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ربيعي وزير کار از قـرار گـرفـتـن           
اليحه "اصالح قانون کار" در دسـتـور       
کار مجلـس خـبـر مـيـدهـد. اليـحـه                
"اصالح قانـون کـار" اليـحـه تشـديـد               
رياضت اقـتـصـادي دولـت در قـبـال               
زندگي و معيشـت کـارگـران بـعـد از            
برجام است. اين اليحه قدمي عـمـلـي     
در جهت همان سـيـاسـتـي اسـت کـه             
محمد رضا کارگر مدير کل تـوسـعـه      
ـه   اشتغال و سياستگذاري بازار کار،  ب
عنـوان نـمـايـنـده دولـت در نشـسـت                 
مـرداد مـاه اطـاق بـازرگـانـي تـحــت                
عنوان "ارزان سازي نيروي کـار" از آن        
خبـر داد و آمـادگـي دولـت را بـراي                  
ـه     دراختيار گذاشتن نيروي کار ارزان ب
کارفرمايان اعالم داشـت. و ايـن در            

واقع لـب و اسـاس سـيـاسـت دولـت                 
روحاني بـعـد از بـرجـام بـراي جـذب                 
سرمايه هاي داخلي و خـارجـي اسـت      
ـفـاهـم کـل                   ـقـطـه ت که بطور واقـعـي ن
ـلـکـه         حاکميت نيز همين جاست. تـا ب
ـفـس                 ـه اقـتـصـاد از ن بتواند تکانـي ب

 افتاده جمهوري اسالمي بدهد.  
بويژه اينکه با بي سرانجام مانـدن  
برجام و فلج شدن اقتصادشان، تشديد 
رياضت اقتصادي بر گرده کـارگـران و     
کل جامعه تنها گزينه دولت "تدبير و    
اميد" براي بيرون کشـيـدن چـرخـهـاي          
اقتصاد از منجالبي اسـت کـه در آن         

 گير کرده است.
سياستهاي تـا کـنـونـي دولـت و            
ـه            انواع و اقسام طرحهـا و لـوايـح ارائ
شده تا کنوني و نمونه اخـيـر آن طـرح          

اضافه شدن مناطق اقـتـصـادي ويـژه         
نيز تماما در همين جهت بوده است و   
اکنون ميکوشند که با "اليحه اصالح  
قانون کـار" تـيـر خـالص نـهـايـي را                    

 شليک کنند.
ــن                   ــشــان در اي ــت ــاخ ـه ب ــر چـ اگ
زورآزمايي نيز از پيـش قـابـل تصـور         
است. اين را در سخنان ضد و نقـيـض    
شان بر سر همين موضوع به روشـنـي     
ميتوان ديد. از جمله از امکان خـارج     
شدن آن از دسـتـور مـجـلـس و پـس                 
ـفـتـنـد، حـتـي بـا                    گرفتنش سـخـن گ
رسوايي تمام دو بند از قـانـون کـار را        
جعل کردند و االن هم يک تـکـه کـالم        
ـه      دولت اينست که اين طرح مربـوط ب
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تعريف شما از جنبش ��	 �!	ر�:  
هاي اعتراضي چيست. از نظر شـمـا      
کدام جنبش ها قابل پشتيباني اند و   

 کدامها نيستند؟
جنبش يـک حـرکـت      ��& 3@�ا? :  

اجتماعي است کـه در اعـتـراض بـه           
مساله معيني صـورت مـيـگـيـرد و          
معموال بخشي از فعالين و مـردمـي   
ـيـمـا بـه آنـهـا                    ـق که آن مسـالـه مسـت
مربوط ميشود در آن دخيل و سهـيـم   
هستند. البته اعتراضات و مبارزات  
مقطعي و مـوردي هـم در جـامـعـه               
صورت ميپذيرد که نميتوان آنها  را     
ـبـش بـايـد تـداوم               جنبش ناميد. جـن
ـيـن                  داشته باشـد، چـهـره هـا و فـعـال
شناخته شده اي داشته باشـد، امـر و       
اهداف معيني را در دستور بـگـذارد     
که با يک اعتراض و يا تـظـاهـرات و        
ـلـزم     اعتصاب بدست نمي آيد و مسـت
يک مبارزه پيگير و ادامه دار است و   
غيره. بعبارت ديگر جنبشهـا شـکـل       
ــراضــات و                مــتــعــيــن تــري از اعــت
ـفـرم و            مبارزات موردي دارنـد، پـالت
خواستهاي تعريف شده و اعالم شـده    
اي دارند،  خواست و هدف خود را بـا  
اشکال مختلفي از مبارزه در مقاطـع  
مختلف دنبال ميکنند، و مـعـمـوال        
نهادها و تشکلها و سازمانهـائـي در     
جنبشها دخيل هستند. ازينـرو بـايـد       
ـبـش داراي يـک مـعـنـي و                 گفت جـن
خصلت متفاوت و فراتـري از صـرف       

 مبارزه و اعتراض است.  
اما در مورد بخـش دوم سـئـوال        
شما در رابطه با قابل حـمـايـت بـودن         
جنبشها. ما از جنبش و کال مـبـارزه    
ـيـه                  ـيـم کـه عـل اي پشتيبانـي مـيـکـن
ـبـانـه بـاشـد،             تبعيض باشد، حـق طـل
حقوق انساني و مدني توده مردم و يا 
بخشي از جامعه را مطالبه کند و بـه  
اين معـنـي يـک حـرکـت مـتـرقـي و                 
ـبـشـهـا                 ـيـايـد. جـن پيشرو بحـسـاب ب
ميتوانند ارتـجـاعـي بـاشـنـد. مـثـل              
جنبش اسالمي که در زمان شـاه در      
اپوزيسيون بود و گرچه امروز در ايران 
به حکومت رسيده ولي در کشورهاي 
ديگري در منطقه  هنوز به شکل يک 

ـبـش         جنبش وجود دارد. اين يـک جـن
ـنـهـا              کامال ارتجاعي اسـت کـه نـه ت
قابل پشتيباني نيست بلکه بايد با آن 
مقابله کرد و آنرا نقد و افشا کرد و بـه  
عقب راند. نمونه ديگر اعتراضات و    
جنبشهاي ناسيوناليستي و قومي بـر  

نـژادي در       -مبناي تعصبـات مـلـي     
ـلـف اسـت. مـثـال                 کشورهـاي مـخـت
جنبش ناسيوناليسم ترک در ايران يک 
جنبش ارتجاعي اسـت. مـيـخـواهـم           
بــگــويــم حــول اهــداف و شــعــارهــاي          
ارتجاعي هم ممـکـن اسـت بـاالخـره          
بخشي از جامعه را به حرکت درآورد. 
وظيفه نيروهاي چپ و آزاديـخـواه در       
قبال اين نوع جنبشها مقابله فعال بـا  

 آنها است.  
بنابرين اينکه چه جنبشـي قـابـل      
پشتيباني هست يا نيست اساسـا بـه     
مضمون و خواست و هدف آن جنبش 
مربوط ميشود. در شـرايـط حـاضـر          
جنبشهاي متعددي بـا خـواسـتـهـاي          
انساني و حق طلبانه و آزاديخـواهـانـه    
و ضد تبعيض در ايـران وجـود دارد.       
جنبش براي آزادي زن و جنبش عليـه  

از    -آپارتايد جنسي که مدتـهـاسـت      
زمان آغاز روي کار آمدن جـمـهـوري      

ادامــه دارد و امــروز                -اســالمــي 
ـتـهـاي            ـي مساله شرکت زنان در فـعـال
ورزشـي بـه يــک امــر بــرجســتـه ايــن              
جــنــبــش تــبــديــل شــده اســت. بــروز            
مشخص ديگر اين جنبش اعـتـراض   
عليه حجاب و "بدحجابي" زنان اسـت    
کــه امــروز بــقــول خــود مــقــامــات             
ـبـش بـي حـجـابـي                حکومتي بـه جـن
تبديل شده است. يک جنبش مـهـم و      
ـبـش کـارگـران بـراي            پيگير ديگر جـن
براي افزايش دستمزد است که جنبش 
سابقه دار و فعالي است و تا کنون در 
اشکال مختلفي نظير طـومـار چـهـل       
هزار امضا و انتشار اطالعيه ها و يا 
بيانيه هاي متـعـدد و اعـالم مـيـزان            
حداقل دستمزد از جـانـب نـهـادهـا و          
فعالين کارگري  بروز يافته است. و يا  
نمونه ديگر جنبش حق تشکل که يک 
خواست پـايـه اي کـارگـران اسـت از              
جــانــب فــعــالــيــن و کــمــيــتــه هــا و               

ـيـن ايـجـاد          سازمانهائي که اين فـعـال
ـبـش                  ـبـال مـيـشـود. جـن کرده انـد دن
ديگري که در شرايط امـروز در حـال       
شکل گيري است جنبش دادخـواهـي   
از کشتارهاي دهه شصت است. يـک     
ـيـه     جنبش اجتماعي ديگر جنبش عل
اعدام است که جنبش با سابقه اي در 
ايران است و قدمهاي بزرگي هم بجلو 
برداشته است. اينها همه نمونـه هـاي      
مشــخــصــي اســت از جــنــبــشــهــاي          
اعتراضي حق طلبانه و ضد تبعيـض  
ـفـه    که حزب ما حمايت از آنها را وظي
خود ميداند. و تالش مـيـکـنـد ايـن           
جنبشها گسترده تر و فعالتر بشوند و 
متحد تر و قويتر به پيش بروند. ايـن     
امر هميشگي حزب ما بـوده اسـت.       
در مواردي هم حزب پيشقدم بـوده و      
ابتکار عمل را بـدسـت داشـتـه اسـت          
ـيـه          نطير جنبش عليه اعدام و يـا عـل

که در اين مورد جمهوري  -سنگسار 
ــم عــمــال                اســالمــي را وادار کــردي
سنگسار را متوقف کـنـد و در حـال          
حاضر حتي مرتجع ترين آخـونـدهـاي    
ـنـا از                     ـنـد عـل حـاکـم جـرات نـمـيــکـن
ـيـه          سنگسار دفاع کنند. جنـبـش عـل
ـيـش             اعدام هم قدمهـاي زيـادي بـه پ
ـتـمـان لـغـو         برداشته بطوريکه االن گف
ـنـکـه اعـدامـهـا               تدريجي اعـدام و اي
فايده اي نداشته اسـت و بـاعـث بـي             
آبروئي نظام شده و غيره بـه مـوضـوع      
ـلـه حـتـي در مـيـان صـفـوف                   مجـاد
حکومتي ها بدل شـده اسـت. حـزب           
ـتـي          ما با شعار اعدام قتل عـمـد دول
ـيـه اعـدام                 ـبـش عـل است پيـشـرو جـن
است. پرچم جنبـش دفـاع از حـقـوق            
ــا                     ــدا حــزب م ــز ابــت ــودک را نــي ک
برافراشت. ميخواهم بگويم حـزب نـه      
تنها در جنبشهاي حق طلبانه جـاري    
دخيل و فعال است بلکه در بسـيـاري     
موارد پرچـم حـرکـت را خـود حـزب               
بلند کرده و ابتکار عمل را در دسـت      

 داشته است. 
 

آيا کل احزاب سياسي ��	 �!	ر�:  
و خصوصا احزاب چپ با همين متـد  
با جنبش هـاي مـبـارزاتـي مـوجـود             
برخورد مي کنند. اگر نه چـرا و فـرق        

 شما با ديگر احزاب چپ در چيست؟
ـ�ا?ـ :   @3 &مـتـاسـفـانـه هـمـه          ��

احزاب چنين متد و روشي ندارند. در  
جامعه نيروها و سازمانهائـي وجـود     
دارند که خود را کمونيست مينامنـد  
ولي اصرار چنداني براي درگيـر شـدن     
در مبارزات جاري براي تغييـر وضـع     

 موجود ندارند.
ابتدا بايد گفت که آنچه در پاسخ  

ـبـشـهـاي          به سئوال قبل در مـورد جـن
حق طلبانه و ضرورت حمايت از آنهـا  
مطرح کردم در چارچوب مـفـاهـيـم و       
عبارت و فرمولبندهاي سياسي چـپ  
موضوع را توضيح ميدهد ولـي اگـر     
کمي عميق تـر بشـويـم بـه بـحـث و                 

 توضيح چنداني نياز نيست. 
ـنـسـت کـه            موضوع بسـادگـي اي
کمونيسم بنا به تعريف عليه تبعيض 
ـقـر      در هر سطح و عرصه اي و عليه ف
ـبـعـيـض                 ـيـه ت و بيحقوقي اسـت: عـل
جنسيتي، عليه تبعيض نژادي، عليه 
ـقـي        تبعيضات اقتصادي و دره عـمـي
ـيـه                که بين فقـر و ثـروت هسـت، عـل
دخالت مذهب در زندگي اجتماعي و 
ـيـه مـذهـب و              خصوصي مـردم، عـل
ـيـن و       دخالت مذهب در دولت و قـوان
ـيـه           سيستم آموزشي و قضـائـي، عـل
سلـب و مـحـدود و مشـروط کـردن                

 آزاديهاي سياسي و مدني و غيره.  
ــارات و                 ــي از عــب ــم ــي ک وقــت

نـظـري فـاصـلـه           -فرمولهاي سياسي
بگيريد و فرمول اينکه چـه حـرکـتـي         
قابل پشتتياني هست و يا نيـسـت را     
ــگــذاريــد بــه امــر ســاده و                  ــار ب کــن
سرراستي ميرسيد. اين امـر کـه هـر         
جا هر انساني در هر گوشـه ايـن کـره        
خــاکــي  تــحــت اجــحــاف و فشــار               
ــواع                   ــقـــوقـــي و فـــقـــر و انـ بـــيـــحـ
محدوديتهاي سياسي و اجـتـمـاعـي         
ـيـسـتـهـا               قرار گرفته اسـت مـا کـمـون
ـيـم. نـه           وظيفه داريم از او حمايت کـن
ـفـه داريـم                  ـلـکـه وظـي تنها حـمـايـت ب
متشکلش کنيم، سازمانش بـدهـيـم،    
متوجهش بکنيم که براي حل مسالـه  
اش بايد خودش دست بـکـار بشـود،        
ـيـدا کـنـد و بـمـيـدان                  بايد سازمـان پ

بيايد. مهم نيـسـت کـه ايـن مسـالـه              
آزاديهاي سياسي است و يـا افـزايـش      
دستمزد و بهبود شرايط مـعـيـشـتـي        
است يا تبعيض جنسيتي است يا بي 
حقوقي هائي که به مردم منسوب به 
مــذاهــب ديــگــر مــثــل بــهــائــيــان و           
يهوديها و دراويش و سني ها و غيـره  
اعــمــال مــيــشــود. مــقــابلــه بــا ايــن             
ـئـوريـهـا و عـقـايـد مـا                مصائب از ت
نـاشـي نـمـيـشـود، از انسـانـدوسـتـي                 

 عميق کمونيستي ناشي ميشود. 
مــا مــخــالــف هــر درجــه و هــر            
سـطــحــي از بــي حـقــوقــي و فــقــر و                
تبعيض در جامعه هستيم. هر کـس     
خود را کمونيست بداند، کمونيسمـي  
که مارکس مطرح ميکند و مـا آنـرا     
کــمــونــيــســم کــارگــري مــيــنــامــيــم،        
احتياجي به تئوري براي حمايت و يـا    
دخالتگري در اين جنبشها ندارد. بنا  
ـيـسـم هـمـيـن اسـت.             به تعريف کمون
افراد به کمونيسم روي مي آورند قبـل  
از هرچيز براي آنکه دنياي موجـود را    
با همه اين مسائـل و مصـائـب اش          
نميخواهند و نمي پذيرند. براي اينکه  
ميخواهند اين دنيا را تغيير بدهند و 
بنابرين هر درجه مبارزه براي رفع اين 
بيحقوقي هـا و مصـائـب و بـهـبـود               
وضع مردم را امر خود ميدانند و در   
ــت              ــه دخــال ــارزات فــعــاالن ايــن مــب
ميکنند. دفاع از انسان و انسانيت و    
ـيـحـقـوقـي و                    ـقـر و ب ـيـه ف مبارزه عـل
تبعيض در هر سـطـحـي از جـامـعـه           
ـيـسـم کـارگـري               نقطه عزيـمـت کـمـون

 است.
"کمونيسم" هـائـي کـه مـحـتـاج             
تئوري و فرمولبندي هستند از همين 
ـيـسـم        امر پايه اي دور شده اند. کـمـون
در دست طبقات ديگر تبديل شده بـه  
جنبشي براي صنعـتـي کـردن، بـراي         
استقالل، براي بازگشت به "فـرهـنـگ     
ـيـزي، ضـد            خودي"، براي بيگانـه سـت
آمريکائيگري و غيره. طـي چـنـديـن        
دهــه اخــيــر ايــن نــوع گــرايشــات و              
جنبشها خود را کمونيسم ناميده اند. 
ـيـسـم       ما اينها را چپ سنتي يا کـمـون
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دولت قبلي است و بايد مـجـلـس آنـرا       
ـه عـقـب           روشن کند، تا اگر مجـبـور ب
نشيني شد، خـود را کـنـار بـکـشـد.               
طبعا پشت پرده نـيـز رايـزنـي هـا بـا               
دارودسته هـاي حـکـومـتـي و شـورا               
اسالمي چي ها در جـريـان اسـت تـا             
بلکه اجماعي صورت گيرد. در کـنـار    
اين آشفته بازار مجلس هـم دارد کـار       
خودش را مـيـکـنـد و بـخـتـشـان را                   

 آزمايش ميکنند. 
نکته مهم اينجاست که با شـروع    
بحث اليحه "اصالح قـانـون کـار" در            
مجلـس، مـوضـوع داغـتـر و صـف                
ـه    بندي ها آشکار تر شده است. از جمل
در يکسوي اين کشـاکـش نـهـادهـاي          
دسـت سـاز دولـتــي چــون شــوراهــاي            
اسالمي و دارودسـتـه هـايشـان قـرار            
دارند، چرا که يک سمت و سـوي ايـن         
اليحه زدن زير آب آنهاست. و آنهـا بـا      
ســـيـــنـــه زدن پشـــت قـــانـــون کـــار              
ضدکـارگـري مـوجـود سـعـي دارنـد،              
ـه ايـن تـعـرض             اعتراضات کارگـران ب
ـه اي بـراي        وسيع و گسترده را دستماي
حفظ موقعيت و سهم خـواهـي خـود        
کنند. همچنـيـن جـريـانـاتـي را مـي               
بينيم که تحـت عـنـوان ايـنـکـه بـراي              
عقب زدن اين اليحه ضدکارگري بايـد  
از قانون کار موجود دفاع کرد، تالش 
دارند، جنبش اعتراضي کارگري را به 
کل اين بردگي و بربريت تسليم کـنـنـد    
و در چهارچوبه حفظ نظام و قوانينـش   

