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يکي از رسـانـه هـاي جـمـهـوري             
اسالمي در دو گـزارش جـداگـانـه بـه          
آکسيون کمونيـسـت هـا در مـقـابـل             
مراسم عاشورا در تورنتو پرداخـتـه و     
گفته است "مخالفان نظام اسالمي و    
کمونيست ها از بيم اين کـه مـذهـب        
تشيع روز بـه روز در ايـن کشـور بـا                 
استقبال بيشتري مواجه شود از هفته 
ها پيش دست بـه اقـدام رذيـالنـه اي           
زدند و تصميم گرفتند که در ايـن روز    
ـنـد و بـا رقـص و                  ـيـاي به خيابان ها ب
پــايــکــوبــي يــزيــديــان دوران را شــاد           
کنند". در جـاي ديـگـري مـيـگـويـد                
"جمعي از سلطنت طلبـان و اعضـاء        
حزب کمونيست کارگـري بـا هـلـهلـه          
ـبـاسـهـاي         شادي کشيدن و پوشيـدن ل
رنگي عزاداران را تمسخر و با شـعـار   

مرگ بر جمهـوري اسـالمـي مـراسـم          
مسلمانان شيعه را حمـايـت از نـظـام         

اين تصاوير يادآور  اسالمي دانستند. 
در تهران است کـه   ۸۸ عاشوراي سال 

جمعي از يزيديان دوران بـا حـمـايـت           
اربابان غربي خود به اغتشاش و آتش 
زدن هيات هاي عزاداري پرداختند و   
تا توانستند به شعائر حسيني اهانـت  
نمودند و اين بار وارثـان آن افـراد در           

در کانادا اين مـراسـم را بـه           ۹۵ سال 
 نوبه خود زنده نگه داشتند". 

ترکيب شرکت کنندگـان در ايـن       
مراسم حکومتي عالوه بر افـرادي از      
ديگر کشورهاي اسالمـزده، عـده اي       
ـقـول يـدي                   ـنـد کـه ب هم ايـرانـي هسـت
محمودي آقـازاده هـا و وابسـتـگـان              
ـبـاس                حکومت و بـرخـي از هـمـان ل
شخصي هاي حـکـومـت انـد کـه در            
ايران ثروت انبوهي به هم زده اند و در 

خارج کشور نيز سرمايه گذاري هـاي    
زيادي دارنـد. از هـمـان جـنـس يـک                
درصدي هاي مفتخـور در ايـران کـه          
مــنــفــور عــام و خــاص هســتــنــد و              
ـيـن جـمـهـوري اسـالمـي بـه                  ـف مخـال
درست به تمسخر آنـهـا دسـت زدنـد.         

 دستشان درد نکند.  
درمورد صـحـت ايـن ادعـا کـه              
ـبـال      ـق "مذهب تشيع روز به روز با است
بيشتري مواجه ميشود" بايد از آيـت     
اهللا هاي جمهوري اسـالمـي سـئـوال         
کرد که سالها است آه و فـغـانشـان از        
گسترش بي ديني و بي حجابي و بـي  
رونقي مساجد و حسين پارتي ها بـه    
هوا بلند شده است. البته داعـش هـم      
ــعــدادي             ادعــاي مشــابــهــي دارد. ت
تروريست و بمب گذار بـه کشـورهـاي      
غربي فرستاده و در حـال رشـد! بـوده         
است. جمهوري اسالمي هم در دهـه       

تروريست هايش را به  ۷۰ و  ۶۰ هاي 
قبرس و آلمان و فـرانسـه و اطـريـش             
ــن                ــعــدادي از فــعــالــي فــرســتــاد و ت
اپوزيسيون را به قتل رساند امـا االن      
که در موقعيت قبلي نيـسـت آقـازاده      
ها و ميلياردها و مـداحـانـش را بـه             

 خارج فرستاده است! 
اما جالـب تـريـن نـکـتـه رسـانـه               
حکومتي، مقايسه عاشوراي تورنتـو  

تهران است و اينـکـه    ۸۸ با عاشوراي 
کــمــونــيــســت هــاي تــورنــتــو وارثــان         

 ۸۸ مخالفين حکومت در عاشوراي   
در    ۸۸ تهران هستند. عاشوراي سال 

مــيــلــيــون    ۴ تــهــران ادامــه حضــور        
مخالف حکومت در خـرداد آن سـال       
بود و جمهوري اسـالمـي را بـه مـرز           
سرنگوني نزديک کرد. به اين مـعـنـي     
ـتـه               ـيـراه نـگـف اين رسانه حکـومـتـي ب
ـيـسـت هـاي ايـرانـي در                 است! کـمـون

تورنتو به جنبش اکثريت مـردم بـراي     
سرنگوني حکومت اسالمي در ايـران  
کامال وصل هستند و اقدام آنـهـا در       
تورنتو مورد استقبـال گـرم اکـثـريـت          
مردم ايران که به اشکال مختلف براي 
سرنگوني حکومت سرکـوب و عـزا،       

 تالش ميکنند قرار خواهد گرفت. 
ــات              ــريـ ــري" نشـ ــاگـ ــن "افشـ ايـ
ـيـصـال                 ـنـهـا نشـانـه اسـت حکومتي ت
ــاعــي                 ــم ــوذ اجــت ـف حــکــومــت و نـ
کمونيستهـا اسـت. مـا از ايـن نـوع                 

 افشاگريها استقبال ميکنيم!  
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ــلـمــان          ۲۶ امـروز     مـهـرمــاه مـع

بازنشسته در تهران دست بـه تـجـمـع         
اعتراضي زدند و بـر خـواسـت هـاي             
خود از جمله حقوق باالتر از خط فقـر  
يعني سه و نيم ميليون تومان و لـغـو     
امنيتـي کـردن اعـتـراضـات و لـغـو                
پرونده معلمان معترض تاکيد کردنـد  
و اعــالم کــردنــد تــا زمــانــي کــه بــه              
خواست هايشان رسيدگـي نشـود بـه        
اعتراضات و تجمـعـات خـود ادامـه         
خواهند داد. در داخل سالن سازمـان   
ـيــز فضــاي                    ــه نـ ــرنــامــه و بــودج ب
 بازنشستگان بشدت اعتراضي بود.  

