتااحاااد و هااماابااسااتااگاای  
طبقاتی کارگران اف انساتاانای باا  
کل طبقه کارگار در ایاران دفااع  
کند، گرایش ناسیونالیسام ایارانای  
و ضد اف ان را مورد تعارض قارار  

 دهد،  
ساایاااساات ارتااجاااعاای و ضااد  
انساااناای حااکااوماات نسااباات بااه  
مهاجرین و پناهندگان اف انستانای  

 را وسیعا افشا کند،  
راب ه حازد باا افا اانساتاانای  
های مقیم خارج را هر چه بیشاتار  
 گستر  بدهد و تقویت کند،  

صاادای جااناابااش پاایااشاارو و  
سکوالر در اف انستان را در ایاران  
 و در س   جهان بازتاد دهد،  

و به تاقاویات جاناباش چاپ،  
سااکااوالر و کااارگااری در ماایااان  

 افعانستانیها کمف کند.  
 

 

کم ته مرکزی    ۵۴قرار مصوب پلنوم  
 حزب کمون ست کارگری ایران  

 
درمورد  عال ت ویژه حزب درمورد  

 ا غانستان 

 

 اسماع ل عبدی شه مکان نامعلومی منتقل شد 
 ضرب و شتو و شازداشت مجدد رسول شداقی 

 انتقال شهنام اشراه و زاده شه شند دارالقران زندان رجایى شهر 

اسماعیل عبادی باه ماکاان  
 نامعلومی انتقال داده شد 

بنا بر خابار ماناتاشار شاده از  
سوی اتحادیه آزاد کارگاران ایاران  

اردیاباهاشات    ٥٣ بعد از ظهار روز  
اسماعیل عبدی از رهبران جناباش  

زنادان    ٨ اعتراضی معلمان از بناد  
اوین  به مکان نامعلومی مناتاقال  
شده است. در بخشی از اطاالعایاه  
خبری اتحادیاه آزاد چانایان آماده  

 است: 
"جدا کردن این دو زندانی باعاد  

روز اعتصاد، که بیانیاه و    ٥٥ از  
اقدامشاان در سا ا  وسایاعای از  
جااانااب ماااعاالااماااان، کااارگاااران،  
اااگااایاااران و تشاااکااالاااهاااا و   ماازدب
سازمانهای داخلی و بین الامالالای  
مورد حمایت و پشاتایاباانای قارار  
گرفت و عمال جنبشی اجتمااعای  
را حول خود سازمان داد، اقادامای  
در جهت خال  خواسات تاوده ای  
اااهااد  تااحاات فشااار   اساات کااه ب
گذاشتن و فاصله اناداخاتان مایاان  
زندانیان مذکور و به تبع آن ایاجااد  
شکا  بین دو بخش مهم جاناباش  
کااارگااری یااعااناای کااارگااران و  
معلمان انجام گرفته، که امروز باا  
اتحاد خود تاوازن قاوای جادیاد و  
سنگین تری به نفع خودشان بویا ه  
در ماابااارزه باارای آزادی رهاابااران  
زندانی شکل داده اند. جدا ناماودن  
این رهبران زندانی باه هار دلایالای  
محکاوم واقادامای ضاد انساانای  
علایاه انسااناهاائای اسات کاه در  
شرایط غایار قاابال تاحامال زنادان  
صدای اعتراضشان را به مصاائاب  
جاری به صور  اعاتاصااد غاذا  

 بلند کرده اند. 
کارگران، معلمان، تاوده هاای  
ااهااای شااریااف،   ماازدبااگاایاار،انسااان

تشکلهاا و ساازمااناهاای مادافاع  
حقوق کلیه مزدبگیران در ایاران و  
سراسر دنیا همانانکه تا امروز از  
م الاباا  ایان دو رهابار زنادانای  
دفاع کرده و خواهان آزادیشان باوده  
اید، با مبارزه جدی تر و وسایاعاتار  
به این اقدام ضد انسانی اعاتاراض  
کاارده و خااواهااان آزادی هاارچااه  
سااریااعااتاار جااعاافاار عااظاایاام زاده و  
اسماعیل عبدی و همه زندانیاانای  
که به اتهام اقادام عالایاه امانایات  

 ملی زندانی شده اند، باشید." 
 

ااازداشاات   ضاارد و شااتاام و ب
 مجدد رسول بداقی  

بنا بر خابار ماناتاشار شاده از  
سااوی سااایاات حااقااوق مااعاالاام و  

اردیبهشات رساول    ٥٣ کارگر، روز  
بداقی هنگام مالقا  با ماحاماود  
بهشاتای لاناگارودی کاه بادباناال  
اعتصاد غاذا  در بایاماارساتاان  
امام خمینی بساتاری شاده اسات،  

نافار از مااماوران    ٧ مورد حامالاه  
انتظامی قرار گرفته  و باعاد هام  
به همراه برادر همسر  باه ماکاان  
نامعلومی منتقل شده اسات. ایان  
مأماوران امانایاتای چاناان رساول  
بداقی را مورد ضرد و شتام قارار  

ی شااهادان    دادند  که باه گافاتاه 
عینی شکستگی فف و بایانای  

 باشد .   ایشان بسیار محتمل می 
ست که رساول باداقای    گفتنی 

اردیبهاشات  پا  از هافات    ٣ در  
سال زنادان کاه حاتای یاف روز  
مرخصی هم به او داده نشاده باود  

 از زندان اوین آزاد شده بود. 
 

انتقال بهنام ابراهیم زاده به بند  
 دارالقران زندان رجایى شهر  

ااهاانااام    ٤٥ روز   اردیاابااهااشاات ب

زاده، از چهره های شناخاتاه    ابراهیم 
شده کارگری پ  از تنش در بناد  

شااهاار بصااور     زناادان رجااایاای   ٥٥ 
دارالاقاران ایان    ٤ تنبیهی باه باناد  

زندان تبعید شد. بهنام ابراهیام زاده  
در     ٨٣ از بیست و دوم خردادماه  

زنادان بسار مایاباارد. او عاالایارغاام  
سپری کردن دوران محکاومایاتاش  
  ٧ در  دهم مرداد سال گذشته، به  

روز حبا  و    ٥٠ ماه و    ٥٥ سال و  
چهارصدوپنجاه هزار تومان جریاماه  

اجاتامااع و  ” محکوم شد.  اتهام او  
تبانی برای ارتاکااد جارم عالایاه  
و  “  امااناایاات داخاالاای و خااارجاای 

فعالیت تبلی ی عالایاه ناظاام درج  
شده است. بهنام از دیسف کامار  

بارد و باا    و آرتروز گردن رناج مای 
وجود پیگیری، تا کنون موفق باه  
اایااماااری در زناادان نشااده   درمااان ب
اایاامااا بااه ساارطااان   اسات. پساار  ن
مبتالست و  و خانواده ا  گافاتاه  
اند که به دلایال بایامااری نایاماا،  
سختی رفت و آمد و ماحادودیات  
هااای مااالاای امااکااان مااالقااا   

 هفتگی با او را ندارند. 
جعفر عظایام زاده، اسامااعایال  
عبدی، محمود باهاشاتای، رساول  
بداقی ، تمامی کارگران زنادانای،  
معلمان زندانی و زندانیان سایااسای  

 باید فورا آزاد شوند. 
 

کمپین برای آزادی کارگران  
 زندانی 

مه    ٥٥ ،  ٣٠ اردیبهشت    ٤٤ 
 ٤٥٥٦ 

Shahla.daneshfar2@g
mail.com 
http://free-them-
now.com 
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