 خفه کنند. 
از سوي ديگر و در مـقـابـل هـمـه        
ايـن تشــبــثــات جـنــبــش اعــتــراضــي          
کارگران قرار دارد که از حـق داشـتـن          
زندگي انساني بـراي کـارگـران و کـل           
جامعه سخن ميگوند. اعتراضش را    
عليه زندگي زير خط فقر بلند کـرده و    
خواستار تامين اجتمـاعـي شـايسـتـه        
انسان است. عليه سرکوب گري هـاي     
حکومت و امنيـتـي کـردن مـبـارات          
کارگران و کل جامعه قد علم کـرده و      
از حق تشـکـل، اعـتـصـاب و آزادي              
هاي سياسي پايه اي در جامعه سخن 
ميگويد. و  در رابطه بـا ايـن اليـحـه            
معين نيز خواستار لغو فوري و خـارج  
شدن آن از دستور مجلس اسـت. يـک        
نمونه اش اتحاديه آزاد کارگـران ايـران     
است. در بخش پاياني بيانيه اخير اين  
تشکل کارگري تحت عنوان "آنچه کـه   
الزم است ما کارگران در بـاره اليـحـه        
ـه        اصالحيه دولت بدانيم" کارگران را ب

اعتراضي سراسري عليه ايـن اليـحـه        
در اشکالي چون تجمع، راهپـيـمـائـي،     
طومار نويسـي و تـحـصـن در بـرابـر               
ادارت کار سراسر کشور فـراخـوانـده و      
سخنش اينست که با چنين مبارزاتي 
نه تنها ميتوان اين تعرض را عقب زد 
بلکه ميتوان خواستار افـزايـش فـوري      
دستمزدها، بر چيده شدن قـراردادهـاي   
مــوقــت، حــق بــرپــايــي تشــکــلــهــاي          

 مستقل کارگري و ... شد.
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تغييرات اساسي اليحـه "اصـالح      
قانون کار" در جهت قانونيت بخشيدن  
ـقـرو    به دستمزدهاي چند بار زير خط ف
آمــاده کــردن شــرايــط بــراي تــعــرض           
بيشتر به  سـطـح زنـدگـي کـارگـران،               
امنيتي کـردن مـحـيـط هـاي کـار و               
ســرکــوب هــر اعــتــراضــي بــا چــمــاق          
سرکوب و بـيـکـاري و  بـازگـذاشـتـن              
دست کارفرمايان به اخراج کـارگـران،     
تشديد تبعيض عليـه زنـان کـارگـر و           
تعرض بيشتر به دسـتـمـزد و شـرايـط          
ـه مـوارد آن            کار آنان و ... قرار دارد. ب

 نگاهي بيندازيم:  
يک بخـش از تـغـيـيـرات اليـحـه              

قانـون   ٤١ "اصالح قانون کار" بر ماده   
 ٢ کار فعلي است. با تغييرات در بـنـد   

قانون کـار عـمـال ضـرورت          ٤١ ماده 
ـه عـنـوان يـک                   تعيين حـداقـل مـزد ب
ضابطه سراسري موضوعيت خـود را    
از دست ميدهد. و ايـن يـک تـعـرض            
جدي به سطح دستمزد کارگـران اسـت     
که در جهت چانه زني فردي کارگـر بـا     
کـارفـرمـا بـر سـر دسـتـمـزد و نـبــود                    
هيچگونه استـانـدارد سـراسـري بـراي          
ميزان دستمزد کارگـر اسـت. بـعـالوه          
اضافه شدن مولفه وضعيت اقتصادي 
کشور به عنوان معياري براي تعـيـيـن    
ميزان دستمزدها، به معناي تـعـيـيـن       
ـه داران          هر مبلغي که منافـع سـرمـاي
حريص و مـفـتـخـور اقـتـضـاء کـنـد،              
تحت عناويني چون بحران اقتصادي، 
تحريم اقتصادي، کمبود نقدينـگـي و     
هزار بهانه ديـگـر از هـمـيـن دسـت و               
قانونيت دادن به دستمزدهاي چند بـار  
زير خط فقر کنـونـي اسـت. ايـن کـار             
مجوزي قانونـي بـراي انـجـمـاد و يـا               
کاهش مزدها در دوره هاي بحراني و   
انداختن بار بحران بر گرده کـارگـران و       

 کل جامعه است.  
، بـا مـواد       ٤١ تغييرات در ماده  

اليحه  "اصالح قانون کار "   ٤٨ و  ٤٧ 
تحت عناوين "تعيين در آمد کارگران  
ـقــرار                     بـر مـبـنــاي بـهـره وري" و "اسـت
مناسبات صحيح در زمـيـنـه مـزد"           
تکميل ميشود و گام عملي مـهـمـي      
در جهت تحميل رياضـت اقـتـصـادي       
 بيشتر به کارگران و کل جامعه است.  
مورد قابل توجه ديگر در بـحـث       
مربوط به تعيين دستـمـزدهـا در ايـن         
اليحه حذف بـانـک مـرکـزي بـعـنـوان              
مرجع تعـيـيـن درصـد تـورم و آوردن              
ــي "مــراجــع ذيصــالح              عــبــارت کــل
قانوني" به جاي آنست. کـه ايـن خـود          
تعيين ميزان دستمزدها را از آنچه کـه  
امــروز هســت نــيــز دلــبــخــواهــي تــر           

 ميکند.
از ســوي ديــگــر در تــغــيــيــرات            
مربوط به اين بـخـش در ايـن اليـحـه            
عمال تالش شـده اسـت کـه دريـافـت            
ـه     کنندگان دستمزد باالي حداقل نيز ب
صف دريافت کنندگان حـداقـل مـزد        

 چندين برابر زير خط فقر رانده شوند.
جـنـبــه قـابــل تــوجـه دوم اليـحــه              

 ٢٨ و      ٢٧ "اصالح قانون کـار"مـواد        
است. هدف ايـن دو مـاده امـنـيـتـي              
کردن کامل مـحـيـط کـار و گـرفـتـن              
چماق اخراج بر سر کارگران مـعـتـرض    

بحـثـش تـمـامـا در           ٢٧ است.   ماده 
مورد اخراج کارگران با تصميم کميتـه  
انضباطي کارخانه است و بـر اسـاس         
ـفـات کـارگـران" در            آن قرار است "تخل
اين کميته به بحث و تصـمـيـم گـيـري          

نيز با گره زدن  ٢٨ گذاشته شود. ماده  
ـه مـدت          اخراج "نمايندگان کارگران" ب
ـه      قرارداد، اجازه ميدهد که کارفرمـا ب
محض پـايـان يـافـتـن قـرار داد ايـن                  
کارگران، بدون مراجعه به آرا "هـيـات        
هاي تشخيص و حل اختالف" آنها را    

 از کار بيکار کند. 
جالب اينجـاسـت کـه در ايـنـجـا             
بحث بر سر همين شوراهاي اسالمي، 
اين تشکلهاي دسـت سـاز دولـتـي و             
ـه          نمايندگانش است. که در اصـالحـي
قانون کار، حـتـي وجـود ايـنـهـا نـيـز                 
برايشان دردسر زا است. دليلش نيز به  
ـلـي وقـت هـا             سادگي اينست که خـي
کارگران بند نـاف ايـن نـهـادهـا را از              
اداره کار و حراست و قانون شـوراهـاي   

 ٢٨ اسالمي قـطـع کـرده انـد. مـاده               
ميخواهد به اين وضع خاتمـه دهـد و       
بدون هـيـچ واسـطـح اي و از طـريـق                   
کميته هاي انضباطي  محـيـط هـاي      
کار را تحت کنترل کامل خود داشـتـه   

 باشد.
جنبه قابـل تـوجـه ديـگـر اليـحـه              

آنست کـه     ٤ "اصالح قانون کار" ماده   
 ٢١ با اضافه شدن، بندهايي به مـاده    

قانون کار تـمـامـا در خـدمـت سـاده               
کردن بيـکـار سـازي کـارگـران تـحـت              
عناويني چون تغيير ساختار صـنـايـع    
در اثر الزامات قانـون و مـقـررات يـا           
شــرايــط اقــتــصــادي، اجــتــمــاعــي و         
سياسي و تغييـرات گسـتـرده در فـن           
آوري و تعطيلي کارخـانـجـات، فسـخ       
قرار داد با تصميم کميتـه انضـبـاطـي       
ـه تـوافـق       کارگاه و احاله اخراج کارگر ب
کارگـر و کـارفـرمـا اسـت. ايـن بـنـد                    
همانطور کـه اشـاره کـردم بـا مـيـدان               
دادن به کميته هاي انضباطي، چـمـاق   
اخراج را بر سر کارگر معترض گرفـتـه   

 است.
اليــحــه    ٤ از هــمــيــن رو مــاده           

"اصالح قانون کار" يکـي از جـنـجـال           
برانگيزترين مواد است. گفتني اسـت     

اصالحيه قانون کـار در      ٤ که در ماده 
دولت احمدي نژاد ايـن تـغـيـيـرات بـا             
اضافه شدن بـنـدهـاي (ح) ، (ز) و                  

قـانـون کـار آمـده            ٢١ (ط) به مـاده      
بود. اما با کنار رفتن کليت آن اليحـه   

 ٢١ در آن هنگام، تغييري هم در بـنـد     
صورت نگرفت. و اکنـون ايـن مـوارد          
بصورت موادي از "اليحه اصـالحـيـه       
ـه             قانون کار" دولت روحـانـي دوبـاره ب
جلو کشيده شده اسـت. در رابـطـه بـا            
همين موارد بود کـه دولـت بـا ديـدن           
فشار اعتراضات کارگري، و احـتـمـال    
پس گرفتن کل اليحه "اصالح قـانـون      
ـه               کار" دو بند ح و ز را کـه مـربـوط ب
فســخ قــراردادهــا و اخــراج کــارگــران          
است، بصورت جعلي وارد قانون کـار    

کـرد. کـه ايـن            ٩٤ منتشر شده  سال 
رسوايي از سوي کارگران و مشخـصـا   
 اتحاديه آزاد کارگران ايران افشاء شد.  
و باالخره وجه مهم ديگـر اليـحـه      
"اصالح قانون کار" در مـورد شـرايـط        
کـاري زنــان کــارگـر اسـت. از جـملــه                

مکرر در مـورد   ٧٨ اضافه شدن ماده 
توافق کارفـرمـا بـا زنـان  سـرپـرسـت                
خانوار بر سر دورکاري کارگران زن در     
تمامي ساعات کـار هـفـتـگـي و يـا               

 قسمتي از آن است.
مـدتــهـاســت کــه بــحـث بـر ســر              

دورکاري زنـان و دور کـردن آنـهـا از                 
جامعه و محيط هاي کاري در جريان 
است و در خيلي جاها نيز به آن عـمـل     
ميشود. اين طرح قـدمـي در جـهـت            
"طرح جامع افزايش جمعيت و تعالـي   
خانواده " و پاسخي به فتواي خـامـنـه       

اي براي افزايش جـمـعـيـت و "لشـگـر            
ـه                   اسالم" بود. هـدف ايـن طـرح  خـان
نشـيـن کـردن زنـان و در عـيـن حــال                   
استفاده از نيروي ارزان کار آنان بود. و    
در شرايطي که زنان، خصـوصـا زنـان        
سـرپـرسـت خـانـواده از کـوچـکـتـريــن                
خدمات اجتمـاعـي بـراي نـگـهـداري           
فرزندانشان محرومند و در عين حـال    
نياز به اشتغال و کسب در آمد دارنـد،  
ناگزير شدند به آن تن دهـنـد. بـا ايـن            
شکل از کار، زنان کارگر با کـمـتـريـن       
دستمزد، و مـحـروم از حـتـي هـمـان               
حداقل ضوابط تعيين شده در قـانـون       
کــار، در کــنــار کــار خــانــگــي، کــار             
توليدي ميکند. اليحه "اصالح قانون   
کار"به اين بردگي و استثمار خـانـگـي       

 قانونيت ميدهد. 
با مبارزه اي متحد و سراسري در 
ـه         برابر اين تعرض وسيع و هـمـه جـانـب
جمهوري اسالمي کـه تـحـت عـنـوان          
"اصالح قانون کار" قرار است به قانون   
تبديل شود، بايستيم و خواستار لـغـو     
فوري اين اليحه شويم. اين مباحث را  
به موضوع مهم بـحـث در مـجـامـع            
عمومي خود تـبـديـل کـنـيـم و بـراي              
مبارزه عليه آن تصميم گيري کنـيـم و     
به هر شکل که مـيـتـوانـيـم اعـتـراض          
کنيم. عليه آن تجمع اعتـراضـي بـرپـا        
کنيم. طومارهاي اعتراضي بنويسيم  
و در مقابل ادارات کار سراسر کشـور    
تحصن کنيم. کاري کنـيـم کـه دولـت          
فورا اين اليحه را از مـجـلـس جـمـع              
کند. بويژه اکـنـون کـه بـحـث بـر سـر                 
قــانــون کــار اســت، بــا خــواســتــهــاي           
سراسري خـود، چـون افـزايـش فـوري              
دستمزدها و دستمزد بـاالتـر از خـط          
فقر اعالم شده دولت، يعني بـاالتـر از     
سه ميلـيـون و پـانصـد هـزار تـومـان                
فــوري، درمــان رايــگــان بــراي هــمــه،          
تحصيل رايگان براي هـمـه کـودکـان،       
مسکن مناسب و داشتن يک زنـدگـي   
ـه مـيـدان آيـيـم. خـواسـتـار                   انساني ب
متوقف شدن فوري اخراج ها و بـيـمـه      
بيکاري براي همه کارگران بيکار اعـم    
از زن و مرد شويم. خـواسـتـار بـرابـري         
زن و مرد و شرايط يـکـسـان کـاري و         
ـه     مزد برابر زنان و مردان و لغو هـرگـون
تبعيض جـنـسـيـتـي عـلـيـه زنـان در                
محيط هـاي کـار شـويـم. خـواسـتـار               
پايان دادن به امنيتي کـردن مـحـيـط       
هاي کار و کوتاه شدن دست ارگانهاي 
سرکوب از جمله حراست، کميته هـاي  
انضباطي و غيره از محيط هاي کـار    

 ۱ از صفحه  

 ۱۰ صفحه  
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يک موضوع اصلـي  ا����	���	ل:  
در بحث ها و مسائل مطرح شده در 
جدال هاي انتـخـابـاتـي در آمـريـکـا            
اتهام زني در مورد مسائل جنسي و 
ــيــش                اخــالقــي اســت. چــنــد روز پ
ويدئويي از ترامپ و سخنان توهيـن  
آميز او به زنان منتشر شد. تـرامـپ      
هم اتهام تجاوز جنسي بيل کلينتون 
را مطرح کرده است. منـاظـره اخـيـر        
تلويزيوني اخير ترامپ و کـلـيـنـتـون        
زشت تـريـن مـنـاظـره تـاريـخ لـقـب                  
گــرفــت. رونــد انــتــخــابــات ريــاســت         
جمهوري در آمريـکـا چـه چـيـزي را            

 نشان مي دهد؟
مضحكه انتخـابـاتـي    ��  "�اد�:  

شايد بيان گويا و موجزي براي آنچـه  
در شرف وقوع است، باشد. نه به اين 
اعتبار كه احزاب سياسي قانونا حق 
شركت در اين انتخابات را ندارند. نه 
به اين اعتـبـار كـه آراي تـوده هـاي              
مردم جعبه جعبه با راي مورد نـظـر     
دستگاه حاكم تعويض ميشود. نـه،     
بلكه به اين اعتـبـار كـه مـا شـاهـد             
سخيف ترين تبليغات در اين مرحله 
از انتخابات هستيم. كـثـيـف تـريـن           
اتهامات و لجن مالي كـردن رقـيـب      
انتخاباتي به نرم سياسي تبديل شـده  
است. و آنچـه بـه پشـت پـرده رفـتـه                
اسـت، نـفــس ســيــاسـت، افـق هــاي             

اجـتـمـاعـي و         –متفاوت سـيـاسـي      
آيــنــده اي اســت كــه هــر كــدام از                  
كانديداهاي اصـلـي احـزاب طـبـقـه             
بورژوازي حاكم در مـقـابـل جـامـعـه         
قرار ميدهند. آنچه در جـلـوي چشـم       
ما هر روز بـوقـوع مـي پـيـونـدنـد،                
انتخابات در مهد جهان دمكـراسـي   

 در دوران حاضر است. 
اين انتخابات به درجـات زيـادي از         
انتخابات دوره هاي گذشته متفاوت 
است، اما در عين حال داراي وجـوه      
مشترك بسيار و تعيين كننده ي بـا      
انتخابات در دوره هاي قـبـل اسـت.        
ايـن انــتـخــابـات قــبـل از هـر چـيــز                 
انتخابي ميان كانـديـداهـاي احـزاب       
طبقه بورژوازي حاكم است. در ايـن       
انتخابات تنها كانديـداهـاي اصـلـي       
طبقه حاكم امكان پيدا ميكنند كـه    
در رقابتهاي انتخاباتي مطرح شوند. 
نمايندگان و كانديداهاي تـوده هـاي       

كاركن و زحمتكش عـلـي الـقـاعـده          
امكان عملي راه يافتن به اين عرصه 
را ندارند. و اين يك ويژگـي اسـاسـي      
دمكراسي غربي است. براي ايـنـكـه     
كانديدايي امكان مطرح شدن داشته 
باشد، بايد از امكانات مالي بسيار 
عظيمي برخورد باشد. ارقام بـعـضـا      
ــي                   ــل ــب ــد. در دوره ق ــام آورن ســرس
انتخابات آمريكا هر كـدام از رقـبـا        
حدود يك ميليارد دالر صرف هزينه 
انتخاباتي خود كـردنـد. بـا مشـتـي           
تبليغات به جان جامعه مي افتند و   
بر اين طبل مي كوبند كه راه ديگري 
جز انتخاب يكي از اين دو كـانـديـدا    
نيست. و اين داستان همـيـشـگـي و        
مــالل آور دمــكــراســي غــربــي در             
آمريكا اسـت. در دمـكـراسـي ايـن             
اراده توده هاي مردم نيسـت كـه هـر        
لحظه امكان تحقق يافتن دارد. نـه!     
هر چهار سال يكبار جـامـعـه نـاچـار        
ــه جــاي خــود،                 ــرادي را ب اســت اف
نمايندگان اساسا غير قابل عـزل را،    
در راس قوه مقننه و قوه مجريه قرار 
دهد. اما در همين چهـارچـوب نـيـز        
تمام ارگانها انتخابـاتـي نـيـسـتـنـد.          
بخش مهم و تعـيـيـن كـنـنـده اي از             
تصميم گيري ها در مـجـاري غـيـر           
انتخاباتي اساسا اتخاذ ميشود. بـه     
اين اعتبـار سـرنـوشـت عـمـومـي و              
نتايج انتخابات در دمكراسي غربي 
از پيش روشـن اسـت. يـكـي از دو                
كانديداي طبقه حاكمـه بـا اخـتـالف         
ــخــش                  ــت ب ــا مشــارك ــي و ب ــدك ان
محدودي از جامعه از صندوق بيرون 

 مي آيند. 
اما اين انتخابات به درجات زيـادي    
متفاوت است. فاكتورهاي متعددي  
را بايد در اين چهارچـوب بـرشـمـرد.       
قبل از هر چيز بايـد بـه چـالشـهـا و            
مصافهايي اشاره كرد كـه در دوران      
پس از جنگ سرد و فروپاشي بـلـوك     
شرق گريبان خـود نـيـروي پـيـروز را            
گرفته است. موقعـيـت آمـريـكـا در           
سطح جهان به درجات چشـمـگـيـري       
تغيير كرده است. زوال بلوك شرق در  
عين حال به معناي افول بلوك غرب 
و مشخصا افول موقعـيـت جـهـانـي        
آمريكا نيز بود. سـيـاسـت جـهـانـي            
آمــريــكــا كــه نــئــوكــانســرواتــيــوهــا        

نمايندگان اصلي آن بـودنـد اسـاسـا           
شــكــســت خــورده اســت. ســيــاســت         
آمريكا در خاورميانه عمال شكست 
خورده است. سقوط بـلـوك شـرق نـه          
تنها مـنـجـر بـه ايـجـاد مـوقـعـيـت                 
منحصر به فرد آمـريـكـا در سـطـح            
جهان نشد، بلكه مـا شـاهـد شـكـل          
گــيــري بــلــوك بــنــديــهــاي جــديــد و            
گردنكشي حتي "دوستان" ديروز اين   
نيرو هستيم. تالش بمنـظـور شـكـل        
دادن به سـيـاسـت جـهـانـي واحـد و                
پذيرفته شده آمريكـا يـك مـوضـوع         
كشمكش در صفوف نيروهاي طبقـه  
حاكمه در اين كشور اسـت. حضـور        
بيش از شانزده كانديد انتخاباتي در   
دوران مقدماتـي انـتـخـابـات حـزب           
جمهوريخواه آمريكا بيانـگـر گـوشـه       
اي از اين واقعيت بود. بطوريكه كـه     
هر جك و جانوري شانس خود را در     
اين مـيـان بـه بـوتـه آزمـايـش قـرار                 
ميـداد. ايـن سـردرگـمـي عـمـومـي                
تاكنون منجر به ايجاد شـكـافـهـا و         
صف بنديهاي متعددي در صـفـوف     
طبقه حاكمه آمريكا شده است و تـا    
مــدتــهــا نــيــز قــابــل رفــع و رجــوع              
نيستند. دستيابي به يـك سـيـاسـت          
واحد پذيرفته شده از جانب مـحـافـل    
اصلي طبقه حاكمه آمريكا منوط به 
ايجاد تعادل سياسي جديد در سطـح  

 بين المللي است.
ــه وجــود                  ــد ب ــاي ــگــر ب از طــرف دي
كانديداي ويژه اي در اين انتـخـابـات    
اشــاره كــرد. دانــالــد جــي تــرامــپ.           