ـفـر از        ۷۰۰ صبح امروز حدود  ن
معلمان بازنشسته دست به تجمـع در    
مقابل ساختمان سـازمـان بـرنـامـه و          
ـنـدي بـر         بودجه زدند و با شعارهاي ت
خواست هاي خود تاکيد کردند. ايـن     
تــجــمــع بــدنــبــال تــجــمــع ســراســري           

مـهـر و بـا           ۶ بازنشستگـان در روز        
ـلـي بـرگـزار شـد. طـبـق                    ـب فراخـوان ق
گزارشي که بـه حـزب رسـيـده اسـت،            
تعدادي از مـعـلـمـان بـازنشـسـتـه از               
شهرهاي استـان مـرکـزي، لـرسـتـان،           
خـــراســـان، آبـــادان، ســـاوه، کـــرج،            
ـنـدج و اراک در ايـن                 کرمانشاه، سـن
تجمع شرکت داشتنـد. هـمـزمـان در          
ــلــمــان               يـزد نــيــز صـدهــا نــفــر از مــع

بازنشسته دست به تجمع در مـقـابـل      
کانون بازنشستگان اين شـهـر زدنـد.        
در قزوين نيز تجمع مشابهـي بـرگـزار      

 شده است. 
بر پالکاردهاي معلمان در تهـران  

ـقـر       « و يزد نوشته شده بـود:      خـط ف
سه ميليون و نيم حقوق بازنشستگـان  

ما با اين حقـوق از    « ، »يک ميليون
ـيـم کـه                    همـان بـازاري خـريـد مـيـکـن
مديـران بـا حـقـوق نـجـومـي خـريـد                  

ـتـمـنـدانـه       « ، »ميکنند زندگي شـراف
 » حق مسلم ما است.

  معلمان شعار ميدادند:
اگه صندوق خاليه اينـهـمـه اخـتـالس        

 چيه 
 اگه صندوق خاليه اينهمه دزدي چيه 

عـدالـت عـدالـت نــوبـخـت خـجـالــت               
 خجالت 

منزلـت، مـعـيـشـت، سـالمـت حـق               
 مسلم ما است 

 حقوق ما رياليه خرج ما دالريه 
 بيمه رايگان براي بازنشستگان 

مشــکـــل مـــا حـــل نشـــه بـــزودي              
 برميگرديم 

  و خطاب به نوبخت شعار ميدادند:
ـبـودم تـو          نوبخت بيا پايين! اگر من ن
وزير نبودي! اگر من نبودم تـو پشـت        
ميز نبودي! و سرنشينان اتومبيل ها  

با بوق زدن و دسـت تـکـان دادن بـا                 
ـازنشــســتـگــان ابــراز هــمــبـســتــگــي         ب

 ميکردند.  
مهر  ٦ در تجمع امروز قطعنامه 

ـنـدهـاي        مجددا قرائت شد. از جمله ب
اين قطعنامـه افـزايـش دسـتـمـزدهـا            
باالتر از خط فقر و رفع امنيتي کردن 
آموزش و پرورش و لغو پـرونـده هـاي      

 معلمان است. 
يکي از بـازنشـسـتـگـان در ايـن             
تجمع در گزارشي به حزب ميگـويـد:   
بازنشستگان خشمگين را بـه داخـل         
ساختمان بـرنـامـه و بـودجـه دعـوت             

ــدود           ــد. حـ ــردنـ ــر از         ۵۰۰ کـ نـــفـ
بازنشستگان با راهپيمايي و صفوفي 
ـنـد و وارد سـالـن            منظم به داخل رفت
آمفي تئاتر شدنـد. نـوبـخـت مـعـاون            

سـازمـان بـرنـامـه و           روحاني و رئيس
بودجه شروع به صحبت هاي تکراري 
کرد. اما با خشم و اعتراض معلمـان   
مواجه شد. بازنشستـگـان بـا شـعـار           
دروغه، دروغه؛ صحـبـت هـاي او را          
ـنـد               قطع کردند. بـازنشـسـتـگـان مـان
نـارنــجـک جـنــگـي بــودنـد. نـوبــخــت              
مجبور سد مـيـکـروفـون را مـقـابـل              
بازنشستگان قرار بدهد. تـعـدادي از        
بازنشسـتـگـان زن و مـرد هـر کـدام                 
گوشه اي از اعتراض و خواست هـاي    

بــازنشــســتــگــان را مــطــرح کــردنــد.         
ـتـه           نوبخت که در صحبـت اولـش گـف

زشت است که کسي حـقـش را       «بود 
بخواهد مطالبه کـنـد و ازايـن روش            
استفاده کند، اينـکـه هـرجـا فشـار و            
جيغ و داد باشد، حقي استيفا بشود و 
هرجـا نـجـابـت و شـرافـت! بـاشـد و                    
اعتراض صورت نگيرد، حق پـايـمـال    
بشود اينکه ديگر سنگ روي سـنـگ   

ـتـش در       »بند نمي ماند!  لحن صحـب
دور دوم تغيير کرد و سـعـي کـرد بـا             
احترام صحبـت کـنـد و قـول هـايـي               

بدهد. پاسخ يکپارچه بازنشـسـتـگـان      
اما اين بود که اينها بـراي مـا نـان و          
آب نميشود اگر مشکلمان حل نشود 
بزودي برميگرديم و سالن را سـاعـت     

 بعدازظهر ترک کردند.  ۳ 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ اکتبر  ۱۷ ، ۱۳۹۵ مهر  ۲۶ 
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داريم در مورد حمله نظامي اي کـه      
به موصل شروع شـده اسـت تـوسـط         
ارتش عراق و نيروهاي پيشـمـرگ از     
اقــلــيــم کــردســتــان  و ائــتــالفــي از             
نيروهاي ويژه آمريکا و انـگـلـيـس و       
فرانسه که از طريق حمـالت هـوائـي      
کمک ميکـنـنـد. هـمـچـنـيـن گـفـتـه                 
ــرکــيــه هــم                ــت ت مــيــشــود کــه دول
نيـروهـايـش را بـه اطـراف مـوصـل                
گسيل کرده است که تنش هـائـي را       
با دولت عراق بدنبال داشـتـه اسـت.        
اين عملياتي هسـت کـه از مـدتـهـا            
پيش بحثش در جريان بـوده اسـت و       
اينجا ميخواهيم با حميد تقوائي در 

 اين رابطه گفتگوئي داشته باشيم. 
 