ميلياردري كـه عـزم كـرده         -لومپن 
است به كليد كاخ سفـيـد دسـتـرسـي        
ــيــش                  پــيــدا كــنــد. كســي كــه از پ
سياستش را بر مبناي تفرعن قدرت 
مالي اش، پروتشكنيسم اقتصـادي،  
خارجي ستيزي، مسلمـان سـتـيـزي،       
ميليـتـاريسـم عـنـان گسـيـخـتـه، و                
سياست فردي قلدر منشانه اسـتـوار     
كرده است. چنين فردي امروز يـكـي    
از دو كانديداي اصـلـي دمـكـراسـي          

 آمريكا است. 
اين انتخابات بيـش از هـر دوره اي           
نماينگـر آن اسـت كـه بـراي تـاثـيـر                  
گذاري بر سرنوشت جامعـه بـايـد از        
مجراي ديـگـري عـمـل كـرد. بـايـد                 
سازماندهـي كـرد، بـايـد اعـتـراض             

كرد، بايد جـنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي              
اعتراضي از پايين را سـازمـانـدهـي     

 كرد.  
 

در جـدال هــاي      ا�ـ�ـ��ـ	�ـــ��ـ	ل:  
انتخاباتي آمريکا آنـچـه کـه کـمـتـر           
مطرح ميشود، مسائل و معضالت 
مهم سياسي و اجتماعي در آمريکـا  
و در دنيا و مسائلي نـظـيـر جـنـگ،        
فقر، آوارگي و بـيـکـاري اسـت. ايـن           
مسائل چه جايگاهي در جدال هـاي    

 انتخاباتي آمريکا دارد؟
در ايـن بـخــش از         �ـ�ــ  "ــ�اد�:  

انتخابات آمريكا ما كـمـتـر شـاهـد          
بحثي پيرامون مسـائـل اسـاسـي و           
پايه اي گريبانگير جامعه آمريكا و   
يا مسائل و معضالت بين المللي از 
منظر نـمـايـنـدگـان طـبـقـه حـاكـمـه                
آمــريــكــا كــه مــعــمــوال ســوژه هــر             
انتخاباتي است، هستيم. يك عـلـت      
اصــلــي و ويــژگــي ايــن بــخــش از                
انتخابات وجود كانديـدايـي تـمـامـا        
لومپني اسـت كـه حـتـي مـرزهـا و               
سنتهاي تاكنوني دمكراسي غـربـي     
در آمريكا را به كـنـاري زده اسـت.          
اين گرايش و نـمـايـنـده آن، دانـالـد               
تــرامــپ، تــوانســتــه اســت كــل ايــن          
انتخابات را حـتـي بـا مـعـيـارهـاي              
دمكراسي به "لجن" بكشد. به همين 
اعتبار بخش مهمي از تبلـيـغـات و      
ــاتــي پــيــرامــون           مــبــاحــث انــتــخــاب
"شخصيت" دانالد ترامپ و رفتـارش  
متمركز شده اسـت. تـرامـپ اكـنـون           
چهره نژادپرستي، خارجـي سـتـيـزي،       
پروتكشنيسم اقتصادي و قلدري در   
سياست آمريكا است. توانسته است 
به مـجـرايـي بـراي كـانـالـيـزه كـردن                
كثيف ترين سـيـاسـتـهـا از حـاشـيـه             
جامعه به بستر اصلي جامعه تبديل 

 شود. 
در دوره قــبــل از تــعــيــيــن رســمــي             
نمايندگان هر حزب اصلي آمريـكـا،   
حداقل مباحث در بـخـشـي از ايـن             
رقابتها به درجاتـي مـتـفـاوت بـود.          
وجود يك كانديدايي كه خود را حـال  
به هر اعتباري "سوسياليسـت" مـي       
ناميد، به دوره مقدمـاتـي در عـيـن         
حال ويژگي خاصي بـخـشـيـده بـود.          
مباحثي از جـملـه افـزايـش حـداقـل           

 ١٥ دالردرساعـت بـه        ٩ دستمزد از 
دالر در ســاعــت، مــجــانــي كــردن            
آموزش عالي، بـخـشـودگـي بـدهـي         
هاي دانشجـويـي، دور از دسـتـرس           
كردن انتخابـات آمـريـكـا از دسـت            
نهـادهـاي مـتـعـدد سـرمـايـه و وال                 
استريت، بيمه پزشكي رايگان بـراي    
همگان، از جمله سوژه هـاي مـطـرح      
در جناح چپ هيات حاكمـه بـودنـد.      
در جناح چپ طبقه حاكمه بخشهايي 
ــط               ــرش و بسـ ــتـ ــار گسـ ــتـ ــواسـ خـ
سياستهاي بعضا "كـيـنـزي" اوبـامـا          
بودند. نمايـنـده ايـن گـرايـش بـرنـي               

 ساندرز بود.
ــدن دوره                   ــان رســي ــاي ــه پ ــا ب امــا ب
مقدمـاتـي انـتـخـابـاتـي و تـعـيـيـن                  
نمايندگان هر حزب، اين مباحث نيز 
عمال به كناري زده شدنـد. هـيـالري       
كلينتون عمـال بـاز بـه راسـت خـود              
چــرخــيــده اســت و تــالش دارد يــا              
نيروهاي ميان دو حزب و بخشـي از    
جناح جمهوريخواه را كه در مـقـابـل      
ترامپ قرار گرفـتـه اسـت بـه طـرف            
خود جلب كند. از طرف ديگـر و بـا        
هر "بمب تبليغاتي" كه در ماه اكتبر   
منفجر ميشود، ما شـاهـد سـقـوط         
بيشتر كل مـبـاحـث جـاري در ايـن              

 انتخابات هستيم. 
در اين انـتـخـابـات جـريـان تـرامـپ               
خواهان گسترش سياست قدر قدرتي 
و قلدري مـيـلـيـتـاريسـتـي آمـريـكـا             
است. خواهان لغو همان يك ذره بيمه 
درماني است كـه در دوران اوبـامـا            
تصويب شده است. خواهان تـقـلـيـل        

در صــدي هــاي        ١ نــرخ مــالــيــاتــي     
جامعه و اخراج حـدود ده مـيـلـيـون            
كارگر مهاجر مكزيكي در آمـريـكـا    

 است. 
و در طرف ديگر، هيلري كـلـيـنـتـون        
خواهان حفظ وضع مـوجـود اسـت.        
سياستهايش علي العموم در جـنـاح     
راست سياستهاي جناح اوباما قـرار    
دارد. نيروي جنگ طلب تري اسـت.     
اين تصوير انتـخـابـات در آمـريـكـا           

 است.
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يک خبر تکاندهنده هفته گذشته خـبـر شـالق خـوردن            
دانش آموزان بجرم عدم پرداخت شهريه بود. خـبـر حـاکـي       
از آنست که مدير يک مدرسه در روستاي مـخـتـارآبـاد در       
استان کرمان دانش آموزاني که توان پرداخـت شـهـريـه را         
نداشتند با زدن هشـت ضـربـه شـالق تـنـبـيـه کـرده و از                        
مدرسه بيرون کرده است. اين عمل وحشيـانـه را بـايـد در            

 صدر ليست جنايات جمهوري اسالمي قرار داد.  
بر روي کـاغـذ دريـافـت شـهـريـه از دانـش آمـوزان                        

غيرقانوني است اما خانواده هـاي دانـش آمـوزان عـمـال              
مجبورند هزينه تحصيل فرزندانشان را بپردازند و ايـن را      
همه ميدانند. شهريه نيز مانند انواع باجگيريهـا و رشـوه        
ها و حق الزحمه ها و پولهاي زير ميزي و روي مـيـزي کـه      
بايد براي کارهاي اداري به  مقـامـات و مسـئـولـيـن داد             
هزينه اي است که اگر پرداخت نشود کار مردم بـراه نـمـي        
افتد. اين بخشي از فساد و چپاولـي اسـت کـه سـرتـاپـاي              
نظام جمهوري اسالمي را فرا گرفـتـه اسـت. امـا مسـالـه              
وقتي فجيع تر ميشود که شالق نيز به اين اجـبـار عـمـلـي        
افزوده ميشود. اين نـقـطـه تـالقـي فسـاد حـکـومـتـي بـا                     
قصـاص اسـالمــي اســت. شـالق زدن "کــيــفـر" نـيــســت،                      
مصداق کامل جنايت و شکنـجـه اسـت. شـالق زدن هـر               
کس به هر گـنـاه و جـرمـي عـيـن تـوحـش اسـت و بـايـد                          
مـتـوقـف شـود. و شـالق زدن دانــش آمـوزان بـه "جــرم"                          

 نپرداختن شهريه توحش به توان صد است.   
در واکنش به خبر شالق زدن دانـش امـوزان مـخـتـار            
آبادي رسانه ها و مقامات تالش ميکنند کاسـه کـوزه را       
بر سر مدير مدرسه بشکنند اما شالق زدن مانند هـزاران    
مورد اعمال خشونت آميز ديگري که هر روز در جـامـعـه        
عليه مردم بويژه عليه زنان و کودکـان صـورت مـيـگـيـرد           
جزئي از نظام حکومتي و سيستم قضائي اسالمي و کـال    
فرهنگ و مناسباتي است که اين نظام فوق ارتجاعـي بـر     
جامعه مسلط کرده   است. هراز چند گـاهـي فـاجـعـه اي           
نظير شـالق زدن دانـش امـوزان و يـا، چـنـد مـاه قـبـل،                          
مـحـکـوم کـردن کـارگــران بـه ضــربـات شـالق بـه "جــرم"                         
اعتراض به اخراج و يا به شالق کشيدن جوانـان بـه "جـرم"         
شرکت در جشن و مهمانيهاي مـخـتـلـط ، تـوجـه هـا را                  
جلب ميکند و بعد از مدتي از سـر تـيـتـر خـبـرهـا کـنـار                
ميرود اما مبارزه عليه شالق نميتواند و نبايد مـوردي و      
مقطعي باشد. اين مبارزه جزئي از جنبش عليـه قصـاص      
و کل سيستم قضائي اسالمـي اسـت کـه بـايـد هـمـانـنـد                  
مبارزه عليه اعدام بطور پيگير و مستمري به پـيـش بـرده      
بشود. شالق را بايد بهمراه کل سيستم قضـائـي اسـالمـي       
و کل نظام جمهـوري اسـالمـي بـه مـوزه تـاريـخ تـوحـش                    

 سپرد.  

بدنبال تايـيـد حـکـم شـش سـال             
زندان اسماعيل عبدي وي در پيامي 
از کانون صنفي مـعـلـمـان خـواسـتـه          
است که در آستانه تشکيـل مـجـمـع       
کــانــون صــنــفــي اولــويــت نــخــســت         
معلمان بايد بـرگـزاري ايـن مـجـمـع           
باشد و "انتـظـار ايـن اسـت کـه ايـن                
مــجــمــع بــدون کــمــتــريــن حــاشــيــه           

اثرگذاري از حـکـم ابـالغ شـده بـه               و
 اينجانب برگزار شود."

بي شک  مجمع کـانـون صـنـفـي        
بايـد بـه بـررسـي مـجـمـوعـه اي از                   
خــواســتــهــاي مــعــلــمــان و راه هــاي          
پيگيـري و تـحـقـق ايـن خـواسـتـهـا                  
بپردازد، اما يکـي از مـوضـوعـات         
مهم و قابل بحث در مجمع مسـالـه     
تاييد محکوميت  اسماعيل عبـدي  

 است. 
محمد خاکساري از مـوسـسـيـن     
کانون صنفي بـدنـبـال تـايـيـد حـکـم             
عبدي مي نـويسـد: "در حـالـى كـه                 

بــه مــجــمــع عــمــومــى كــانــون         روز٦ 
صــنــفــى مــعــلــمــان مــانــده اســت.            
مسئوالن امنيتى خواسته اند ... بـه     
داوطلبان هيات مديره ايـن پـيـام را        

عضو هـيـات    بدهند كه هر همكارى
 مديره شود چنين عواقبي دارد."

جواب مـعـلـمـان بـه ايـن "پـيـام                
مسئوالن امنيتي" تاکيد بر خواست   
توقف پرونده سازيهاي امنيتي بـراي  
فعالين جنبش معلمان و کارگـران و    
همه فعالين جنبـشـهـاي اعـتـراضـي         

 است. 
حــذف اتــهــامــات امــنــيــتــي از        
پرونده فعالين جـنـبـش مـعـلـمـان و              
کارگران يکي از خواستهاي پايـه اي    
بود که اسماعيل عبدي بهمراه جعفر 
عظيم زاده در بيانيه مشترکشـان در    
روز جهاني کارگر اعالم کردند. ايـن     
خواست برحق و پـايـه اي در هـفـتـه            
گذشته در بيانيه شوراي هماهـنـگـي    
تشکـل هـاي صـنـفـي فـرهـنـگـيـان                 

سراسر کشور به مناسبت روز معـلـم   
مورد تاکيد قـرار گـرفـت. از سـوي              
ديگر هفته گذشـتـه اعـاده دادرسـي         
جعفر عظيم زاده نيز رد شد که مورد 
اعتراض اتحاديه آزاد قـرار گـرفـتـه           

 است.
اتــحــاديــه آزاد در بــيــانــيــه اي            

 پيرامون اين مساله مي نويسد:
"رد اعاده دادرسي جعفر عظيـم زاده     

ديوان عالي کشـور در       ۳۳ در شعبه 
رابطه با محکوميت شش سالـه اش    
و همزمان با آن بـرگـزاري جـلـسـات            
محاکمه در دادگاهـهـاي کـيـفـري و          
انقالب شهرستان ساوه بر عليه وي و 
شاپور احساني راد، بيـانـگـر اصـرار       
مســئــولــيــن قضــائــي و امــنــيــتــي          
جمهوري اسالمي بر تداوم امـنـيـتـي     

مـدنـي و      -کردن فعاليتهاي صنفي 
دهان کجي به خـواسـت مـيـلـيـونـهـا           
کارگـر و مـعـلـم در ايـران و دهـهـا                    
سازمان جهاني و کشوري کارگران و 
سازمانهاي حقوق بشـري در سـطـح          

براي پايان دادن به امنـيـتـي      جهاني
مـدنـي و      -کردن فعاليتهاي صنفي 

برداشتن اتهامات امنـيـتـي از روي        
ــن                ــن ايـ ــيـ ــالـ ــعـ ــاي فـ ــده هـ ــرونـ پـ

 جنبشهاست."
اين اظهارت و بيانيه ها از سوي 
نهادها و فعالين جنبش معـلـمـان و      
کارگران آغاز دور تازه اي در مبـارزه  
براي لغو اتهامات امنيتي را اعـالم    
ميکند. لغو اتهـامـات امـنـيـتـي و            

توقف پـرونـده سـازيـهـاي امـنـيـتـي                 
يک امر مـبـرم و مشـتـرک جـنـبـش                
کارگران و جنبش معلمان و فعالـيـن   
همه جنبـشـهـاي اعـتـراضـي اسـت.             
تحقق اين خواست برحق و پـايـه اي         
در گرو مـبـارزه مـتـحـد و پـيـگـيـر                  
کارگران و مـعـلـمـان و فـراخـوانـدن                
فعالين همه جنبشها به اين مـبـارزه     

 است. 
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اليحه اصالحيه قانون کار که اخـيـرا از سـوي دولـت             
روحاني مطرح شده تالش ديگري براي تعرض بيـشـتـر بـه       
سطح معيشـت و حـقـوق پـايـه اي کـارگـران اسـت. ايـن                         
باصطالح اصالحيه نيز مانند بقيه مواد قانون کار تمامـا  
ضدکارگري است و در خدمت کـارفـرمـاهـا تـدويـن شـده              
است. اين "اصالحيه" اي است براي قانونيت دادن به فعـال   
مايشائي کارفرماها و باز گذاشتن بيش از پـيـش دسـت          
آنها در تعيين زمان قرار داد کار، نقض و لـغـو قـرار داد            
کار، تـعـيـيـن دسـتـمـزدهـا، اخـراج کـارگـران، اقـدامـات                      
انصباطي عليه کارگران، انحالل هر نوع تشکل کارگري و 
غيره و غيره. اين تغييرات قرار است شرايط را براي جذب  
سرمايه ها آماده کند و به چرخـهـاي زنـگ زده و از کـار               
افتاده اقتصاد ورشکستـه و بـه گـل نشـسـتـه جـمـهـوري                    
اسالمي تکاني بـدهـد. ايـن يـک پـيـش شـرط بـرجـام و                         
بازگشائي اقتصادي وعده داه شده بوسيله دولت روحـانـي     