حميد تقوائي فـکـر مـيـکـنـيـد ايـن               
عمـلـيـات نـظـامـي کـه تـبـلـيـغـات                   
وسيعي در موردش صورت ميگيرد 
چــه اهــمــيــتــي دارد و تــا چــه حــد                

 ميتواند موفق بشود؟
فکر کـنـم اهـمـيـت        ��& ;-�ای(:  

اين حمله روشن باشد چون داعش از   
زماني که مناطقي را تسخير کرد و   
بعنوان يک دولت عـرض انـدام کـرد          
يکي از عوامل و فاکتورهاي اصلـي  
به هم ريـخـتـن شـرايـط مـنـطـقـه و                  
جنايتهائي بوده است کـه نـيـروهـاي       
اسالمي انجام داده انـد. و ايـن هـم           
فقط به عراق محدود نـبـوده اسـت.        
در سوريه و در ليبي نيروهاي داعش 
فعالند و هر جا قدم گذاشته انـد جـز     
جنايت و فاجعه نيافريده انـد. يـکـي       
از مهمتـريـن پـايـگـاهـهـاي داعـش             
مــوصــل اســت. در واقــع آنــچــه بــه             
داعش اجازه ميدهد خـود را دولـت       
اسالمي اعالم کند اساسـا تسـخـيـر       
موصل و اعمال حاکميتـش بـر ايـن        
دومين شـهـر بـزرگ عـراق هسـت.              
اکنون مدت دو سال اسـت شـهـر در        
دست داعش است. عمليات نظامي  
و جنگي که شروع شده در صـورتـي       
که بتواند موفق بشود و شهر را بـاز      
پس بگيرد، که به احتمال زياد چنين 
خــواهــد شــد، در شــرايــط و تــوازن            
سياسي و ترکيب نيروهـائـي کـه در        

منطقه االن در مقابل هم صفـبـنـدي    
کرده انـد تـاثـيـرات زيـادي خـواهـد              
داشت. به همين دليـل هـم تـقـريـبـا            
همه اين نيروهـا در ايـن عـمـلـيـات             
درگير و دخيل هستند و هـر يـک از       
آنها سعي ميکند با دست باال پـيـدا   
کــردن در ايــن عــمــلــيــات بــعــد از              
شکست داعش در موصل موقعيت 
محکم تري داشته باشد. ميـخـواهـم     
بگويم در وجود داعش و بخـصـوص   
سـلـطـه اش بـر مـوصـل بـه نـوعــي                   
ميتوانيد برآيند نيروها و تـوازن قـوا     
بين نيروهاي مختلف را در منـطـقـه    
ببينيد و بـهـمـيـن اعـتـبـار بـازپـس                
گرفتن موصـل از داعـش کـل ايـن             

 شرايط را عوض خواهد کرد. 
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اشـاره کـرديـد بـه         
جنايات و عـمـلـکـرد فـجـيـعـي کـه                
داعش در دوسـال گـذشـتـه داشـتـه               
است. آيا شمـا حـملـه بـه داعـش و                
بيرون راندنش از موصل را مـثـبـت        

 ارزيابي ميکنيد؟ 
بـه نـظـر مـن هـر            ��& ;-�ایـ(:  

تحولي که باعث بشـود مـوصـل از          
دسـت داعــش خــارج بشــود تــحــول          
مثبتي است. هم از نظر سـيـاسـي و       
هم از نظر انساني. از نظر سياسي به 
اين خـاطـر کـه داعـش يـک نـيـروي                
عمـده اسـالم سـيـاسـي و تـروريسـم                
اسالمي در نه تنها عـراق بـلـکـه در         
منطقه و در کل دنيا است. از دسـت   
دادن مـوصـل ضـربـه مـهـلـکـي بــه                 
داعش وارد خواهد کرد. به نظر مـن     
با بازپس گرفتن موصل سير نـزولـي   
داعش شـروع مـيـشـود. و بـه ايـن                  
اعتبار کل جنبش اسالم سياسي بـه    
قهقرا خواهد رفـت. بـه ايـن داليـل              
شکست داعش در موصل يک تحول 
سياسي مثبت است. از نظر انسانـي   
هم اين تحول مهمي است، و شـايـد       
اساس اهميت بازپس گيري مـوصـل   
از اين نقطه نـظـر بـاشـد. بـه مـدت                
دوسال داعش جنايتهائي در موصل 
مرتکب شده است که در تـاريـخ کـم         
نظير است. از کشـتـار ايـزدي هـا و            
کال همه کساني کـه بـه اسـالم نـوع             

داعش معتقد نيستند تا وضعـيـتـي    
از    -که براي زنان بوجود آورده است 

جمله جهاد نکاح براه انـداخـتـه انـد،       
زنان را بـه عـنـوان کـنـيـز جـنـسـي                    
ميفروشند يا در اختيار جنگجـويـان   
داعشي قرار ميدهند و زناني که بـه    
اين امر تن نميدهند را دسته دسـتـه     

و تـا گـردن زدن و          -اعدام ميکنند 
زنده سوزاندن افراد اينها نمونه هائي 
از جنايات و فجايعي اسـت کـه مـا        
تنها از بخشي از آنها باخبريم. ولـي    
همين حد هم حاکي از يکي از فجيع 
ترين کشـتـارهـاي تـاريـخ مـعـاصـر               
است. بيش ازدو سال است که مـردم   
موصل در يک جهنم به تمام  مـعـنـا    
زندگي ميـکـنـنـد و نـجـات از ايـن                
جهنم از نظر انسـانـي بسـيـار مـهـم             
است. در ايـن مـدت تـعـداد زيـادي             
کشته شده اند، تعداد زيادي از شهـر  
فرار کرده و آواره شده اند و آنـهـا هـم      
که زنده مانده اند و نـتـوانسـتـه انـد            
شــهــر را تــرک کــنــنــد تــحــت انــواع            
فشارها قرار گرفته اند. مثـال حـتـي       
مرداني که ريششان را ميتراشند بـا  
شــالق و تــعــزيــر و غــيــره مــواجــه              
ميشوند. اين وضعيت فاجعه بـار و       
دهشتناکي است که بيش از دوسـال    
اســت مــردم مــوصــل بــا آن دســت            
بگـريـبـانـنـد. بـدون تـرديـد از نـظـر                    
انساني هم شکـسـت داعـش تـاثـيـر           
مثبتي بر زندگي هر روزه مردم شهر 

 خواهد داشت. 
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ولي نيروهائي کـه  
قرارست موصل را آزاد کنند، القـل    
نيـروهـاي اصـلـيـشـان مـثـل دولـت                
آمــريــکــا و دولــت عــراق و دولــت              
ترکيه، خود  بنا به دالئل و شـواهـد       
زيادي توليد کننده و ايجـاد کـنـنـده       
داعش بوده اند و شرايط و فضـائـي       
ايجاد کردند که موجب شکـلـگـيـري     
داعش شـد. االن هـم در بـيـن ايـن                 
نيروها جنگ و جـدال و کشـاکشـي          
وجود دارد که مـعـلـوم نـيـسـت چـه              
آينده اي خواهد داشت. نظر شما در    

 اين مورد چيست؟
اين روشن است کـه  ��& ;-�ای(:  

نـيــروهــائــي کــه بــه مـوصــل حــملــه            
ميکنند هيـچـيـک بـخـاطـر اهـداف            
انساني و يـا بـخـاطـرنـجـات مـردم                
نيست که دست به اين حمله زده اند. 
هر يک اهداف و سياستهائي دنـبـال     
ميکنند که کامال ارتجاعـي اسـت.     
اين نکته هم که اشاره کرديد کـامـال   
درست است و ما هم بـارهـا ايـن را          
گــفــتــه ايــم و تــوضــيــح داده ايــم و              
مستـدل نشـان داده ايـم کـه دولـت                
آمريکا و متحدينش   مستقيم و يـا  
غير مستقيـم در ايـجـاد نـيـروهـاي             
اسالمي از جمله داعش نقش داشته 
اند. از نظر سيـاسـي در يـک سـطـح             
عمومي داعـش و هـمـه نـيـروهـاي               
اسالمي که االن در مـنـطـقـه افسـار        
گســيــخــتــه بــجــان مــردم و بــجــان             
همديگر افـتـاده انـد هـمـه حـاصـل                
وضعيتي هستند که بـعـد از يـازده          
سپتامبر با حمله دولـت آمـريـکـا و         
متحدينش به افـغـانسـتـان و عـراق            
شروع شد. بدنبال اين تهاجم نظامي  
اين نيروهاي اسالمي ابتدا در عـراق  
ــگــر، در                   ــعــد در مــنــاطــق دي و ب
کشورهاي ديگـر خـاورمـيـانـه و در            
شمال افريقا، سربـلـنـد کـردنـد و بـا             
پرچم مقابله با آمـريـکـا و شـيـطـان             
بزرگ و نوعي مستضـعـف پـنـاهـي        
بميـدان آمـدنـد. داعـش بـر چـنـيـن                  
زمينه اي شکل گرفت. اگر کمي بـه     
گذشته برگرديم مي بينيم حـتـي در       
ايجاد طالبان در افغانسـتـان و روي       
کــارآمــدن خــمــيــنــي و حــکــومــت            
اسالمي در ايران هم دولتهاي غربـي  
و مشخصا آمريکا نقش مسـتـقـيـم       
داشـتــنــد. در ايــران بــراي کــوبــيــدن            

خميني را بعنوان رهـبـر      ۵۷ انقالب 
انقالب علم کردند و در افـغـانسـتـان     
هم براي مقابله با نفوذ شوروي در آن 
زمان طالبان را ساختند. ميخـواهـم    
بگـويـم تـاريـخـا حـتـي ريشـه هـاي                  
سربلند کردن نيروهـاي اسـالمـي بـر         
ميگردد به  نقشه هـائـي کـه دولـت         
آمريکا داشت براي ايجـاد کـمـربـنـد        
سبز بدور شوروي. بعد هم بـا حـملـه       
بوش پدر و بـوش پسـر بـه مـنـطـقـه              
زمينه اي ايجاد شـد بـراي بـمـيـدان            

آمدن انواع نيـروهـاي اسـالمـي. در          
اين شرايـط نـيـروئـي مـثـل داعـش              
شکل گرفت و به فاکتور مـهـمـي در      
بلوکبنديهاي منطقه کـه مـحـصـول         

از يکسو عـربسـتـان     -اين خالء بود 
و ترکيـه و قـطـر و از سـوي ديـگـر                   
جمهوري اسالمي و سوريه و روسـيـه   

تبديل شد. بطور مشخص داعش   -
محصـول شـکـسـت مـيـلـيـتـاريسـم               
آمريکا در مـنـطـقـه اسـت و خـالء               
قدرتي که در مـنـطـقـه ايـجـاد شـد.            
نيروهائي که االن به مـوصـل حـملـه       
کرده اند نيز همه در چنين شـرايـطـي    

 بجلو رانده شده اند.    
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چنين نـيـروهـائـي       
چطور ميتوانند يک اقدام مثبتي بـه    

 نفع انسانيت انجام بدهند؟
مستقل از ايـنـکـه        ��& ;-�ای(:  