 است.  
جمهوري اسالمي اولين قانون کار را در بـاب اجـاره           
نوشت. در آن زمان به خيال خود ميخواستند با اتـکـا بـه         
فقه و شريعه و قوانين اسالمي کارگر را به موقعيت اجـيـر   
تنزل بدهند و به بيحقوقـي کـارگـر رسـمـيـت بـبـخـشـنـد.                  
اصالحيه اخير هم همين هـدف را دنـبـال مـيـکـنـد. ايـن                  
نوعي احياي باب اجاره در شرايط بـعـد از بـرجـام اسـت.            
تنها تفاوت در اين است که اين بار نـه از قـرآن و فـقـه و                 
قوانين اسالمي بلکه از بانک جهاني و نسخه رياضتکشي 
اقتصادي "الهام" گرفته اند. اما همـان نـيـروئـي کـه بـاب                
اجاره را بر سرشان خراب کرد اين بار نيز با قدرت در برابر 
کارفرماها و دولت اسالميشان خواهد ايستاد. اصالحـيـه    
اخير قانون کار نيز سرنوشت بهتري از باب اجاره نخـواهـد   

 داشت. 
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همزمان با اعالم نـرخ بـيـکـاري دو و           
نيم ميليون نفري توسط مرکز آمـار و    
وزارت کار، گزارش هاي جديد مـرکـز   
پژوهش هاي مجلس نشـان مـيـدهـد         

ـه حـدود      ٩٤ که نرخ بيکاري در سال  ب
ميليون نفر رسيده است. در ايـن      ٤،٨ 

گزارش آمده است که چنانچه بـرنـامـه    
مشخصي براي کاهش نرخ بـيـکـاري      
پيش بينـي صـورت نـگـيـرد، پـيـش              

ـه                    ١١ بيني مـيـشـود کـه ايـن رقـم ب
 برسد.   ١٤٠٠ ميليون نفر تا سال 

ـه آن            در قبال آن چيزي کـه خـودشـان ب
سونامي بيکاري ميگويند، نه تـنـهـا      
ـلـکـه       برنامه مشخصي وجود ندارد، ب
ـه                  هر روز بـر مـيـزان بـيـکـاران اضـاف
ميشود. بنا بر آمار رسمي مرکز آمار  

 ١ از  جــمــعــيــت        ٩٥ ايــران در ســال       
ـفـري کـه طـي            ٢٥٠ ميليون و  هزار ن

ـه بـازار کـار کشـور            يک سال گذشته ب
ـه   ٧٤٢ اضافه شدند،  هزار نفر موفق ب

 ٥٠٠ دريافت کار شدند، ولي حـدود      
هزار نفر به جـمـعـيـت بـيـکـار کشـور               
اضافه شده اند. و اين در حاليست کـه   
در جمهوري اسالمي افرادي با هـفـتـه    
اي يکساعت کار نيز جـزو جـمـعـيـت        
شاغل محسوب ميشود. همـچـنـيـن      
ـلـج            با تشديد بحران اقتـادي رژيـم و ف
شــدن چــرخــهــاي اقــتــصــاد هــر روز             
ـلـي               ـه تـعـطـي کارخانجات بيـشـتـري ب
کشيده شد و موجي از بيکارسـازيـهـا    

 در جريان است.
اين آمارها تکان دهنده است. اين هـا    
فقط آمار نيستنـد، ايـن هـا خـبـر از              
خيل ميليـونـي انسـانـهـايـيـسـت کـه              
بيکارند، بدون اينکه خبـري از بـيـمـه         
بيکاري و هرگونه تاميـن اجـتـمـاعـي        
اي چـون درمـان رايـگـان، تـحـصـيـل               
رايگان، تسهيالت الزم براي تـامـيـن      
مسکن و داشتن يک زندگـي انسـانـي      
براي آنان باشد. و اين درحاليسـت کـه      
هر روز اسناد جديدي از دزدي هـا و          
حقـوق هـاي نـجـومـي رو مـيـشـود،                 
دارايي هاي تامين اجـتـمـاعـي، ايـن          
مــافــيــاي بــزرگ اقــتــصــادي را بــاال           
ـلـيـونـي                    کشيده انـد و جـمـعـيـت مـي
بيکاران در بي تاميني مطلق زندگـي  
ميکنند و دولت فقط آمار ميدهـد و    

در نزاعهايشان از خطرات اجتـمـاعـي    
آن به يکديگر هشدار مـيـدهـنـد. اگـر         
چه اين آمارها تمام حقـيـقـت را بـيـان          
نميکند، ولي به روشني ابعاد فـاجـعـه    
عظيم بيکاري را که دردي اجتمـاعـي   
و دامنگير بخش عظيمي از خـانـواده     

 هاست، بيان ميکند. 
ـه                 نکته اينـجـاسـت کـه مـبـارزه عـلـي
بــيــکــارســازيــهــا، يــک عــرصــه داغ           
اعتراضات کارگري است. و مـهـمـتـر      
ـه   از اينکه جنبش عليه بيکاري دارد ب
ـه هـاي آنـرا در                    جلو مي آيـد و نـمـون
شهرهـايـي چـون مـاهشـهـر، آبـادان،              
تهران شاهد بوده ايـم. ايـن جـنـبـشـي            
است کـه ظـرفـيـت جـذب حـمـايـتـي                
اجـتــمــاعــي را دارد و مــيــتــوانــد در             
ـلـف شـکـل گـيـرد و بـا                  اشکال مخـت
خواستهاي روشني چون يا کار يا بيمه 
بيکاري به جلو بـيـايـد. مـيـتـوانـد در             
ـه         مدياي اجتماعي نيرو گرد آورد و ب
تدارک فراخوانهاي اعتراضي سراسري 
برود. جوانان بعنوان نيروي اصلي ايـن    
جنبش نقش مهمي در سـازمـانـدهـي     
سراسري اين جنبش ميتوانند داشـتـه     

 باشند. 
 

 J.	ف "���  در ا��ان 
بــراســاس گــزارش مــجــمــع جــهــانــي         
اقتـصـاد در دهـمـيـن و جـديـدتـريـن                  
گزارش خود، ايران با شاخص شکـاف  

بندي جهاني  در رده ٠,٥٨٠ جنسيتي 
را    ١٤١ کشور، رتبـه     ١٤٢ در ميان 

دارد که نسبت به سال گذشته  چـهـار       
پله  نيز پايين تر رفتـه اسـت. بـنـا بـر             
گزارشات منتشر شده اين شاخـص از    
چـــهـــار زيـــربـــخـــش مشـــارکـــت و           

ــر             فــرصــت  ــظــي هــاي اقــتــصــادي، ن
مشارکت زنـان و مـردان در نـيـروي               
کار، ميزان درآمدهاي مـتـوسـط هـر         
جنس، درصد هر جنس در مشـاغـل     

پـايـيـن، دسـتـاوردهـاي               باال و رده رده
آموزشي، نظير نرخ سواد و موقعـيـت   
ـه    آموزشي زنان در سطوح اوليه، ثانـوي
و سطح دانشگاهي، بهداشت و طـول      
عمر و توانمندسازي سياسي تشکيـل  
شده است. اين آمارها گوشه ديـگـري      
از حاکميت آپارتايد جنسي در ايران و 
رانده شدن هر روز بيشتر زنان به دامـن  

 فقر و محروميت را بيان ميکند. 
ـلـخ، جـنـبـش               ـقـت ت در برابر اين حـقـي
بـالــنــده رهــايــي زن را مـي بــيـنــيــم.              

جنبشي که در کـوچـه و خـيـابـان، در            
خانه و در محيط هاي کار و در هـمـه     
جا عليه آپارتايد جـنـسـي و قـوانـيـن             
بربريتش مي جـنـگـد. يـک خـواسـت              
مهم اين جنبش برابري زن و مـرد در        
ــمــاعــي،               ــمــام عــرصــه هــاي اجــت ت
اقتصادي ، سياسي و فرهنگي اسـت.  
اين جنبشي است که زنان را در صـف    
جــلــوي اعــتــراض عــلــيــه جــمــهــوري         
اسالمي و توحش و بربريت حـاکـم بـر      

 ايران قرار داده است.  
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ـه بـراي پـيـگـيـري               معلمان بـازنشـسـت
خواستهايشان به تـجـمـع در مـقـابـل             
سازمان برنامه و بودجه براي سـاعـت     
ده صبح روز بيست و ششـم مـهـرمـاه       
فراخوان داده اند. خواستهاي معلـمـان    
بــازنشــســتــه، خــواســتــهــاي تــمــامــي       
معلمان، خواستهاي همـه کـارگـران و        
مردم جامعه است. به هر شکـلـي کـه       
ميـتـوانـيـم حـمـايـت خـود را از ايـن                    
ـلـي      اعتراضات اعالم کنيم. تجمع قـب
معلمان بازنشسته در ششم مهـر مـاه     
برگزار شد که در آن هـزاران مـعـلـم از           
شهرهاي مختلف در مقابل مـجـلـس    
جمع شدند و پيگيـر خـواسـتـهـايشـان         
شـدنـد و بـا شـعـارهــاي مـعــيـشــت،                
ـقـر      منزلت، حق مسلم ماست، خط ف
ـلـيـون              سه ميليون حقوق مـا يـک مـي
اعتراض خود را به زنـدگـي زيـر خـط         

 فقر اعالم داشتند.  
در اين اعتراضات معلمان بازنشستـه  
همچنين با تاکيد بر خواسـت خـاتـمـه       
ـه امـنـيــتـي کــردن آمـوزش و                 دادن ب
پرورش و بـاطـل شـدن پـرونـده هـاي                 
تشکيل شده براي معلمـان مـعـتـرض       
چون اسماعيل عبدي، رسول بـداقـي،     
علي اکبر باغاني و محمود بهشتي و 
دهها معلم ديگر بطور واقعي از حـق      
ـه       تشکل، اعتصاب و آزادي هـاي پـاي
اي در جامعه دفاع کردند. عليه وضع  
نـــابســـامـــان آمـــوزش و پـــرورش،            
خصوصي شدن مدارس، نا امن بـودن  
مـدارس و پــايـيــن بـودن اسـتــانــدارد             
آموزشي سخن گفتند. خواستار بيمـه   
کارآمد و درمان رايگان شـدنـد. و در        
پالکارد هايشان با شعارهايي عـلـيـه      
حقوقهاي نجومـي صـداي اعـتـراض         

جامعه را به  تبعيض و نابرابري و فقـر  
و فالکت حاکـم نـمـايـنـدگـي کـردنـد.             
شعارهاي معلمان بازنشسته در ششم 
ـفـرم مـبـارزه آنـان بـراي                 مهرماه پـالت
بيـسـت و شـشـم مـهـر مـاه اسـت و                     
خواستهاي همه معلمـان، کـارگـران و         
کل جـامـعـه اسـت. وسـيـعـا از ايـن                    

 اعتراضات حمايت کنيم.
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يک روز مهم در هـفـتـه گـذشـتـه روز               
جهاني کودک بود. در اين روز مـراسـم    
بسياري در دفاع از حـقـوق کـودک در        
تهران و ديگر شهرهـا بـرپـا شـد. يـک             
نمونه آن همايش کودکان کار، صـلـح،   
روز جهاني کودک در دانشکـده عـلـوم      
اجــتــمــاعــي دانشــگــاه تــهــران بــود.           
سخنرانان اين مراسم اکبر يزدي  فعال 
دفاع از حقوق کودک و پيام روشنفـکـر   
بودند. در اين روز بار ديـگـر جـامـعـه         
صــداي اعــتــراضــش را عــلــيــه کــار            
کودکان و بيحقـوقـي و خشـونـت هـر            
روزه عــلــيــه ايــن قــربــانــيــان تــوحــش           
سرمايه داري حاکم بلند کرد. در ايـن       
روز بـر خــواسـتـهـاي فـوري اي چــون                
ممنـوعـيـت کـار کـودکـان، تـامـيـن                
خانواده هايي که بخاطر فقر و نـداري      
ناگزير کـودکـانشـان را از تـحـصـيـل                
خارج کرده و راهـي کـار مـيـکـنـنـد،              
تحصيل رايگان براي هـمـه کـودکـان،       
برخورداري کودکان از يک زندگي شاد 
و انساني، آموزش و پرورشي مدرن و   
انساني و ... تـاکـيـد شـد. بـرپـايـي                       
جهاني شايسته براي کودکان، در ايـن    
ـفـتـمـان مـديـاي اجـتـمـاعـي و                  روز گ
گروههاي مبارزاتي اي بود که امر هر 
روزه شان دفاع از حقوق کودک اسـت.    
بهنام ابراهيـم زاده چـهـره سـرشـنـاس             
کارگري و فعال دفاع از حقـوق کـودک     
به مناسبت اين روز از زنـدان رجـايـي        
شهر بيانيـه اي داده اسـت کـه در آن                
ضمن اشاره به همه مبـارزاتـي کـه در        
دفــاع از حــقــوق کــودک مــيــشــود و             
ـه جـرم هـمـيـن مـبـارزات               کسانيکه ب
حکم زندان گـرفـتـه و تـحـت فشـار و               
ـه انـد، بـر ضـرروت              پيگرد قرار گـرفـت
ـه           مبارزه اي فشرده تر در اعـتـراض ب
وضعيت وخامت بـار کـودکـان بـراي           
يک دنـيـاي بـهـتـر بـراي آنـان تـاکـيـد                   

 گذاشته است.
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ـه نـامـي                  مجتمع نـيـشـکـر هـفـت تـپ
شناخته شده نه فقط براي کارگـران در    
ايــران بــلــکــه در مــيــان بســيــاري از             
سازمانهاي کارگري در سراسر جـهـان   
اســت. ايــن کــارگــران بــا مــبــارزات             
درخشانشان توانستند سنديکاي خود 
را شکل دهند. توانستند در مـبـارزه        
عليه گرو پديده رايج تعويـق پـرداخـت      
دستمزدها، الگوهاي خوبي از مبارزه 
را در مقابـل جـنـبـش کـارگـري قـرار              
دهند. ايـن کـارگـران هـر گـاه کـه بـا                   
تــعــرض جــديــدي از ســوي دولــت و             
ـه        کارفرمايان روبرو ميشوند، از جـمل
ـه تـاخـيـر مـي           پرداخت دستمزدشان ب
افتد و يا چماق اخراج بـاالي سـرشـان        
ـه     قرار ميگيرد، با اعتراضي جمعي ب
مقابله برخاسته و ايـن تـعـرضـات را             
عقب ميزنند. يک نمونه ديـگـرش در        
هفته گذشته بود. از جمله صـبـح روز        

مهر شمار بسـيـاري از کـارگـران            ١٩ 
اين مجتمع در ادامه اعتراضـات روز    
قبلشان  مقابل ساخـتـمـان مـديـريـت         
ـه تـجـمــع کـردنـد. اعـتــراض                 کـارخـان
کارگران نيشکر هفته تپه به پـرداخـت     
نکردن دستمزدها و حق بيـمـه  بـيـش         

نفرازکارگـران کـه درخـواسـت          ۷۵۰ از
بازنشستگي طرح زيان آور آنها تاييـد  
شـده اســت، بـرچــيــده شـدن تــعــاونــي            
مصرف کـارگـران، پـرداخـت نـکـردن             
شش ماه بـيـمـه کـارگـران روزمـزد و               

و مـرداد و         ۹۴ و اسفند    حقوق بهمن 
آنـان، پـرداخـت نشـدن            ٩٥ شهـريـور     

حقوق مرداد و شهريور کارکنان دائـم،  
تشکيل کميته انضباطي در کارخانه، 
ــر کــارگــران               ــث ــداشــتــن اک ــرارداد ن ق
روزمــزد، عــلــيــرغــم کــار دائــمــي و            
مستمرشان، رفتارهاي توهيـن آمـيـز      
مــديــريــت و  وابســتــه اعــالم کــردن             
ـه طـي                 ـه بـيـگـان کارگران مـعـتـرض ب
مصاحبه با صـداي کـرخـه؛ پـرداخـت          

کـارگــر نـي بــر          ٢٠٠ نـکــردن بــيــمـه       
عليرغم مصـوب شـدن آن اسـت. در             

مـهـر ايـن         ١٨ حرکت اعتراضي روز   
کارگران در مـقـابـل زورگـويـي هـاي             
کارفرما به دفتر حراست ايـن پـايـگـاه       
سرکوب در کارخانجات، حمله کرده و 
ـه بـيـرون              تمام ميز و صندلي هـا را ب
پرتاب کردند. و هنگامـيـکـه نـيـروي         
انتظامي براي متفرق كـردن كـارگـران      
معترض به زور متـوسـل شـده  بـود،           
کارگران درگيـر شـده و درب اصـلـي             

 ۸ صفحه  
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ـيـسـم غـيـرکـارگـري                سنتي يـا کـمـون
ميناميم. يکي از تفاوتهاي اين چـپ     
سنتي با ما اينست که در برخورد بـه    
حرکتها و جنبشهـاي اعـتـراضـي در         
ـنـدي                     ـقـسـيـم و دسـتـه ب جامعـه از ت
جنبشها حرکت ميکند. از نـظـر ايـن      
ـنـد    چپ جنبشهائي دموکراتيک هست
و جنبشهائي سوسياليستي هستنـد.  
يک فرمول بندي متافيزيـکـي ديـگـر       
ـقـالبـهـا      مرحله بندي و تقسيمبندي ان
به دموکراتيک و سوسياليستي است. 
ـقـالب       بزعم چپ سنتي اگر مرحلـه ان
دمکراتيک باشد اعتراضاتـي کـه بـر        
ـيـک صـورت                سـر مسـائـل دمـوکـرات
ميگيرد قابل دفاع است آنهم بـه ايـن     
معني که بايد آنها را به دمـوکـراسـي    
ـقـالب        خلق فراخواند. و اگر مرحلـه ان
ـبـشـهـا       دموکراتيک نيست آنوقت جـن
ـيـک      اعتراضي بر سر حقوق دمـوکـرات
ـنـد. ايـن        مترقي و قابل حمايت نيست
ــکــي و               ــزي ـي ــافـ ــدي مــت ــرمــولــبــن ف
اسکوالستيـکـي بـه مـارکسـيـسـم و              
کمونيسمي که ما نمايندگي ميکنيم 
هيچ ربطي ندارد. با ايـن مـتـد چـپ            
سنتي به دو شاخه تقسـيـم مـيـشـود.        
يــک شــاخــه کــه مــرحلــه انــقــالب را            
دموکراتيک نميداند به اينجا ميرسـد  
ـيـک"      که مبارزه براي "حقوق دموکـرات
مترقي نيست بـجـائـي نـمـيـرسـد، و              
ـبـانـي                  ـي قابل حـمـايـت و قـايـل پشـت
نيست. اين نيروها به يک نـوع مـنـزه         
طلبي و بي عملي مفرط ميرسـنـد و     
تبديل ميشوند به فرقه هاي عقيدتـي 