ايـن نـيـروهــا مـاهـيــت و هـدفشــان               
چيست اگر يک محصول کارشان اين 
باشد که داعش را از موصل عـقـب     
برانند اين به داليلي که اشـاره کـردم     
تحول مـثـبـتـي اسـت. سـيـاسـت و                  
اهداف اين نيروها مسـلـمـا رهـائـي          
مردم موصل نـيـسـت و مـردم ايـن              
شهر بعد از خـروج داعـش هـم يـک             
جامعه آزاد و برابر و مرفه نخواهـنـد   
داشت. در اين ترديدي نيست. حتـي    
ممکن است جنگهاي ديـگـري بـيـن       
نيروهاي پـيـروز بـر داعـش بـر سـر                 
سلطه بر مـوصـل در بـگـيـرد و بـه                 
احتمال زياد اينطور خواهد شد. بـاز    
پس گرفـتـن مـوصـل از داعـش بـه               
معني حتي خـتـم جـنـگ بـيـن ايـن              
نيروها نيست. تازه دور جـديـدي از          
جنگ و کشمکش شروع خـواد شـد.     
ولي بحث بر سر اين نيست. مسـالـه    
اينست کـه هـمـيـن امـروز هـم ايـن                
جنگ و کشمکش را شاهد هستيـم.  
اينطور نيست که با حمله به موصـل  
اين نيروها بجلو آمده اند و مـقـابـل        
همديگر قرار گرفته اند. ادعـاهـائـي     
که دولت ترکيه دارد، صفبـنـدي کـه      
عــربســتــان ســعــودي و جــمــهــوري           
اسالمي در مقابل همديـگـر دارنـد،      
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چرا بايد قانون کـار    ا����	���	ل:  
 وجود داشته باشد؟

قانون كار در جـوامـع   >B( ?�اد�:  
كنوني محصول تالش طبقه كـارگـر     
جـهــانــي در مــقــابلـه بــا اســتــثــمــار            
وحشيانه و عنان گسيخته سـرمـايـه      
داري است. يك سپر دفـاعـي اسـت.       
چتري است براي جلوگيري از سقـوط  
به اعماق. تالشي است براي دفاع از  
جان و زندگي طبقه كارگـر در بـرابـر        
حرص و آز سرمـايـه. تـالـشـي بـراي            
بهبود شرايط كار و زنـدگـي طـبـقـه          
كارگر اسـت. قـانـون كـار حـتـي در                
شـكــل كـنــونــي اش يــك دســتــاورد           
جنبش كارگري در مقابله با شـرايـط   
برده واري است كه سرمايه از ابتداي 
تولد خونين اش بر كـارگـر تـحـمـيـل         

ساعت كار در هفتـه،  ٤٠ كرده است. 
ممنوعيت كار كودكان، حق انعـقـاد   
قرارداد دسته جمعي، حق تشـكـل و     
تجمع، حق اعتصاب، ايمني محيط 
كار، مـيـزان فـراغـت و مـرخصـي،               
برخورداري از بيمه بـيـكـاري، بـيـمـه         
بازنشستگي، حقوق  برابر براي زن و 
مرد در ازاء كار مشـابـه، ...، ايـن             
اقالم تنها بخشـي از مـطـالـبـات و            
حقوقي است كـه طـبـقـه كـارگـر در             
گوشه و كنار جهان با هـزاران تـالش     

 بر سرمايه تحميل كرده است. 
بمنظور پي بردن به ضرورت حيـاتـي   
قانون كار، براي يـك لـحـظـه تصـور            
كنيد كه اگر همين قانون كـار دسـت     
و پا شكسته در گوشه و كنار جـهـان   
تثبيت نميشد، طبقه كـارگـر در چـه        
شرايط وحشتنـاكـي كـار و زنـدگـي            
ميكرد. به شرايط و محيطهاي كـار   
در فيلمهاي دوران عروج و اسـتـقـرار    
ــع                ــري ــي س ــگــاه ــه داري ن ــاي ــرم س

بيندازيد، گوشه هـايـي از واقـعـيـت          
خشن زندگي كـارگـر را مـنـعـكـس             
ميكنند. سرمايه دار با سرمايه اش  
انباشت ميكرد، كـارگـر بـراي بـقـاء          
ناچار به فروش نـيـروي كـار بـود تـا            
معاش و سرپـنـاهـي بـراي خـانـواده           
كارگري فراهم كـنـد، و در هـر روز              
كاري عمر خود را بسيار بيـشـتـر از      
يك روز كوتاه ميكرد. مرگ زودرس  
حاصل اجتناب ناپذير چنين پـروسـه   
اي بود. كارگر هستي و زندگـي اش     
را بــا ســرعــت بــيــشــتــري از دســت            
ميداد. اگر قانون كاري نبود، كارگـر  
ناچاربود به هر شرايطي براي تاميـن  
كار و معاش تـن دهـد. يـا گـرسـنـه              
بمـانـد يـا تـمـامـا تسـلـيـم شـرايـط                    
سرمايه شود. اگر قانون كاري نـبـود      
كه جلوي تـوحـش سـرمـايـه را سـد               
كند، كارگر تنها بـا قـربـانـي كـردن            
جسم و جانش مـيـتـوانسـت زنـدگـي         
كند. اگر قانون كاري نـبـود، كـارگـر        
نيز تمـامـا يـك ابـزار كـار بـود، نـه                  
احساسي داشت، نه نيازي داشت، نه 
عواطف خاصي داشت، نه خـانـواده     
اي داشــت، و نــه اســاســا انســانــي             
قلمداد ميشد. اگر قانون كـار وجـود     
نداشت، كودكان كار يك استثناء در 
نظام سرمايه داري نـبـودنـد، قـاعـده        
اي عمومي و كلي بودند. اگر قـانـون   
كار وجود نداشت، طبقه كارگـر حـق     
تشــكــل نــداشــت. حــق اعــتــصــاب           
نداشت. حق انعـقـاد قـرارداد دسـتـه           
جمعي نداشت. بيمه بـازنشـسـتـگـي       
نداشت و با پـايـان تـوان جسـمـي و              
قدرت كارآيي و توليد سـودش بـراي     
سرمايه به گوشه اي پرتاب ميشد تا 
روزهاي پاياني زندگي را در سياهـي  

 و تنهايي به تلخي به اتمام برساند. 