ايدئولوژيک که در هيچ مبـارزه اي     -
ـنـان          دخالت نميکنند چون از نـظـر اي
ـيـسـتـي"                هيچ مـبـارزه اي "سـوسـيـال
ـتـظـر آن روز           نيست. اينها ظاهرا مـن
خيالي هستند که توده کارگر با پرچم 
مرگ بر سـرمـايـه داري و زنـده بـاد                
ـيـايـد. گـويـا          سوسياليسم به خيابان ب
مصـائـب و تــبـعـيـضــات ديـگـر در                
جامعه ربطي به سرمايه داري نـدارد.  
اين شاخه چپ سنتي به پاسيويسـم و    
انفعال مطلق ميرسد. شـاخـه راسـت         
ـيـک بـودن                  ـتـي از دمـوکـرات چپ سـن
مرحله انقالب به اين نتيجه مـيـرسـد      
که بايد پرچم دموکراسي را بلند کـرد    
ـيـسـم              و نوبت مبـارزه بـراي سـوسـيـال
هنوز فرا نرسيده. هر دو اين گرايشهـا   
از  متافيزيسم تقسيمبندي مبـارزات  
ــک و                 ــه دمــوکــراتــي ــات ب ــالب و انــق

ـنـد. و          سوسياليستي  حرکت مـيـکـن
تاکتيکها و اسـتـراتـژي آنـهـا را ايـن               

 مقوالت تعيين ميکند.
ما همانطور که گفتم نـه مـرحلـه      
ـقـي              ـي بندي انقالبها را واقـعـي و حـق
ميدانيم و نه تقسميندي درد مردم را   
ـيـک. در        به سوسياليستي و دموکـرات
عصر ما  درد و مساله مردم هر چـه    
باشد ريشه اش سرمايه داري اسـت.      
مثال مبناي حکومـت مـذهـبـي در         
شرايط امروز، برخالف مثال ايران در 
عصر صفويه و قاجار و يـا اروپـا در         
ـئــودالـي و                قـرون وســطـا، جـامــعـه ف
ـيـسـت.                ـتـي ن نظامهـاي اربـاب رعـي
امروز هر جا مذهب در حـکـومـت و      
در سياست دخالت مـيـکـنـد چـه در            
ايران و چه فعاليت نيـروهـائـي نـظـيـر         
داعش و غيره در کشورهاي منطقـه،  
همه جا ريشه مساله سـرمـايـه داري        
ــک                ــهــوري اســالمــي ي ــم اســت. ج
ــي             حــکــومــت اســالمــي هســت ول
حکومت فئودالي نيست، حـکـومـت    
سرمايه داري است. بنابرين کسي که  
امــروز بــراي ســکــوالريســم مــبــارزه         
ميکند دارد عليه يکي از مصائب و 
دردها و فجايعي که سرمايه داري در 
دنيا و در ايـران بـوجـود آورده اسـت               
مبارزه ميکند. بي حـقـوقـي زن هـم            
ـيـه مسـائـل         ـق همينطور و همينطور ب
ديگر. بنابرين از اين نقـطـه نـظـر هـم           
ـيـسـتـي و                 تقسيمبنـدي بـه سـوسـيـال
دموکراتيک کامال بي معني و غـيـر     
واقعي است. کسي که نگران اينسـت   
که نکند با مبارزه عليه مشکالت و   
بيحقوقيها و مصائب توده مـردم بـه       
ـيـسـتـي آلـوده         جنبشهاي غيرسوسيال
ـيـسـت کـه عـمـال و                بشويم متوجه ن
بطور عيني مبارزات حق طلبانـه در    
ـيـه سـلـطـه                 عصر ما مـبـارزاتـي عـل
ـنـطـور           سرمايه است و دقيقـا چـون اي
است دخالتگري کمونيسـتـهـا امـري       
حياتي و تعيين کننده است. ما بـايـد    
اين مبارزات را عميق تر و راديـکـال     
ـيـن ايـن              تر کنيم و در عمل بـه فـعـال
جنبشها نشان بدهيم بـايـد دسـت بـه         
ريشه برد. سرمايه داري يک مقولـه و    
ـيـسـت کـه        مفهوم آبستره و انتزاعي ن
ـثـمـار                    فقط با  پـرچـم مـرگ بـر اسـت
ميشود بـه جـنـگـش رفـت. امـروزه                
سرمايه داري يعني مـذهـب، يـعـنـي        
ـبـعـيـضـات                 بيحقوقـي زن، يـعـنـي ت
قومي و مـذهـبـي و نـژادي، يـعـنـي              

بيحقوقي کودک، سرمايه داري يعني 
ــي                ــوق مــدن ــن حــق زيــر پــا گــذاشــت
ــب آزادي              ــي ســل ــعــن ــدان، ي شــهــرون
ـيـان و آزادي                مطبـوعـات و آزادي ب
ـنـهـا بـروزات            تشکل و غيره. همـه اي
مشخـص سـلـطـه سـرمـايـه اسـت و                 
بهمين دليل مباره با سرمايه داري از 
مــبــارزه عــلــيــه ايــن مصــائــب جــدا          
ـنـسـت         نيست. امر هر کمونيستـي اي
که در همه اين سطـوح  بـا سـرمـايـه            
ـنـا بـه تـعـريـف                   داري مقابله کـنـد. ب
کمونيسم امري است بـر سـر رهـائـي         
انسان در هر عرصه اي و مـبـارزه بـا        
تبعيض در هر سطحي و اين هميشـه  

 خط راهنماي حزب ما بوده است. 
 

جنبشهائي کـه شـمـا        ��	 �!	ر�:  
ـبـش رهـائـي زن،             نام برديد مثل جـن
ـلـي از                جنبش عليه اعدام  و يـا خـي
جــنــبــشــهــاي ديــگــري کــه در ايــران           
ــم لــزومــا افــق             ــکــنــي مشــاهــده مــي
سوسياليستي ندارند. و ممکن اسـت   
فعالين اين جنبشها بعد از رسيدن بـه  
خواسـتـشـان ديـگـر بـمـبـارزه ادامـه                
ندهند. شما به مساله نگراني از آلوده 
شدن به جنبشهاي ديگر اشاره کرديـد  
ولي آيا فکر نميکنيد عجين شدن بـا    
ـيـسـم        اين جنبشها به نوعي سـوسـيـال
حزب کمونيست کارگري را کمـرنـگ   
و رقيق  بکند و به افق سوسياليستـي  

 حزب لطمه بزند؟ 
به نظر من برعکـس  ��& 3@�ا? :  

است. با دخالتگري در اين جنبـشـهـا     
ميتوان افق سوسياليستي را به درون   
جامعه برد و آنرا تقويـت کـرد. شـمـا          
کلمه "عجين" را بـکـار بـرديـد، ايـن                
کلمه مناسبي نيسـت چـون عـجـيـن          
شدن متناظر با حل شدن و يـکـسـان      
ـبـشـهـا                     شدن اسـت. مـا در ايـن جـن
دخالت ميکنيم نـه بـعـنـوان حـامـي             
پاسيو و دنباله رو آنها، نه به اين دليل 
که با آنها عجين و يکي بشويم بلـکـه   
ـبـشـهـا         به اين خاطر که پرچم اين جـن
رابدست بگيريم، براي آنـکـه آنـهـا را           
راديکاليزه کنيم، براي آنکه همانطـور  
ـيـن ايـن         که گفتم کاري کنيم که فـعـال
جنبشها متوجه ريشه مسائل بشوند 
و دست به ريشه ببرند. و مـهـمـتـر از          
همه براي آنـکـه حـزبـي مـثـل حـزب              
ـيـروي       کمونيست کارگري و کال هـر ن
کـمــونــيــسـتــي کــه در ايــن حــرکــات            
اعتراضي فعال است تبديل بشود بـه    

 پيشرو و رهبر آن حرکت معين. 
ببينيد اگر مسالـه کسـي مـثـال         
دموکراسي است و عليه ديکتـاتـوري   

مبارزه مـيـکـنـد يـا مسـالـه کسـي                 
ـيـه          تبعيض نسبت به زن است يـا عـل
حکومت مذهبي است بايد بداند کـه  
ـنـد احـزاب       رهبر اين جنبشها نميتوان
غير سوسياليست باشند. هيچ حـزب   
ليبرالي و حتي چپ غيـرکـارگـري در      
دنيا وجود ندارد که واقعا بتوانـد ايـن     
مسائل را به نفع مـردم حـل کـنـد و             
حتي بطور پيگيري عليه مذهب و يـا  
ـتـي بـاشـد. امـروزه                 تبعيض جـنـسـي
نيروهاي ليبرال و دموکرات حتـي در    
کشورهاي غربي همه طرفدار نسبيت 
ـيـروهـا،         فرهنگي هستند. همه ايـن ن
چه دولتها و چه احزاب اپوزيسيـون و    
غــيــر دولــتــي، مشــغــول ســازش و            
مماشات با اسالم به اصطالح "ميانه  
رو" هستند. تنها کمونيستهائي نظير 
ـنـد                    ـنـد کـه مـيـگـوي حزب مـا هسـت
مذهب خوب و بـد نـداريـم، مـذهـب          
مــيــانــه رو و افــراطــي نــداريــم. کــه               
ميگويند مذهب چون مذهـب اسـت     
بايد دستش از دولت و از شـئـونـات          
اجتماعي و حتي زندگـي خصـوصـي      
مردم  قطع بشـود، مـذهـب رسـمـي            
نبايد داشته باشـيـم و غـيـره. ايـن را               
تنها کمونيستها ميگويند. همانطور  
که گفتم ريشه همه مصـائـب امـروز        
مردم سلطه سرمايه است و مذهب را 
هم سرمايه داري بجـلـو رانـده اسـت.          
بنابرين از احزاب بورژوائي نـمـيـشـود     
انتظار داشت، حتي در سطح جنـبـش   
سکوالريستـي عصـر روشـنـگـري و            
ـيـه مـذهـب         انقالب کبير فرانسه، عـل
ـنـهـا بـا بـخـشـي از                  مبارزه کنند. اي
نيروهاي اسالمي عليه بخش ديگري 
سازش و مماشات ميکنند. مـذهـب   
ـقـسـيـم                   را به مـيـانـه رو و افـراطـي ت
ـنـه                ميکنند و بـه مـيـانـه روهـا زمـي
فعاليت ميدهند. اين رونـد را حـتـي         
در غــرب مشــاهــده مــيــکــنــيــم. در           
کشورهاي غربي "مذهب مـيـانـه رو"      
ـبـرال تـريـن             ـي بيداد ميکند و حـتـي ل
حکومتها و احزاب هـم کـاري بـا آن           
ـنـهـا                    ندارند. در غـرب و در شـرق ت
ـيـه                 ـيـگـيـر عـل کمونيستها مـبـارزه پ
ـيـد بـه         مذهب هستند. اين را ميتـوان
همه عرصه ها بسط بدهيد، مسـالـه     
زن، مساله تبـعـيـضـات مـذهـبـي و            
قومي و حتي مبارزه براي آزادي بيان 
و آزاديهاي بي قيد و شرط سـيـاسـي.    
از راستها و چـپ غـيـر کـارگـري تـا               
سازمانهاي ليبرال و حـتـي طـرفـدار           
ـيـد و                 حقوق بشر هـمـه بـراي آزدي ق
شرطهـائـي دارنـد. بسـيـاري از ايـن                 

ـقـدنـد شـمـا آزاديـد بـه                    نيروهـا مـعـت
شرطي که به مقدسات مذهبي و يـا      
ـيـد،  بـه             مقدسات ملي توهين نـکـن
شرطي که از تمامـيـت ارضـي دفـاع         
کنيد، بـه شـرطـي کـه بـه پـرچـم بـي                   
احترامي نکنيد و غيره. اينـهـا هـمـه        
قيد و شرطهاي عملي و قـانـونـي اي        
ـفـي                  هست که آزاديـهـا را سـلـب و ن
ميکند. تنها ما کمونيستها طرفـدار   
آزادي بي قيد و شرط عقيده و بيان و   
ـيـسـتـهـا بـا          تشکل هستيم. اگر کمون
روش و متد و سياستي کـه تـوضـيـح       
دادم در جنبشهاي اعتـراضـي جـاري      
شرکت نکنند اين جنبشها نميتواننـد  
به پيروزي برسند. بدون رهـبـري چـپ       
ـبـش             ـيـسـتـهـا جـن بدون رهبري کمـون
رهائي زن، جنبـش سـکـوالريسـتـي،        
جـنــبــش بــراي آزاديـهــاي ســيــاســي،         
جنبش براي آزدي زندانيان سياسي و   
حتي جنبش براي لغو اعدام به نتيجه 
نخـواهـد رسـيـد. هـمـيـن امـروز در                  
بسياري از کشورهاي دنيـا حـتـي در        
غرب هنوز اعدام وجود دارد. به ايـن     
داليل است کـه مـن فـکـر مـيـکـنـم               
ـيـسـتـهـا در ايـن                   ـتـگـري کـمـون دخال
جنبشها هم آنها را تقويت ميکـنـد و     
به پيروزي ميرساند و هم کمونيستهـا  
را تبديل ميکند به يک نيروي پيشـرو  
و رهبر و سازماندهي کـه تـوده هـاي        
مردم، بقول جنبش اشغـال نـود و نـه          
درصدي ها، به آن بپيوندند و رهـبـري   
ـيـده         ـن اش را بپذيرند. اين دو در هـم ت
است. پيشروي و پيروزي جـامـعـه در       
هر کدام از اين عرصه ها ئي که اشاره 
ـبـاط          کردم همخوان و همراه و در ارت
مستقيم است با پيروزي کمونيسم در 
جامعه. اين دو را نميشود از هم جـدا   
کرد. بنابرين بايـد گـفـت کـه درسـت             
ـتــي                بـرعـکــس ايـن تصـور چـپ ســن
سوسياليسم مـا بـا شـرکـت در ايـن                
جنبشها نه تنها رقيق نميشود، بلکـه  
راه پــيــشــروي و تــقــويـت و پــيــروزي            
سوسياليسم در جامعه اينست که ما 
با تمام قوا در اين جنبـشـهـا شـرکـت        
کنيم و براي بدست گرفتن رهبري اش 

 تالش کنيم.  
 

آيا اين تزها و نظراتـي  ��	 �!	ر�:  
ـيـد در          که شما اينجا مطرح مـي کـن
ـيـسـت کـارگـري جـديـد                 حزب کـمـون
ـيـراتـي     هستند؟ آيا حزب هم بايد تغي
ـتـظـار           بکند تا بتواند به آنچه شـمـا ان

 داريد تبديل بشود؟
براي حزب ما اينهـا  ��& 3@�ا? :  

 ۲ از صفحه  

 ۶ صفحه  

 ��ب و "��4 ه	� ا�@�6  
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نظرات تازه اي نيستند. همانطور کـه     
اشاره کردم اين فعاليت و دخالتـگـري   
ـبـه جـزو تـعـريـف                   وسيع و هـمـه جـان
کمونيسم کارگري و هويت کمونيـسـم   
کارگري است. شما اگر به اسناد پايـه   
اي کمونيسم کارگري مثل تفاوتـهـاي   
ما يا سمينارهاي منصور حکمت در 
ـيـسـم کـارگـري               مورد جنـبـش کـمـون
ـيـد ايـن بـحـثـهـا             رجوع کنيد مي بين
ـقـد مـا بـه               آنجا مطرح شده است.  ن
چپ سنتي، چه چپ فـرقـه اي مـنـزه           
طلب و پاسيو و چه چپ پوپوليـسـتـي    
که خودش را در مبارزت خـلـق حـل        
ـيـات           ميکند در اين نوشته هـا و ادب
کمونيسم کارگري مطرح شده است و   
ما هميشه بر دخالتگري بعنـوان يـک     
خصــوصــيــت پــايــه اي کــمــونــيــســم         
ـقـطـه      کارگري تاکيد کرده ايم. از اين ن
نظر اين بحث تازه نيست. شايد آنچـه   
ــن                  ــردن اي ــه ک ـت ــرجسـ ــازه اســت ب ت
خصوصيت و متد کمونيسم کارگـري  
ـقـد      و تئوريزه کردن آن است بويژه در ن
ـيـسـت، چـپ            چپ سنتي، چپ پـوپـول
غير دخالتگر و منفعل و منزه طلب، 
چپي که در غرب به آنها چپ لوناتيک 
ـنـهـا و در          گفته ميشود. در مقابل اي
تمايز با اينها اسـت کـه مـا يـکـبـار               
ديگر بـر ايـن روش و مـتـد تـاکـيـد                  
ميکنيم. اين امر بخصـوص در ايـن        
دوره مهم است چـون جـامـعـه ايـران            
دارد مـي جـوشـد. چـون در مـقـطـع                 
ـيـش    حاضر در شرايط سياسي ايران ب
از هر زمان ديگر ما شاهد گسـتـرش   
اعتراضات هستيم. در ابعاد وسيعي  
ـنـد،         مردم اعتراض و مبارزه مـيـکـن
جنبشهاي حق طلبانـه مـتـعـددي در         
ـتـه           عرصه هاي مختلف شـکـل گـرف
است و به اين خاطر اين بـحـث روش       
برخورد با جنبشها اعتراضـي دوبـاره     
ـنـده               ـيـن کـن مطرح و برجسته و تـعـي

 ميشود. 
 