قــانــون كــار يــك ضــرورت حــيــاتــي          
مبارزه طبقه كارگر در نظام سرمايـه  
داري معاصر است. و تا زمـانـيـكـه        
مباني اقتصادي جامعه بر استثمـار  
كارگر و فروش نيروي كـار و تـولـيـد         
سود و انـبـاشـت سـرمـايـه اسـتـوار                 
است، قانون كار و گسـتـرش حـقـوق       
جهانشمول و انساني كارگر يك ركـن  
اساسي تالش روزمره طبـقـه كـارگـر       

 است.
ــات                ــبـ ــاسـ ــنـ ــه مـ ــادام كـ ــا مـ امـ
اســتــثــمــارگــرايــانــه كــار مــزدي بــر          
مناسبات اقتصادي جامـعـه حـاكـم       
است، مادام كـه هـر انسـانـي بـراي              
تامين مايحتاج زندگي خود نـاچـار     
به فروش نيروي كار است، مادام كـه  
نــيــروي كــار كــااليــي اســت كــه در            
جامعـه خـريـد و فـروش مـيـشـود،                 
مادام كه هدف فعاليت اقتصادي نـه  
رفع نيازمنديهاي گسترده انسانها و   
آحاد جامعه بـلـكـه تـولـيـد سـود و                
انباشت سرمايه است، هـيـچ قـانـون       
كاري، تاكيد ميكنـم، هـيـچ قـانـون          
كاري نميتواند نافي چنـيـن شـرايـط       
ضد انساني و استثمارگرايانه اي در   
جامعه  باشد. قانون كاري به راستي  
آزاد و كارگري نيست. قانون كار در    
اساس تالشي براي كـنـتـرل و تـرمـز          
گذاشتن بر تـوحـش سـرمـايـه داري            
اســت. امــا قــانــون كــاري تــمــامــا             
كارگري قانوني متضمن نفـي نـظـام      
كار مزدي است. مسـالـه نـه تـنـهـا              
توحش سرمايه بلكه نفس حاكمـيـت   
اقتصادي سرمايه اسـت. بـايـد ايـن          
مناسبات را نابود كرد. بايد جامعه  
را بر مـبـنـاي رفـع نـيـازمـنـديـهـاي               
همگان سازمان داد. چنين نـظـامـي     
نه تنها ممكن بلكه ضرورت حياتـي  

 وضعيت موجود است. 
 

قانون کار مطـلـوب   ا����	���	ل:  
شما چه چيزهايي را بـايـد تضـمـيـن          

 کند؟
شاخص ها مـا بـراي       >B( ?�اد�:  

تعيين مبـانـي يـك قـانـون كـار كـه                
متضمن حقوق جهانشمول كارگر در 
نظام موجود باشد، روشن انـد. يـك        
دنياي بهتر، برنامه حزب كمونيسـت  

كارگري، مبحث مشخص و جامعي 
را به ايـن مسـالـه اخـتـصـاص داده               
است. "مادام و هر جا كه نـظـام كـار        
مــزدي بــرقــرار اســت، جــنــبــش                 
كمونيستي كارگـري بـراي تـحـمـيـل           
آنــچــنــان شــرايــطــي بــه قــوانــيــن و            
مناسبات كار در ايـن نـظـام تـالش           
ميكند كه حداكثـر آسـايـش و رفـاه           
ممكن و مناسب تري شرايط كار را   
براي كارگران تضمين كند و طـبـقـه        
كارگر و كل شهروندان را از عـواقـب     
مـخـرب نـظـام كـار مـزدي هـر چــه                  
بـيـشــتـر مصــون دارد. كـمـونــيـســم               
كارگري در اين مـبـارزه هـمـچـنـيـن            
براي برقراري شرايط و موازين كاري 
تالش ميكند كه ارتقاء خود آگاهـي  
طبقاتي و تشكل و توان مـبـارزاتـي      
طبقه كارگر را بـه بـهـتـريـن شـكـل                
ممكن تسهيل نـمـايـد." امـا چـنـد                
شاخص در اين چهـارچـوب حـيـاتـي        

 اند:
قانون كاري كه آزادي كـامـل و بـي            
قيد و شرط تشكل و تجمع كارگـران  
را برسميـت نشـنـاسـد، قـانـون كـار              
نيست. قانون سرمايه است. كارگري 
كه حق تشكل نداشته باشد، اتـمـيـزه    
شده است، فاقد هر قدرتي است. اگر 
سرمايه از آزادي كامل و بي قـيـد و     
شـرط تشـكـل و تـجـمـع بـرخـوردار                 
ــد از حــق                  ــاي اســت، كــارگــر هــم ب

 مشابهي برخوردار باشد. 
اگر قانون كاري آزادي كـامـل و بـي        
قيد و شرط اعتصاب را به هر بهانـه  
و تــحــت هــر شــرايــطــي بــرســمــيــت           
نشناسد، قانون كار نيـسـت، قـانـون       
ســرمــايــه اســت. مــگــر اعــتــصــاب         
كارفرمايان بـي قـيـد و شـرط آزاد                
نيست؟ مگـر كـارفـرمـايـان در هـر             
زمان كـه سـودشـان دچـار نـقـصـان                
شود، فعاليت توليدي را به تعطيلـي  

 و اعتصاب نميكشند؟
قانون كار بايد قـانـونـي بـراي هـمـه             
كارگران مستقل از تابعيـت، مـحـل      
توليد، مذهـب، جـنـسـيـت و نـافـي              
هرگونه تبعيـضـي در مـحـيـط كـار             
باشد. تبعيض عاملي جهت ايـجـاد      
شكاف در صـفـوف طـبـقـه كـارگـر                
است. تالشي براي در هم شـكـسـتـن      

 همبستگي و اتحاد كارگري است. 
هر قانون كاري بايد متضمن برابـري  
مــزد زنــان و مــردان در ازاء كــار                
مشابه باشد. شرم آور اسـت، هـنـوز         
حتي در متن جهـان سـرمـايـه داري         

 ٧٠ متوسط دسـتـمـزد زنـان حـدود            
درصـد مــتـوســط دســتـمــزد مــردان          

 است. 
هر قانون كاري بايد تضمين كـنـنـده      
اين مهم باشد كه نمايـنـده كـارگـران       
تـعــيـيــن كــنـنــده حــداقـل دسـتــمــزد            
كارگران اند. مادام كه نيروي كار در   
اين نظام اقتصادي كاالست، كـارگـر   
نيز مانند صاحب هر كـااليـي بـايـد       
قيمت و شرايط فـروش ايـن كـاال را          
تعيين كند. مضحك است. خـريـدار       
كاال، خريدار نيروي كـار نـمـيـتـوانـد         

 تعيين كننده قيمت كاال باشد. 
در هر قانون كاري كه حداقل حـقـوق     
انساني كارگر برسميت شناخته شده 
باشد، بايـد اخـراج كـارگـر مـمـنـوع              
شود. اخراج ابزاري براي تنبيـه و بـه       

 تسليم كشاندن كارگر است.
قانون كار بايد تضمين كننده ايمنـي  
و بـهـداشـت و صـدمـات نـاشـي از                
محيط كار باشد. محيط كار نبايـد   
قتلگاه كارگران باشد. مگر مـحـيـط    
كــار ســرمــايــه داران و كــارگــزاران            

 دولتي قتلگاه آنهاست؟ 
هر قانون كاري بايد تضمين كـنـنـده      
بيمه بيكاري مكفي بـراي كـارگـران        
باشـد. كـارگـر انسـان اسـت، داراي               
تمامي نيازهاي انساني است، آماده 
به كار است، و اگـر كـاري نـيـسـت،            
قانون كار حـاكـم بـر جـامـعـه بـايـد                 
تضمين كننده نيازهاي انساني آحاد 
جامعه باشد. نظام اقتصادي اي كـه     
كارگر را به خاطر نبود كار به گوشـه  
اي پرتاب مـيـكـنـد، نـظـامـي ضـد               
انساني است. بايد جامعه را از شـر       

 چنين نظامي خالص كرد. 
آنچه تاكيد كردم، مباني اساسي يك 
قانون كـاري اسـت كـه حـداقـلـي از               
حقوق جهانشمول كارگر را برسمـيـت   
بشناسد. من خواننده شمـا را بـراي        
بحثي همه جانبه پـيـرامـون مـبـانـي         
قانون كـار بـه "يـك دنـيـاي بـهـتـر"                    
برنامه حزب كمونيسـت كـارگـري و        
همچنين كتاب "كـار ارزان، كـارگـر         
خاموش"، ميزگردي پيرامون قـانـون   

 كار دعوت ميكنم. 
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سـال، فـقـر         ۱۰ به گزارش خبرآناليـن در ايـران طـي            
برابر شده است. در اين گزارش که به مـنـاسـبـت        ۷ غذائي 

اکـتـبـر روز جـهـانـي فـقـر مـنـتـشـر شـده در مـورد                                ۱۷ 
شاخصهاي جهاني فقر و تفاوت ميان فقر مـطـلـق و فـقـر            
نسبي و ابهام در تعريف خط فقر و نـمـودارهـا و آمـار و               
ارقام کارشناسانه و غيره به تفصيل بحث شده اسـت. امـا      
آنچه ناگفته مانده يک حقيقت ساده است: اين حقيقت کـه     
در ايران حداقل دستمزد يک چهارم خـط فـقـر رسـمـي اي              

است که خود حکومت اعالم کرده است. اين حقيـقـت کـه         
قيـمـتـهـا بـا شـتـاب سـرسـام آوي در حـال صـعـودنـد و                              

 دستمزدها در حال رکود!  
مقارن با اين گزارش در مورد فقر غذائي در گـزارش      

 ۵۲ ديگري اعالم شد که قيمت برنج در يکسـال گـذشـتـه         
در صد افزايش داشته است. همچنين قيمت هفـت کـاالي     
غذائي اساسي ديگر سير صعـودي داشـتـه اسـت.  نـيـاز                
چنداني به نمودارها و ارقام کارشناسانه نيست. دسـتـمـزد     
کمتر از يک چهارم خط فقر را در برابـر ايـن رشـد سـرسـام            

آور قيمتها قرار بدهيد تا عـلـت فـقـرغـذائـي در جـامـعـه                
روشن بشود. مدتهاست جنبش افزايش دستمزد خـواسـت      
افزايش حداقل دستمزد به ميزان سه و نيم ميليون تـومـان   
و افزايش ساالنه دستمزدها به نسبت نـرخ تـورم را اعـالم          
کرده است. امـا کـارشـنـاسـان حـکـومـت آيـت اهللا هـاي                      
ميلياردر و مقاماتي که حقوق نجومي شان سـر بـه فـلـک         
ميزند اين خواست کـارگـران را واقـع بـيـنـانـه و عـمـلـي                       
نميدانند! براي در نورديدن خط فقر بايد اين مـفـتـخـورهـا       

 را بزير کشيد.  

در خبرها بود که شخصي بـنـام      
حاج سعيد طوسي قاري بين المللي، 
رتبه اول در مسابقات جهاني قرائـت   
قرآن، و  کارشناس مسئول نوجوانان 
جامعه قرآني کشور در شـورايـعـالـي     
قرآن که زير نظر بـيـت رهـبـري اداره         
ميشود، به  دانـش آمـوزان قـرائـت             
قرآن تجاوز جنسي کرده است. بيـش   
از ده جوان و نوجوان که مورد تجاوز 
قرار گرفـتـه انـد بـا ارائـه مـدارک و                 
شواهد، از جمله توبه نـامـه بـه خـط         
مــعــلــم قــرآنشــان و اظــهــاراتــي کــه          
مخفيانه ضبط شده، از وي شکايـت  
کرده اند. اين شکايتنامه ها بيش از  

سال است که در داالنهاي دستگاه  ۵ 
قضائي سرگردان اسـت و بـه جـائـي           
نرسيده است. به گفته شاکيان طـبـق      
دستور مقام رهبري پرونده مسکوت 
گذاشته شده است و قرارست مـتـهـم      
را تبرئه کنند. بـنـا بـه گـفـتـه خـود                 
سعيد طوسي که يکي از شاکيـانـش   
مخفيـانـه ضـبـط کـرده اسـت "ايـن                 
پــرونــده مــخــتــومــه اســت ... خــود             