بـعـنـوان سـئـوال آخـر              ��	 �!	ر�:  
رابطه اين جنبشها و اعـتـراضـات بـا         
ــگــونــي جــمــهــوري              انــقــالب و ســرن
ـقـالب ادامـه          اسالمي چيست؟ ايـا ان
جــنــبــشــهــاي اعــتــراضــي جــاري در         

 جامعه است؟   
انقالب ادامه خـطـي   ��& 3@�ا? :  

و يا مکانيکي اين جنبشها نـيـسـت.      
انقالب خود جنـبـش ديـگـري اسـت.          
جنبش براي سرنگوني. انقالب وقـتـي    

شکل ميگيرد که بقـول لـنـيـن مـردم          
ديگر نتوانند تحمل کنند و دولت هـم    
نتواند حکومت کند. مساله اصلي و    
ــيــچ يــک از                   ــالب ه ـق ــحــوري انـ م
خواستهاي جنبشهاي تعرضي جـاري    
ـلـکـه جـابـجـائـي               در جامعه نيـسـت ب
ـه هـر                   قـدرت سـيـاسـي اسـت. مسـال
 انقالبي دولت و قدرت سياسي است.  
انقالب ادامه خطي جـنـبـشـهـاي      
اعتراضي نيست ولي از نظر سيـاسـي   
و اجتمـاعـي، از نـظـر زمـيـنـه هـا و                   

ــيــاســي        ــط س ــراي ــاعــي       -ش ــتــم اج
مشــخــصــي کــه بــه انــقــالب شــکــل          
ـقـالب و                     مـيـدهـد و از نــظـر رونـد ان
پيشروي و پيروزي انقالب، جنبشهاي 
اعتراضي نقش مهمي ايفا ميکننـد.  
ــراي روشــن شــدن                ــد ب ــدهــي اجــازه ب
مــوضــوع مــثــالــي بــزنــم. در مصــر            
انقالب شد و حکومت حسني مبارک 
را ساقط کرد. ولـي مـجـازات اعـدام           
برجا ماند و حتي گسترش پيدا کـرد.    
اوليـن نـيـروئـي کـه بـعـد از حسـنـي                    
مبارک بقدرت رسيد اخوان المسلميـن  
بود و بعد ژنرالهاي ارتشـي. و ايـنـهـا          
ـقـويـت                    هم وسـيـعـا اعـدام را بـراي ت
موقعيت خود بکـار گـرفـتـنـد. حـاال            
تصور کنيد در زمان حسني مـبـارک،   
از چندين سال قبل از سقـوطـش، يـک      
ـه                 جنبش اجـتـمـاعـي عـلـيـه اعـدام ب
وسعتي که امروز در ايـران داريـم در           
مصر هم وجود ميداشت، و يا تصـور    
کنيد يک جنبش سکوالريستي و ضد 
مذهبي نظير آنچه در ايـران شـاهـديـم       
در مصر هم مـيـبـود. آيـا در چـنـيـن               
شرايطي باز هم اخـوان  الـمـسـلـمـيـن              
شانس داشت خود را انقالبي جا بـزنـد   
و روي کار بيايد و يـا دولـت ارتشـي            
ـه جـوخـه هـاي                بتواند مخالفـيـن را ب
اعدام بسپارد؟ در چـنـيـن شـرايـطـي             
حتي در غياب يک نيروي مـتـشـکـل       
کـمـونـيـســت و چـپ انــقـالبـي، ضــد                
انقالب نميتوانست با اسـلـحـه اعـدام         
ـقـط    بجان جامعه بيفتد و جامعه هم ف
تماشاچي باشد. چنـيـن چـيـزي قـابـل            
تصور نيست. ما اگر يک جنبش قوي  
عليه اعدام در مصر ميداشتيـم و يـا       
يک جنبش قوي عليه مذهب و بـراي      
سکوالريسم در مصر ميداشتيم حتي 
به همين شکل و بـا تـرکـيـب هـمـيـن              
نيـروهـاي سـيـاسـي هـم کـه حسـنـي                  
ـقـالب         مبارک ساقط ميشد نـتـايـج ان
کامال متفاوت ميبود. در اينصورت  
نيروهاي چپي که از ابتدا پرچم عـلـيـه      

اعدام و عليه مذهب را در مصر دوره   
حسني مبارک بلند کرده بودند شانس 
بيشتري داشتند براي آنکه در جـلـوي       
صف انقالب قـرار بـگـيـرنـد و اجـازه               
ـه قـدرت سـيـاسـي در                 ندهنـد مسـال
مصر بعـد از حسـنـي مـبـارک بـدون               
حضور و اعمال قدرت آنـهـا تـعـيـيـن           
تکليف بشود. با اين مثال ميخـواهـم    
نشان بدهم کـه رابـطـه ديـنـامـيـک و                
ــن                 ــي ــاعــي اي وجــود دارد ب ــم اجــت
جنبشهاي اعتراضي در يک جـامـعـه      
در شرايط عادي با شرايط انقـالبـي و     
انقـالب و تـعـيـيـن تـکـلـيـف قـدرت                   
سياسي در آن جامعه. متـد و روشـي        
که من توضـيـح دادم در عـيـن حـال              
روشي هست براي کسب هـژمـونـي و      
ـقـالب. بـراي آنـکـه                  کسب رهـبـري ان
ـقـالب شـکـل          فردائي که در جامعه ان

و در جامعه ايـران مـطـمـئـن         -گرفت 
باشيد اين روز بزودي فرا خواهد رسيد 

اوال جامعه از نـظـر خـواسـتـهـا و                 -
مـطــالـبــاتـش بــانـدازه کـافــي آگــاه و              
راديکال و فعال باشد که اجـازه نـدهـد      
نيروهاي راست و ارتـجـاعـي يـک بـار          
ـه          ديگر انقالب را مصادره کـنـنـد و ب
شکست بکشانند و ثـانـيـا شـرايـطـي         
بوجود بيايد بـراي ايـنـکـه نـيـروهـاي              
کمونيست انقالبي مثل حزب مـا کـه     
پرچم خواستهـاي بـرحـق مـردم را در             
مـبــارزات و جـنــبـشــهـاي جـاري در              
ـلـنـد کـرده اسـت در                   جامعـه مـردم ب
شرايط انقالبي بتواند به نيروي پيشـرو  
و رهبري کننده انقالب تبديل بشـود.    
و به اين معني پيروزي انقالب آتي در 

 ايران تضمين شده باشد.

 ۷ از صفحه  
 ��ب و "��4 ه	� ا�@�6  

ميليـاردي چـنـديـن سـال اسـت کـه                
ماليات پـرداخـت نـکـرده اسـت. او             
خود به دفاع از اين امـر پـرداخـت و        
آنــرا اســتــفــاده درســت از ســيــســتــم          
مالياتي دانست. بنظر مـيـرسـد کـه         
رقيب او در اين مـورد پـاسـخ قـانـع            
کننده اي ندارد. نـظـر شـمـا در ايـن             

 مورد چيست؟
اقـدام تـرامـپ بـراي         ��  "ـ�اد�:  

فرار از پرداخت هر نوع مالـيـات بـه      
ــرداري از                   ــره ب ــه ــدرال" ب دولــت "ف
مواهبي است كـه سـيـاسـت مـالـي             
آمريكا براي طبقه حاكمـه و امـثـال        
ترامپ فراهم كرده است. جالـب ايـن     
است كه شـخـصـا بـه ايـن واقـعـيـت               
اذعان دارد كه سياستمداران طـبـقـه      
حاكمه چنين مزايايي براي امثال او   

 فراهم كرده اند. درست ميگويد!
اين مساله در عين حال نشانگر ايـن  
واقعيت پايه اي اسـت كـه چـگـونـه              
طبقه حـاكـمـه از جـيـب تـوده هـاي                
مردم، از دسترنج توده هاي كـاركـن،   
مخارج چرخش ماشين دولتي اش را 
تامين ميكند. و ايـن در شـرايـطـي          
است كه درصد پرداختـي مـالـيـاتـي        
اين اقليت انگلي بمراتب كمتر از هر 
 كارگر ساده اي در اين جامعه است. 
ترامپ در عـيـن حـال كـه خـواهـان               
تقليل نرخ مالياتي سـرمـايـه داران،      
طبقه حاكمه و يـك درصـدي هـا در          
جامعه است، در عين حال خـواهـان     
گسترش ماشين نظامـي و جـنـگـي         
آمريكا است. سيـاسـتـي كـه عـمـال            
منجر به تقليل بودجه هاي خدماتي 
و آمــوزش و مســائــل اجــتــمــاعــي           
خواهد شد و عمال منجر به تحمـيـل   
فشار بيشتري بـر تـوده هـاي مـردم             

 زحمتكش در جامعه خواهد شد. 
انترناسيـونـال: بـا وجـود گسـتـرش               

رسانه هاي اجـتـمـاعـي کـه امـکـان              
افشاي مسائل پنهان را بسيار راحت 
ــه                ــه ارائ ــم ک کــرده اســت، شــاهــدي
آمارهاي غيرواقعي و ارائـه روايـات     
جعلي و نادرست از مسائـل خـيـلـي       
بيشتر شده است و دروغگويي هـاي    
بسياري که بعضا خـيـلـي زود افشـا         
ميشوند. نمونه ايـن مسـائـل را در           
انتخابات آمريکا شـاهـديـم. بـنـظـر            

 شما اين مسئله چه دليلي دارد؟
علي جوادي: يك علت گسترش بازار 
جعليات و لجن پراكني هاي سياسي 
در اين دوره ناشي از وجـود حضـور         
راست ترين و لجن ترين كانديد حزب 
ــن دوره از                  ــوريــخــواه در اي ــمــه ج
رقابتهاي انتخاباتي اسـت. تـرامـپ         
بارها اعالم كرده است كه اگر در روز 
روشن در خـيـابـانـهـا نـيـويـورك بـه                  
شخصي تيراندازي كند، بازهم رايـي  

 از دست نخواهد داد. 
بعالوه مساله اين نيست كـه رسـانـه        
هاي اجتماعي قادر به جلوگـيـري از     
پخش جعليات و دروغ پـردازيـهـاي          
اين نيروها نيستند، مساله اين است 
كه خود اين رسانه ها عـمـال بـازوي        
پخش جعليات و بنـگـاهـهـاي دروغ       
پراكني اند. در دوران كنونـي عـالوه      
بر دستگاه مافيايي مذهب، مـا بـا       
رسانه هايي رو برو هستيم كه عـمـال   
نـقـش مشــابـهـي مـانـنـد دسـتـگــاه                

 مذهب را عهده دار هستند. 
رسانه هاي بسـتـر اصـلـي در كـنـار             
دستگاه سركوب و دستگاه قضايـيـه   
از اركــان اســاســي حــفــظ كــنــتــرل             
حاكميت طبقه حاكمه اند. اين طبقه  
را با كل دستگاههاي متعدد آن بايد 

 تغيير داد. 

 ۴ از صفحه  

ورودي و نرده هاي جانبي آن به عـلـت     
ـه     مقاومت كارگران و گرفتن نرده ها ب
عنوان ستون و تكيه گاه از جـا كـنـده        
شدند. کارگران خواستار خـارج شـدن        
هر چـه زودتـر نـيـروي انـتـظـامـي از                   

 کارخانه شدند.
ـه           اعتراض کارگران نيـشـکـرهـفـت تـپ
نمونه اي از فضاي پر التهاب محـيـط   
هاي کارگري است. در هفته گـذشـتـه       
ـه            عالوه بر مجتمع نيشـکـر هـفـت تـپ
ــران در              ــارگ ــراض ک ــران، اعــت ــارگ ک
ـه         کارخانه فروآلياژ ازنا در اعـتـراض ب

بيـکـار سـازي هـا و کـاهـش سـطـح                   
ـه        دستمزدها، تجمع کارگـران کـارخـان
ـه              اشي مشي شـلـمـزار دراعـتـراض ب
عدم پرداخت ماه ها حقوق در مقـابـل   
استانداري چهارمحـال و بـخـتـيـاري،          
تجمع اعـتـراضـي کـارگـران اخـراجـي            
ـه                پتروشيمي جـم مـقـابـل مـجـلـس ب
همراه خـانـواده هـايشـان بـا خـواسـت              
پرداخت فوري طلبهايشان و بازگشـت  
آنها به کار، اعتراض کارگران صنـايـع   
مــعــادن و فــلــزي خــلــيــج فــارس بــه             
ـه               ـه ب واگذاري بخـش اصـلـي کـارخـان
پيمانکـاري، تـجـمـع مـربـيـان پـيـش                

دبســتــانــي گــيــالن دراعــتــراض بــه           
ـفـي اسـتـخـدامـي خـود در                  بالتـکـلـي
مـقـابـل اسـتــانـداري، اعـتـصـاب دو               
ساعته کارگران کارخانه نوشابه سازي 
زمــزم کــرمــانشــاه بــخــاطــر تــعــويــق          
پرداخت دستمزدها، ادامه اعتـصـاب   
کارگران پتروشيمي اروند دراعـتـراض   
به کاهش حقوقها، ادامه اعتـراضـات   
ـه         کارگران پتروشيمي پرديـس از جـمل
سرتيتر هـاي مـهـم اخـبـار کـارگـري                
بودند. اعتراضـات کـارگـران هـر روز           
ـه جـلـو         گسترده تر و سازمانيافته تر ب

 ميرود.  

 ۶ از صفحه  
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تالش ويژه جـمـهـوري اسـالمـي          
ــرده مــراســم              ــزاري گســت ــرگ ــراي ب   ب
ــارزي               ــحــو ب ــه ن عــزاداري مــحــرم ب

کند اين مراسم اسـاسـا      مشخص مي
يک پروژه حکومتي است. بسيج نيرو  
و شبکه بزرگي از عوامل و عـنـاصـر    
جمـهـوري اسـالمـي بـا تـخـصـيـص                

هـاي هـنـگـفـت چـنـد هــزار                       بـودجـه  
ـيـغـات      ـل ميلياردي توسط سازمان تب
اســالمــي و ســايــر دســتــگــاهــهــاي           
ــاتــــي و امــــنــــيــــتــــي،             اطــــالعــ

هاي حکومتي بـه تـمـام        دستورالعمل
ادارات و مــؤســســات و ارگــانــهــاي          
ــم              ــت مســـتـــقـــيـ ــالـ ــي، دخـ دولـــتـ
دستگاههاي امنيتي و اعمال قـدرت  
آنها، بـکـارگـيـري بسـيـج مسـاجـد،               

هــاي مــذهــبــي       دســتــجــات هــيــئــت   
محالت و مـداحـان، کـه اسـاسـا از              
عــنــاصــر امــنــيــتــي و اطــالعــاتــي          

انــد، تــا      حــکــومــتــي تشــکــيــل شــده     
مدارس و دانشگاههـا و کـانـونـهـاي          

ـتـه تـا        هنري دست ساز حکومت گـرف
آمـوزان مـدارس و          بکارگيري دانـش   

حتي کودکان شيرخوار تحت عـنـوان     
"سه سالگان حسيني" و "شير خـواران     

حـکـومـتـي،       حسيني" در اين نمايش 
در داخل و خارج کشور شـرکـت داده       

 اند.  شده
ـبـل               ده ها نهـاد و سـازمـان، از ق

انـد تـا        مأمور اجراي اين سناريو شده
اي را در راسـتـاي          اهداف تعيين شده

ـيـازهـاي             سياستهاي تعييـن شـده و ن
تبليغي جمهـوري اسـالمـي تـأمـيـن           
کنند. اين نمايش مذهبي در حقيقت  
بخشي از اعمال حضور حـکـومـت و      
ـنـي اسـت        فضا سازي براي دوره معـي
که جمهوري اسالمي در آن گير افتاده 

 است. 
به هر درجه مذهب، قدرت بسيج 

دهـد، و       اي خود را از دست مـي    توده
مردم بويژه جوانان راه خـود را از آن            
جـدا و روش زنـدگــي خـود را غـيــر                 

ـنـد. دخـالـت          مذهبي و مدرن مي کـن
ـيـم و کـارگـردانـي جـمـهـوري                 ـق مست
اسالمي براي اجراي اينگونه مـراسـم     

 شود.  تر مي بيشتر و پر رنگ
هـا و اراذل، قـمـه             صفي از لمپن

اي توسط و  کشان و چاقو کشان حرفه
تحت نظارت مستقيم "بيت رهـبـري"      

هاي مداحي و سينه زنـي و      در هيئت
ـنـه       هـاي نـجـومـي             قمه زني، بـا هـزي

ـيـغـات و ايـجـاد فضـاي                ـل ـب مأمور ت
شـونـد. افشـاي             تخدير مذهبـي مـي    

ـيـونـي در وجـه                چک ـل هاي بانکي مـي
مداحان فقط بخش نـاچـيـزي از کـل         
پروژه وسـيـعـي اسـت کـه جـمـهـوري               

 آن نيازمند است.  اسالمي اکيداً به 
گردانـي   جمهوري اسالمي با روي

وسيع جوانـان و بـخـش وسـيـعـي از               
جامعه روبروست. مردم عامل فقر و    
تباهي روزافزون جامـعـه را بـخـوبـي          

ـيـن               مي شناسند، از مـذهـب و قـوان
ـنـد. از جـمـهـوري             مذهبي روي گـردان

ـيـونـهـا جـوان           ـل اسالمي متنفّرند! مي
بيکار و بـي تـأمـيـن، آزادي، رفـاه و              

ـنـد      سعادت را حق مسلم خود مي دان
و از آن محرومند، مانند انبار باروت 
ـفـجـارنـد.           در ابعاد سراسري آمـاده ان
ـقـر و            بخش عظيمي از جامـعـه در ف
فالکت تحميلي حکـومـت اسـالمـي       

خورد و به دنبال کنـار زدن     غوطه مي
جمهوري اسالمي از سر راه خود براي 

 يک زندگي بهتر است.
ـتـي             جمهوري اسـالمـي در رقـاب

انتهـا، بـخـرج سـفـره تـهـي مـردم                  بي
درگير ماجراجويي در مـنـازعـات و        
جنگهـاي مـنـطـقـه اسـت. بـرگـزاري                
هدفمند مراسم عزاداري مستقيما به 

گري در جنايات  توجيهات اين دخالت
اي تـوسـط        هاي منطقه  افروزي و آتش

 خورد.  جمهوري اسالمي گره مي
 

 اA�7	د ��ادار� 
هـا     تأمين هزينه نجومي نمايـش 

و مراسم عزاداري و تـهـيـه ادوات و            
آالت مورد نياز، از ادوات موسيـقـي   
که در شرايط عادي ممنوع و قاچـاق  

شود و براي اجـراي پـر        مي  محسوب
سر و صداي مذهـبـي مـجـاز اعـالم          

ـئـت      شده است، تا نذري هـاي        پزي هـي
عزاداري که همگي زير نظر سـازمـان   

شـونـد بـا       تبليغات اسالمي اداره مي
ارز و هــزيــنــه دولــتــي و در دســت                

خـواران خـودي، امـکـان پـذيـر                رانت
 گردد. مي

ــاره               ــن ب ــامــه آرمــان در اي روزن
درصـد     ۸۰ تـا       ۷۰ نويسد کـه:        مي

بازار پارچه مشکي براي اين مراسـم،  
از شرق آسيا، ژاپـن، کـره جـنـوبـي و            

شود. اين واردات بـا        چين تأمين مي

چنين حجم عظيـمـي بـا اجـازه اتـاق            
ـتـي              بازرگاني و مـجـوز و حـوالـه دول

 ميسر است. 
ايسنا نوشته است: "گردش مالي 
مـراسـم مـربـوط بــه بـازار مـحـرم و                  

ـيـارد      ۲ عزاداري به بيش از    ـل هـزارمـي
تومان بالغ شده است. در هميـن بـازه      
ـپـه،          زماني، قيمت برنج، گـوشـت و ل

ـتـر شـده          ۴۰ تا    ۳۰ بين  درصـد گـران
 است.

هـزار     ۹۱ ميزان واردات برنج به   
هزار تـن   ۲۳ هزار تن و۴۲ تن، روغن 

ــه ارزش مــالــي              ــوبــات ب  ۱۶۰ حــب
ـنـه         ميليارد تومان رسيده اسـت. هـزي
"نذري" در ده روز اول محرم دو بـرابـر         
"بودجه ي بـهـزيسـتـي" در يـک سـال                 
است. طي مـدت کـوتـاهـي مـراسـم             
ـتـه               نذري پزي سه بـرابـر افـزايـش يـاف

 است.
اين چنين بازاري با چنين گـردش  
مـالـي در بـحـبـوحـه رکـود تـورمـي                  
کمرشکن اقتصادي به سادگي نشـان    

هد کـه چـگـونـه دسـت عـنـاصـر                مي
هـاي        حکومتي براي اجراي نـمـايـش     

مذهبي حکومتي باز گـذاشـتـه شـده       
 است. 

به ايـن ارقـام کـه هـنـوز بـخـش                  
ناچيزي از بارِ اقتصادي اين مراسم را 

دهد بايد مخارج آخوندهـا،   مي نشان 
هـا و          مداحان، روضه خوانان، هيئت

دستجات مذهبي و خيل الشخورهـا  
ها و اراذل و اوباشي که اساسـا   و لمپن

ــت و                     ــاب ــاي ث ــي و پ ــروي اصــل نــي
ـنـد را          صحنه گردان اين مراسـم هسـت

 نيز افزود. 
مخارج اجراي مراسم مـحـرم در     
خارج از کشـور تـوسـط دسـتـجـات               

هـا و       مذهبي اجير شده سـفـارتـخـانـه     
وزارت امــورخــارجــه را نــيــز بــخــش          

 ديگري از اين مجموعه است.
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تزريق مداوم سوگ، ماتم، انـدوه،  
نـالـه و زاري، تـالش بـراي سـوگـوار                 
نگاهداشتن و تخدير روانـي جـامـعـه        

اي از         بخش مهم و قـابـل مـالحـظـه         
سياست اجتماعي جمهوري اسالمـي  
است. اين فضا سـازي درعـيـن حـال           
بــخــش عــمــده و اســاســي کــارکــرد            
ـيــغـات اسـالمـي" بــه                 ـل ـب   "سـازمـان ت
ـتـي          ـي عنوان بازوي اطالعاتي و امـن

جــمــهــوري اســالمــي بــراي ايــجــاد           
ـنـدگـي و فـرهـنـگ            احساس گناه و ب
اطاعت محض، جا انداختن احاديث 
ــاز جــمــهــوري              و روايــات مــورد نــي
اسالمي، عليه منافع و خـواسـتـهـاي     
جامعه است. تعيين خطوط تبليـغـي    
و راهبردي براي حقنه کردن فرهـنـگ   
اســالمــي و جــا انــداخــتــن اعــمــال             
حاکميت از مجـراي فضـاي تـخـديـر          
شده و ايجاد هيجانات رواني مذهبي 

 است. 
يکي از اهداف مهم رواني ايجاد 
ــلــقــيــن حــس در           جــامــعــه عــزادار، ت
خودماندگي و عدم تحرک سياسـي و    
اجتماعي و مـنـحـرف کـردن مسـيـر           
خواستها و انتظارات بـحـق جـامـعـه          
است. جمهـوري اسـالمـي در آرزوي           

اي است که خود را برده  محال جامعه
ـنـد! بـه جـاي                   ـي ـب عقايد حـاکـمـيـت ب
ـيـادهـاي        ـن اعتراض و در هم ريختن ب
ستم و بي حقوقي به ذکر مصيـبـت و     
ـيـدن رضـايـت           بر سر و روي خود کـوب
بــدهــد و خــود را بــا مــجــيــزگــويــي             
مخلصانه و يا رجزخـوانـي جـاهـالنـه        

 کند. مشغول 
به بيـانـي،آنـگـونـه کـه مـارکـس             

گويد: "ديـن، آه انسـان سـرکـوب              مي
ـيـاي بـي         ـلـب، و روح          شده، قلـب دن ق

ـيـون                  شرايط بـي روح اسـت. ديـن اف
 مردم است". 
هــاي       ســازي و رقــابــت         دشــمــن

سياسي يک وجه ديگر اين مـراسـم و       
مناسک مـذهـبـي اسـت. جـمـهـوري             

و    اسالمي درگير ماجراجويي، رقابت
ـيـم سـيـاسـي و                     دخالت ـق هـاي مسـت

اي    نظامـي در مـنـازعـات مـنـطـقـه              
است. دستگاه تبليغـي بـراي مـوجـه          

دادن شرکت در اين آدمکشي و    جلوه 
تأمين پشت جبهه اين مـنـازعـات و      
سربازگيري براي ادامه دادن سيـاسـت   
جنگي به چنين فضاي تـخـديـر شـده         

 مذهبي شديداً نيازمند است.
هــاي       يــکــي از پــارچــه نــوشــتــه        

حکومتي، بخوبي سياست موازي بـا  
برگزاري پر طمطراق مراسم عـزاداري    
امسال، در رابطه با جنگ در بـاتـالق   

کنـد: "اي       سوريه را بخوبي نمايان مي
که از غصه زينب به سرت زخم زنـي،    

ات؟!    حرمش در خطر است! کو قـمـه    
گـونـه قـمـه          اهللا". تبليـغ داعـش       بسمه

کشي و سر بريدن و خونريزي اسالمي 
ـيـغـات مسـمـوم                ـل ـب بخوبي در ايـن ت

 مشهود است.
جنگ در سوريه، عراق و يمـن و    
رقابت با عربستان سعودي در جنـگ  
نيابتي، تا عدم حضـور در مـنـاسـک         
حج، بخش ديگري از ايـن هـيـاهـوي         
تبليغاتي به سبـک جـمـهـوري اسـالم          

 است. 
بــه هــر درجــه کــه مــطــالــبــات             
ـيـه             اجتماعي پيـشـرو، اعـتـراض عـل
قوانيـن اسـالمـي تـحـمـيـل شـده بـه                  

کــنــد، دســتــگــاه      جـامــعــه رشــد مــي     
تبليغي جمهوري اسالمي براي حفـظ  
نظام و خنثي و منحرف کردن مسيـر  
اعتراضات، ناچار اسـت بـه درجـات        
بيشتـري بـه فضـاي ايـجـاد انـدوه و                  
سوگ روي بياورد. جعل رويـدادهـاي      

هاي مذهبـي   تاريخي، داستان سرايي
ها، تماما در     و انواع مراسم و نمايش

ـتـه                خدمت اين سـيـاسـت بـکـار گـرف
ـلـغـيـن و                    مي ـبـوهـي از مـب شـود. ان

هاي نـظـامـي     مداحان، اوباش و لمپن
 –امنيتي و مـجـريـان سـيـاسـي                -

تبليغي در خـدمـت هـمـيـن اهـداف             
هستند. و براي اقشار مختلف مـردم   
و مــخــاطــبــيــن خــود، بــا ظــرافــت             

انــد. از بــازار تــا            بــنــدي شــده     دســتــه
دانشــگــاه، از شــهــرهــاي بــزرگ تــا            
ـيـسـم            ـن روستاهاي دورافتاده، از لـمـپ
ـفـکـر      رايج مذهبي مداحان، تا روشـن
نمايان دانشگاهي، معمم و مـکـال،       
همه جا، مبلغين مذهبي در اشـکـال   
ـفـوذ      متنوع با امکانات ويژه اعمال ن
حکومتي، براي تـأمـيـن حـاکـمـيـت            

 اند. شده  خدمت گرفته  نظام، به
اما يـک وجـه ديـگـر، فـرهـنـگ              

پايان حکـومـت    عزاداري، وحشت بي 
از پــس زدن قــوانــيــن و فــرهــنــگ               
اسالمي توسـط بـخـش وسـيـعـي از             
جامعه بويژه زنان و جوانان اسـت کـه       
خود را در دوقطبي درگيـري و جـدال       

 ۱۰ صفحه  
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شــويــم. خــواســتــار خــاتــمــه دادن بــه            
امنيتـي کـردن مـبـارزات کـارگـران،             
معلمان و مـردم مـعـتـرض و بـاطـل             
شدن پرونده هاي تشکـيـل شـده بـراي         
فـعــالــيــن اعـتــراضــي تــحـت چــنــيــن           
ـه اي             عناويني شويم و بـر حـقـوق پـاي
خود  حق تشـکـل، حـق اعـتـصـاب،             
آزادي بيان و ... تاکـيـد کـنـيـم. و بـا                 
چنين خواستهايي انزجارمان را علـيـه   
قانون کـار ضـد کـارگـري حـکـومـت              
اسالمي و اليحه تعرضي دولت تحت 
عـنـوان "اصـالح قـانـون کـار" اعــالم                 

 کنيم.  
قانون کار جمهوري اسـالمـي، قـانـون       

شـريــعــه اســالمــي، قــانــون آپــارتــايــد        
ــاشــيــســتــي و                ــون ف ــان جــنــســي، ق
قومگرايانه و قـانـون بـردگـي کـارگـر             
ــون کــار جــمــهــوري                  ــان اســت. در ق
اسالمي، حق تشکل، حق اعتصـاب،  
حق تـجـمـع، حـق نـمـايـنـدگـي شـدن                 
کارگر، حق نظـارت و بـازرسـي خـود           
کارگران بر شرايط کارشان و تـمـامـي      
ـقـض         آزادي ها و حقوق پايه اي آنـان ن
شــده اســت. قــانــون کــار جــمــهــوري             
اسالمي، در کليـتـش ضـد کـارگـر و            
قانون بردگـي اسـت. "اصـالح قـانـون              
کار"، تالشي از سوي حکومـت بـراي      
ـه کـارگـران و            تحميل بردگي بيشتـر ب
کل جامعه است. بايد کل اين بسـاط     

 توحش و بردگي جارو شود.  

مداوم فرهنگ چپ و سـکـوالر بـراي          
خالصي فـرهـنـگـي از جـاهـلـيـت و                 

 دهد.  تحميق اسالمي نشان مي
بـا پـس زدن حـجـاب و                   جامعه

پوشش اسالمي، سرپيچي از قـوانـيـن    
ـلـي،      مذهبي و آپارتايد جنسي تحـمـي

هاي مدرن امروزي براي  انتخاب روش
ــط آزاد و                 زنــدگــي مشــتــرک و رواب

و ســبــک         انســانــي، بــهــم زدن شــيــوه      
اســالمــي در مــنــاســبــات و روابــط           
اجتماعي، از خيابان تا مـحـل کـار و        
دانشگاه و مدرسه، داد حـکـومـت را        
در آورده است! بخش عظيمي از مردم  
بويژه زنان و جوانان راه خود را بـکـلـي،    
علني و آشکار از مناسبات اسالمـي  

اند. مذهب دست ما طنـز و       جدا کرده
جوک و خنده مردم اسـت و فـريـاد "وا           
اسالما"ي حکومـت از هـر مـنـبـر و               
مسجدي بلند است! تـبـديـل مـراسـم           
مذهبي به پاتوقـي بـراي مـالقـات و           
ـه روشـنـي         "حسين پارتي" و امثالهم ب

دهـد کـه مـردم بـيـشـتـر از                 نشان مي
پيش، دست جمهوري اسـالمـي را از       

کـنـنـد. در هـر             شان کوتاه مـي  زندگي
ـه هـر        بزنگاهي مردم هر مراسمي را ب

اي بــدل بــه کــارنــاوال شــادي              بــهــانــه
 کنند.  مي

وحشــت جــمــهــوري اســالمــي از       
مسابقه فـوتـبـال و تـجـمـع مـردم در                
استاديوم و کـابـوس شـادي مـردم در           
صورت برنده شدن تيم مـلـي فـوتـبـال          
کــل ارکــان حــکــومــتــي را بــه لــرزه               
ـه              ـه تـکـي انداخت. تبديل اسـتـاديـوم ب
عزاداري و بسيج دستجات سينه زنـي  
و تهيه باندرولـهـاي چـنـد صـدمـتـري            

داد کـه جـمـهـوري            بخوبي نشان مـي   
اسالمي چگونه نـگـران بـربـاد رفـتـن             

هاي سياسي خـود در روزهـايـي          نقشه
است که قرار است عزاداري و انـدوه را    
در ابعاد وسيعـي بـر مـردم تـحـمـيـل              

 کند.
ـه روشـن       لغو کنسرت ها يک نمـون

ديگر است. عطش و استقبال مردم و    
ــت در                   ــوانــان بــراي شــرک ــژه ج ــوي ب

ـه                 کــنــســرت   ـلــيــرغــم هــمـ هــا، عـ
ها وموانـع ايـحـاد شـده و            محدوديت

بدون هيچ امر و دستـور دولـتـي، يـک         
بخش ديگر از شکست حاکـمـيـت در      
همـراه کـردن مـردم بـا سـيـاسـتـهـاي                  

 مانده است. اسالمي و عقب
جمهوري اسالمي بارها و بارهـا،  
آشکارا به شکست و ناکامي خـود در    
به عقب زدن مردم و تحميل قوانيـن و    
رسوم اسالمي اذعان و اعتـراف کـرده     
است. عليرغم سر و صدا و هـيـاهـوي     
جمهوري اسالمي و پر رنگ و لـعـاب     
کـــردن مـــراســـم عـــزاداري، انـــزواي           
حکومتي و شکست در هـمـراه کـردن      
ـه          مردم با سياستهاي حکـومـتـي را ب

 دهد.  روشني نشان مي
جمـهـوري اسـالمـي بـا بـرپـايـي               
مراسم دولتي و حکومتي بيش ار هـر  
وقت ديگر شکنندگي و ضعـف خـود     

هاي  را در همهمه طبل و سنج و ضجه
 کند! عزاداري آشکار مي

ـقـت               جمهوري اسـالمـي بـا حـقـي
مردم و جـوانـان در"عـاشـوراي" سـال              

بخوبي آشـنـاسـت! هـم تـوان              ۱۳۸۸ 
مــردم، هــم قــدرت اعــتــراض و هــم             
جسارت جوانان را تجربه کـرده اسـت!       
جسارت و اعتراضي که پنهان کردنـي  
نــيــســت! وخــواب را بــر جــمــهــوري              

 است!  اسالمي حرام کرده

 ۹ از صفحه  
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ـتـي         ـي از اخبار مهم کمپين عليـه امـن
کردن مبارزات کارگران، مـعـلـمـان و       
مـردم مــعـتــرض، در هــفــتـه اي کــه              
ـيـان                 ـيـه جـمـعـي از زنـدان گذشت بيـان
سياسي و عقيدتـي از زنـدان رجـايـي           

سال حکم  ٦ شهر و کمپين عليه تاييد 
 زندان براي اسماعيل عبدي است. 

ـيـان           در هفته گذشته جمـعـي از زنـدان
سياسي وعقيدتـي زنـدان رجـايـي بـه            
اسامي ابراهيم فيروزي، بهنام ابراهيـم  
زاده، حســيــن غــالمــي آذر، زانــيــار           
مرادي، رضا کاهه، سـهـيـل بـابـادي،        
احمد کريمي، امير حسـنـونـد سـيـار،        
محمـد اکـرمـي، حسـيـن کـاکـاونـد،               
محمود ناجي، عباس تـوکـلـي، اسـد       
ـيـرضـا نـاصـري، طـي                محمـدي، عـل
بيانيه اي بر روي خـواسـت مشـخـص         
لغو اتهامات امنيتي تحت عناوينـي  
چون اخالل در نظم و امنيـت مـلـي و        
باطل شدن پرونده هاي تشکـيـل شـده      
براي فعالين کارگري، معلمان و مردم 
ـيـه      معترض تاکيد گذاشتند. اين بيـان
ضمن اشاره به محکوميتهاي يکسال 
اخير فعالين کارگـري چـون مـحـمـود          
صالحي و جعفر عظيم زاده از چـهـره         
هاي محبوب و شناخته شده کارگـري  
و دو تـن از اعضـاي هـيـات مـديـره                 
سنديکاي واحد ابراهيم مددي و داود   
رضوي، اعتراض خـود را بـه احـکـام           
جديد زندان براي فعالين سياسي نظير 

سال زندان براي خانم نرگـس   ١٦ حکم 
محمدي از سوي دفتر قضايي ايران و 
براي تعدادي از فعالين دفاع از حقـوق  
کــودک چــون آتــنــا دائــمــي،و امــيــد            

سال زندان) و علي و آسـو    ٧ عليشاه ( 
سال زنـدان) اعـالم         ٢ نوري رستمي ( 

داشته و خواستار لـغـو تـمـامـي ايـن             
احکام شده است. اين بيانيه همچنيـن   
اعتـراضـي بـه بـازداشـت نـوکـيـشـان                
ـيـان         مسيحي و نقض آشکـار آزادي ب
شده است. زندانيان سـيـاسـي رجـايـي         
شهر در اين بيانيه بر خواستـهـاي زيـر      

 تاکيد گذاشته اند:
ـيـن                -"  ـيـه فـعـال به حمالت خـود عـل

ـيـه     کارگري و مدافع حقوق کودک، عـل

مردم معترضي که کـرامـت انسـانـي       
ميخواهند و به نـوکـيـشـان مـذهـبـي          
ـيـل      پايان دهند. بازداشت انسانها بـدل
ـيـان         عقايدشان، نقض آشکـار آزادي ب

 است و بايد به آن خاتمه داده شود.
ـيـه                  - ما بـه احـکـام صـادر شـده عـل

ـيـن دفـاع از         کارگران، معلمان و فعال
حقوق کودک و همه فعالين سياسي با 
برچسب هاي امنيتي اعتراض داريـم    
و بار ديگر مصرانه در کنار خـواسـت     
ملغي شدن تمام احکام صـادره بـراي       
ـيـن          فعالين کارگري، معلمان و فـعـال
دفاع از حقوق کودک، خواستار برچيده 
ـيـه آنـان و          شدن اتهامات امنيتي عـل
آزادي تــمــامــي زنــدانــيــان ســيــاســي         
هســـتـــيـــم. آزادي تشـــکـــل، آزادي            
اعتراض، و معيشت و مـنـزلـت حـق         

 مسلم ما مردم است.
ما از ارگانها و نـهـادهـاي حـقـوق             -

ـيـن الـمـلـل، ديـده بـان                 بشري، عفو ب
حقوق بشر و هر آزاده اي که به حـقـوق   
انساني مي انديشد مـيـخـواهـيـم کـه         
ـيـن      نسبت به احکام صادره براي فـعـال
حقوق کارگران و معلـمـان و دفـاع از          
حقوق کودک اعتراض کرده و واکنـش  

 جدي نشان بدهند.
کمپين عليه امنيتي کردن مـبـارزات     
کارگران، معلمان، و مردم مـعـتـرض      
هر روز گسترده تر ميشود. با تـاکـيـد     
دوباره معلمان بر ايـن خـواسـت، ايـن         
ـتـه           کارزار شتاب بيشتر بـه خـود گـرف

ســال زنــدان      ٦ اســت. تــايــيــد حــکــم         
اسماعيل عبدي از رهبران معلمان از 

تجـديـد نـظـر دادگـاه           ٣٦ سوي شعبه 
ــاه بــا             ١٨ اســالمــي در         ــر م ــه م

کيفرخواست تـجـمـعـات اعـتـراضـي            
معلمان، اين کـارزار را وارد مـرحلـه            
ديگري کرده است. هم اکنون معلمـان   
کارزاري عليه اين حـکـم اعـالم کـرده         
اند. و در حاليـکـه مـعـلـمـان بـعـد از                
مبارازت بسيار موفق شده اند که حق 
ـنـد    تشکل خود را به دولت تحميل کن
و در تدارک برگزاري مجامع عمومـي  
کانون هاي صنفي خود در شـهـرهـاي    
ـتـکـار جـالـب         مختلف هستند، يک اب
آنان فراخوان به شرکت وسيـع در ايـن       
مجامع به نشانه حمايت از اسماعيـل  
عبدي و اعتراض به تاييد حکم زنـدان  
وي و همينطور محمود بهشتي معلم 
ـيـز بـراي اجـراي            ديگري است که او ن

 حکمش به زندان احضار شده است. 
از ســوي ديــگــر رد خــواســت اعــاده            
دادرسي جعفر عظيم زاده از رهـبـران       
کارگري که به همراه اسماعيل عـبـدي   
کارزار عليه امنيتي کردن مـبـارزات     
کارگران، معلمان و مردم معترض را   
دادند و محاکمه او هـمـراه بـا شـاپـور          
احساني راد يکي ديـگـر از اعضـاي          
هيات مديره اتحاديه آزاد با اعتـراض  
شديد اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران               
روبرو شده و اين تشـکـل کـارگـري بـا          
بيانيه اي ضمن مـحـکـوم کـردن ايـن          
تصميمات بـر خـواسـت بسـتـه شـدن             
تمامي پرونده هاي تشکيل شده بـراي  
فعالين کارگري و معلمان و تداوم ايـن  

 کارزار تاکيد گذاشته است. 


	رزار ��ی� ا-�ی�  
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مراسـم عـاشـوراي جـمـهـوري           
اسالمي در تورنتو با حضور فعال 
ــپ و                   ــات چ ــان ــده جــري ــن ــوب و ک
کـمـونــيـســت و مـخـالــفـيــن رژيــم             

  اسالمي به شکست کشانده شد.
 ۱۲ روز چــــهــــارشــــنــــبــــه          

عوامل جمـهـوري اسـالمـي        اکتبر
مراسم سينـه زنـي      تالش کردند با

عاشورا پاي جمهوري اسالمـي را    
به خيابانهاي کانـادا بـاز کـنـنـد.          
مخالفين جـمـهـوري اسـالمـي بـا           
برگزاري ميز اطالعاتي شب قـبـل   
از مراسم عاشورا و پخش صـدهـا   
نسخه اطالعيه در پالزاي ايرانيان 
به افشاگري عليه برگزار کنندگـان  
اين مراسم پرداختند و از ابـتـداي     

بـا سـخـنـرانـي و           اکـتـبـر      ۱۲روز 
ــن مضــحــکــه                ــه اي ــي ــار عــل شــع
حکـومـتـي و بـا پـخـش سـرود و                  
ــه افشــاي               ــاد ب ــاي ش ــکــه ــوزي م

جــمــهــوري اســالمــي و مــراســم            
ارتجاعي آن پرداخـتـنـد. عـوامـل         
ــي و               ــالمـــ ــوري اســـ ــهـــ ــمـــ جـــ
برگزارکننـدگـان عـاشـورا کـامـال           
غافلگير شده و با تاخيـر بـرنـامـه       
شان را شروع کردند اما در تـمـام       
ــان            ــف ــي مــخــال ــمــاي ــي طــول راهــپ
جمهوري اسالمـي در جـلـو آنـهـا            
حرکت ميکردند و بـا بـلـنـدگـوي            
قوي و با شعـار عـلـيـه جـمـهـوري            
اسالمي و سران جنايتکار آن کـل    
برنامـه را بـه صـحـنـه افشـاگـري                
عليه حکومت نـنـگـيـن اسـالمـي         
تبديل کردند. فعاليت مخـالـفـيـن      
جمهوري اسالمي چنان قدرتـمـنـد    
بــود کــه عــده قــابــل تــوجــهــي از            
افرادي که قصـد شـرکـت در ايـن             
مراسم را داشتند از شرکت در آن   

   خودداري کردند.
صف تظاهرات مخـالـفـيـن از       

ميدان مل السـتـمـن تـورنـتـو کـه            
محل گردهمايي اين مـراسـم بـود      
شروع شـد و بـه مـقـصـد پـالزاي                 
ايرانيان حرکت کرد. در طول ايـن     
مسير مخالفين جمهوري اسالمي 
با بلنـدگـوي قـوي، سـخـنـرانـي و              
شــعــارهــايــي بــه زبــان فــارســي و          

افشـاگـري درمـورد       انگليسي بـه    
جــمــهــوري اســالمــي و مــراســم            
ارتجاعي آن پرداختند و مراسم را 
ــن                ــه افشــاگــري از اي ــه صــحــن ب

 حکومت تبديل کردند.
 

الزم بــه تــوضــيــح اســت کــه            
شرکت کنندگـان در ايـن مـراسـم           
ارتـــجـــاعـــي و حـــکـــومـــتـــي از           
کشورهاي مختلف از پاکستـان و    
هند و افغانستان و ايران و بـرخـي   
ــد امــا              ــودن ــگــر ب کشــورهــاي دي
سازماندهندگان و مـداحـان ايـن          

ــامــه از عــوامــل جــمــهــوري             ــرن ب
اسالمي بودند که براي بـاز شـدن       
ســفــارت جــمــهــوري اســالمــي در        
کانادا مشغول فعاليت هسـتـنـد.      

، ســرمــايــه داران      «آقــازاده هــا  »
نزديک به مقامـات حـکـومـتـي و          
مزدوران حکومت نقش فعالي در   
اين مضحکه عزاداري و اسالمـي  

  داشتند.

دست تک تک کساني کـه ايـن       
روز را به يک سرشکستـگـي بـراي      
عــوامــل رژيــم اســالمــي تــبــديــل        

 کردند به گرمي ميفشاريم.
  

 ايرج رضايي
 ۲۰۱۶ اکتبر ۱۲

 ا
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ــن                ــراي کشــت ــام ديــگــري ب اعــدام ن
انسانهاست. قتـل عـمـد اسـت. ايـن              
ـقـض حـق حـيـات              عمل به معنـاي ن
است. حق حيات و مصونيت جسمي  
و روحي فرد از هر نـوع تـعـرض يـک           
حق اسـاسـي اسـت کـه بـايـد در هـر                  
جامعه مورد احترام قرار گيرد. اعدام 
اين حق را از انسانها سلب مي کـنـد.   
اعدام آنجا فاجعه آميزتر مي شود که 
طي آن عمل کشتن انسان با نقشه از   
پيش و با اعالم قبلي و با خـونسـردي   
انجام مي گيرد. انگار نـه انـگـار کـه          
ـتـه مـي شـود.                 جان آدمـيـزادي گـرف
اعدام يک جنايت سازمانيافتـه اسـت     
و دولت و نيروي مسلط بر جامعه که 
اعدام ميکند، خود مرتکب جـنـايـت    
ـيـع        ميشود. بهانه هاي اين عمل شـن
هر چه باشد، هدف اما، واحـد اسـت:     
کنترل جامعه از طريق ارعاب! به اين  
معنا اعدام مجازات نيست. ماشين  
اعدام در طول تاريخ وسـيلـه اي بـوده        
است که با استفاده از آن معتـرضـيـن    

ـيـسـت       به نظام هاي ستمگر را سربه ن
کــنــنــد، بــه نــابــودي مــخــالــفــان و              
ناراضييان بپـردازنـد، جـامـعـه را بـه             
سکون بکشانند و زنـجـيـر بـردگـي و          

 اسارت طبقاتي را محکم کنند.
ـقـام         ـت اعدام اجراي عدالت نيـسـت، ان
است. چشم در مـقـابـل چشـم اسـت.           
متعلق بـه گـذشـتـه و قـرون وسـطـي                
اســت. اعــدام بــر خــالف ادعــاي                 
مدافعين آن، به کـاهـش جـرم کـمـک            
نميکند. برعکس، در جـوامـعـي کـه        
اعدام ملغي شده است، آمـار جـرائـم        
ـيـشـتـريـن               ـتـه اسـت. ب نيز کاهش ياف
ــران،                 ــا در کشــورهــاي اي اعــدام ه
آمريکا، چين،عـربسـتـان سـعـودي و          
عراق صورت ميگيرد و خشونـت در    
ـتـه          ـب اين کشورها بيداد ميکند. و ال
اولين قلم خشونت خود اين اعدام هـا  
است. راهکار مقابله با جرم و جنايت  
در جامعه  نـه اعـدام و بـکـار بـردن                
خشــونــت دولــتــي بــلــکــه اقــدامــات         
پيشگيرانه و تغيير شرايطي است کـه  

 مولد جرم و جنايت است.
بشريت  در مبارزه بـا اعـدام بسـيـار           
جلو آمده اسـت و خـوشـبـخـتـانـه در              
بسياري از کشورهاي دنيا مـجـازات     
اعدام ملغي شده است. اما جمهوري  
اسالمي ايران يـکـي از کشـورهـايـي          
است که بعد از چين بيشتر اعـدام در    
سطح جهان را دارد. در ايران طي سي 
و هفت سال گذشته دهها هزار نفـر از    
ـيـدتـي بـه                  مخالفين سـيـاسـي و عـق
جوخه هاي اعـدام سـپـرده شـده انـد.            
صدها نفر با اتهاماتي نـظـيـر رابـطـه        
جــــنــــســــي خــــارج از ازدواج و                 
همجنسگرائي اعـدام يـا سـنـگـسـار           
شده اند. عده کثيري بـه جـرم قـاچـاق          
مواد مخدر اعدام شده اند. و يا فقـط   
در سه سال گذشته زيـر سـايـه دولـت            
"تدبير و امـيـد" روحـانـي حـدود سـه               

 هزار نفر اعدام شده اند.
در ايــران يــک جــنــبــش وســيــع در                
مخالفـت بـا اعـدام وجـود دارد کـه                 
ـيـه       اعتراض مادران و خانواده ها عـل

اعدام و جنبش بخشش دو جلوه مهم 
ـبـش و                     ـنـد. وجـود ايـن جـن آن هسـت
ـلـي بـاعـث شـده               فشارهاي بين الـمـل
است که بر سـر ادامـه اعـدامـهـا در            
ايران بويژه اعدامهاي مرتبط با مواد 
مخدر در ميان حکومتيـان شـکـاف      

 ايجاد شود.
 

در ايران به يمن تالشهـاي فـراوان مـا        
موفق شديم که سنگسار را عمال لغو 
کنيم. در باره لغو مجارات اعدام نيـز   
ـنـدي بـه جـلـو            ـل مي توانيم گامهاي ب
برداريم. به ايـن مـنـظـور الزم اسـت               

خواست لغو مجازات اعدام همه جـا    
ـيـه اعـدام         فراگير شود. در مبارزه عـل
بايد بـه کـمـک خـانـواده و مـادرانـي                  
شتافت که براي لـغـو ايـن مـجـازات            
ضد انساني تالش مي کنند. مـا در     
ـتـي از               مقابل اعـدام و خشـونـت دول
زندگي و شرايط بهـتـر زنـدگـي بـراي          

 همه انسانها دفاع مي کنيم.
ـيـن               –هرمز رها  ـتـه ب مسـئـول کـمـي

 المللي عليه اعدام 
ـتـه          -حسن صالحي سخنـگـوي کـمـي

 بين المللي عليه اعدام
 ۱۳۹۵ مهر  ۱۹  -۲۰۱۶ اکتبر  ۱۰ 
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استان تـهـران حـکـم شـش سـال               
دبـيـر    حبـس اسـمـاعـيـل عـبـدي           

کانون صنفي معلمان را تـايـيـد        
. اسماعـيـل عـبـدي بـدلـيـل             کرد

فــعــالــيــت در دفــاع از حــقــوق             
فعاليت تبليغي عليه معلمان به 

يعني تـبـانـي        ۶۱۰نظام و ماده 
براي اخـالل در امـنـيـت کشـور              

اعاده دادرسـي    متهم شده است.  
دبـيـر هـيـات       جعفر عظـيـم زاده       

مـديـره اتــحـاديـه آزاد کـارگــران            
ديـوانـعـالـي        ۳۳شعبه    ايران در

کشور رد شد. او قـبـال بـه شـش          
سال زندان محـکـوم شـده اسـت.         
اتهامات عظيم زاده جـمـع آوري     

هـزار امضـا بـراي افـزايـش             ۴۰
دســتــمــزد کــارگــران، تشــکــيــل         
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران،        
مشاوره به کارگران اعتصابـي و    
اجتماع و تباني بـه قصـد اقـدام        

است. بهـنـام     عليه امنيت کشور
ابراهيم زاده از فعالين کـارگـري     
و فعال حقوق کـودک شـش سـال          
است به اتهام تبليغ علـيـه نـظـام       
در زندان به سر ميبرد و جـمـعـا        

سال زندان محکـوم   ۱۳به حدود 
شده است. جرم بهنام نـيـز دفـاع       
از کــودکــان و کــارگــران اســت.           
اينها گوشه کوچـکـي از فضـاي        

ــتــي کــردن                ــرکــوب و امــنــي س
مبارزات کـارگـران و مـعـلـمـان             
است. صـدهـا نـفـر از فـعـالـيـن                  
کارگري و مـعـلـمـان مـعـتـرض،            
دانشــجــويــان و زنــان و وکــال و            
مـدافــعــيــن حــقــوق کــودک و يــا           
فعالين ساير اعـتـراضـات بـحـق        
اجتماعي نيز يا در زندانند و يـا  
احکام زندان سنگيني عليه آنها 
صادر شده است. تنهـا در طـول        
دوره روحاني براي صدها نفـر از    
فعـالـيـن اعـتـصـابـات کـارگـري              
پرونده امـنـيـتـي تشـکـيـل شـده               

 است. 
ــراي              ــجــمــع ب اعــتــراض و ت
دستيابي به زندگي انسانـي حـق     

اقدام »پايه اي همه افراد است.  
عليه امنيت کشور و اخـالل در        

اتـهـامـي     «نظم و امنيـت مـلـي     
است که به فـعـالـيـن کـارگـري و           
معلمان فعال و ديـگـر فـعـالـيـن           
جــنــبــش هــاي اعــتــراضــي زده           
ميشود تا مردم معتـرض را بـه       
سکوت بکشانند. اين اتهام زده    
ميشود تا مردم را از حق بيان و 
اعــتــراض و اعــتــصــاب عــلــيــه          
جهنمـي کـه بـه اکـثـريـت مـردم                
تحميل شده است، محروم کنـنـد   
و جلو گسترش اعتراض و جـلـو       
متشکل شدن مردم معتـرض را    

بگيرنـد. ايـن اتـهـامـات و ايـن                
احکام عليه همه مـردمـي اسـت      
ــط                 ــوسـ ــان تـ ــي شـ ــدگـ ــه زنـ کـ
مــفــتــخــوران حــاکــم بــه تــبــاهــي        

 کشيده شده است. 
بايد بطـور گسـتـرده و هـمـه            
جانبه در مقابل ايـن تـعـرضـات         
حـکـومـت ايسـتـاد. فـي الـحـال                
کـارزاري از جـانــب تشـکــلــهــاي          
کارگران و معلمـان در دفـاع از         
حق اعتراض به جريان افـتـاده و       
لغو کليه احکام و پـرونـده هـاي          
مفتوحه عليه سازمانـدهـنـدگـان     
و فـــعـــالـــيـــن جـــنـــبـــش هـــاي            
اعتراضي، امروز به يک خواست 
وسيـع اجـتـمـاعـي تـبـديـل شـده                
است. در بيانيه هاي مـخـتـلـفـي        
که توسط تشکل هاي معلمان و 
کــارگــران و زنــدانــيــان ســيــاســي        
صــادر شــده اســت، جــمــهــوري           
اسالمي بخاطر انـگ امـنـيـتـي          
زدن به اعـتـراضـات کـارگـران و          
معلمان محکوم شـده اسـت. بـا         
دستگيري هر کارگر و معلمي و 
با پاپوش دوزي و پـرونـده سـازي      
عليه هر فعال معترضي، دهـهـا     
فعال ديگر پا به ميـدان مـبـارزه      
گذاشته اند. براي صـدهـا فـعـال          
کارگري پرونـده سـاخـتـنـد، امـا           
اعـتــصــابــات نــه تــنــهــا کــاهــش         

نيافته بلکه ابعاد گسـتـرده تـري      
بخود گرفته اسـت. زنـدان هـاي           
جمهوري اسالمي به کـانـون داغ     
مبارزه تبـديـل شـده و خـواسـت            
لغو اتهام امنيتي عليه فعالـيـن   
ابعادي اجتماعي بـخـود گـرفـتـه        

 است. 
لغو اتهام امنيتي يـعـنـي آزادي        
اعتصاب و تـجـمـع، آزادي تشـکـل،          
آزادي بــيــان و اعــتــراض. ايــن يــک              
خواست محوري در مبارزات بـخـش     
ـقـر و                   ـيـه ف ـلـف مـردم عـل هاي مخـت
مــحــرومــيــت و بــيــحــقــوقــي عــلــيــه         
مفتخوران و جنايتکاران حاکم اسـت.  
اين خواسـتـي اسـت کـه کـارگـران و               
ــان                ــان و زن ــان، دانشــجــوي ــم ـل مــعـ
ـيـن           معترض، وکالي پيشـرو و فـعـال
ـيـه     ـل گروههاي معترض موسيقي و ک
مــردم آزاديــخــواه را کــه بــه اشــکــال            
مختلف در مقابل جمهوري اسالمـي  

صف کشيده اند متحد و يـکـپـارچـه         
ـيـونـد     ميکند و اعتراضات را به هم پ

 ميدهد. 
عبدي، عظيم زاده، ابراهـيـم زاده     
و ساير فعالين کـارگـري و مـعـلـمـان           
معترض، فعالين مدياي اجتماعي و 
کليه زندانيان سياسي بايد فورا و بـي    
قيد و شرط آزاد شوند و کليه پـرونـده     
ـيـن                  ـيـه فـعـال هاي تشکـيـل شـده عـل
ـيـن اعـتـصـابـات و            اجتماعي و فعال
اعتراضات و اتهام اقدام عليه امنيت 
کشور عليه کليه آنها بايد فـورا لـغـو        
ـيـه     شود. حزب کمونيست کارگري کل
مردم معترض را به گرد آمـدن حـول       
اين خواست هـا و گسـتـرش کـارزار             
ـيـن اجـتـمـاعـي                   براي دفـاع از فـعـال

 فراميخواند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
اکتبر  ۱۳ ، ۱۳۹۵ مهر  ۲۲ 

 ۲۰۱۶ 

بنا به فراخوان فعالين و کـارگـران   
کولبر مرزي براي اعتصاب عمـومـي   
مغازه داران و کسبه شهر بـانـه کـه از        
ـبـه    قبل فراخوان داده شده بود، روز شن

مهر، مغازه داران و مـردم شـهـر         ۱۸ 
بانه همصدا با فعالين اين حرکت و در 
حمايت از کارگران کولبر مرزي دست 
به اعتصاب زدند. فراخـوان کـارگـران       
کولبر مرزي به اعتصاب عمومي در   
شهر بانه در اعتراض به قتل و جنايت 
ماموران حـکـومـت اسـالمـي و در               
اعتراض به بي حقوقي مـطـلـق رژيـم         

  .اسالمي عليه آنان است
کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري به مردم مبارز و شريف بـانـه     
درود ميفرستد و از مـردم شـهـرهـاي         
کردستان و ديگر شهرها ميخواهد که 

از اعتراضات و تظاهرات مردم شـهـر   
مريوان و در حـمـايـت از خـواسـت و              
ـبـر مـرزي و              مطالبات کـارگـران کـول
اعتصاب بازاريان در شهر بانه وسيعـا  

 حمايت کنند.

 
کميته کردستان حزب کمونيست 

 کارگري
 

 ۹۵ مهر  ۱۸ 
 ۲۰۱۶ اکتبر   ۸ 
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