دانـد و کـامـالً در             حضرت آقـا مـي    
جريان است؛ ولـي از بـس سـيـسـتـم             
قضايي ما مشکل دارد، براي همين 
است که دو سه سال است قضيه دارد 

خورد. حضرت آقا بـه آقـاي         پيچ مي
الريجاني فرمودند که پرونده را جمع 
کنيد."  البته يک دليل اين تـوصـيـه        
"حضرت آقا" خـطـر بـمـيـان کشـيـده              
شدن پاي مقامات و حاج آقـا هـا و         
آيت اهللا هاي ديگر است. خود حـاج     
آقا طوسي صريحا تهديد کرده اسـت  
که "اگر مرا محکوم کنـنـد، حـداقـل        

 کشم." صد نفر را با خودم پايين مي
معموال در افکار عمـومـي ايـن      
نوع رسوائيهاي مقـامـات مـذهـبـي        
مغاير با اخـالقـيـات و اعـتـقـادات              
مذهبي مرتکبين اش تلقي ميشـود  
اما واقعـيـت بـر عـکـس اسـت. در                
اسالم از دواج با دختربچه ها، يعني  

تجاوز جنسي به آنان رسـمـا مـجـاز         
اعالم شده است. خميـنـي حـتـي در          
مورد مـجـاز بـودن سـوء اسـتـفـاده                
جنسي از نوزادان رساله دارد! تجاوز  
به نوجوانان پسر نيز يک رسم و سنت 
ديرينه در حوزه هاي علميه است کـه  
اکنون با در حکومـت قـرار گـرفـتـن          
اسالم در جامعه گسترش يافته. اين  
رسم البته تنـهـا بـه اسـالم مـحـدود             
نيست. تجاوز به پسر بـچـه هـا يـک            
عملکرد قديمي کشيشان کـاتـولـيـک     
نـيـز هسـت. سـالـهـا پـاپ و سـايــر                    
مقامات واتيکان، مانند عـمـلـکـرد     
امروز خامـنـه اي و بـيـت رهـبـري،               
تالش کردند بر ايـن سـنـت ديـريـنـه             
کليساي کاتوليک سرپوش بـگـذارنـد      
اما باالخره به همت خانوداه قربانيان 
اين تجاوز حقيقت برمال شد و پـاپ    
ــت                    ــابـ ــن بـ ــد از ايـ ــر شـ ــزيـ ــاگـ نـ
"معذرتخواهي" کـنـد! تـفـاوت بـيـن            
اسالم و مسيحيت در اينجاست کـه    
اسالم در ايران در حاکميـت اسـت و       
تجاوز جـنـسـي بـه کـودکـان مـورد                
حمايت رهبر نظـام و کـل دسـتـگـاه            
حکومتي قـرار دارد. ايـن نـظـام و                 
دستگاهي است که حقانيت خـود را    
از قوانين اسالمي کسـب مـيـکـنـد.        
بين معنويات اسالمي و عـمـلـکـرد       
آيت اهللا ها و حاج آقـاهـائـي نـظـيـر           
سعيد طوسـي  تـنـاقضـي نـيـسـت.              
آيات متعدد قرآن به تجاوز جنـسـي،   
از صيغه و ازدواج با دختران نه ساله 
تا محرومـيـت زن از حـق طـالق و               
اجبار او به تمکين از شـوهـر، مـهـر         
تائيد ميزند. اينها همه از مصاديـق   
تجاوز جـنـسـي اسـت کـه در هـالـه                  
مذهـب پـيـچـيـده شـده و تـقـدس و                   
مشروعيت يـافـتـه اسـت. حـاج آقـا              
طــوســي هــا مــحــصــول و نــتــيــجــه           
آموزشهاي مذهبي هستـنـد. الـهـام        
بخـش تـجـاوز جـنـسـي قـاري قـرآن                 
 همين نوع آيات شيطاني بوده است. 
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 "دوچرخه سواري بانوان جامعه را ناامن ميکند"
 امام جمعه اصفهان

در نظر اول اين گفته به ديگر اظهارات ابـلـهـانـه امـام        
جمعه ها و مقامات حکومتي شبـيـه اسـت. ادعـاهـائـي            
نظير رابطه زلزله با بدحـجـابـي و يـا نشـانـه هـاي عـروج                   
مهدي از چاه جمکران و يا هاله نور دور سر احـمـدي نـژاد        
در اجالس سازمان ملل و غيره. اينها را بايد بـه حسـاب        
تبليغات اسالمي گذاشت که مايه و پايه اي بجز خرافـات  
و حماقت و تحجر فـکـري گـويـنـدگـانـش نـدارد. امـا در                   
ادعاي به خطر افتادن امنيت بخاطر دوچرخه سواري زنـان  
حقيقتي نهفته است. اگر بجاي امنيت جـامـعـه امـنـيـت            

 نظام را قرار بدهيد مساله روشن ميشود. 
منظور مقامات از امنيت جامعه يا امـنـيـت مـلـي          
مانند همه حکومتهاي استبدادي امنيت نظام و حکومت 
خودشان است. همانطور که وقـتـي فـعـالـيـت کـارگـران و                
معلمان براي افزايش دستمزد و حق تشکل و ديگر حـقـوق   
پايه اي خود را "اقدام علـيـه امـنـيـت مـلـي" مـيـنـامـنـد                     
منظورشان اينست که امنيت حکومت اسالمي بـه خـطـر      
افتاده است. در اينجا نيز بحث بر امنيت و بـود و نـبـود             
نظام جمهوري اسالمي است. دوچرخه سواري زنان امنيت  
نظام را به خطر مياندازد چون زن ستيزي يک رکن و شـرط    
وجودي اين نظام است. چون نه تنها دو چرخه سواري بلکه  
هر فعاليت ورزشي و هنري و اجتمـاعـي زنـان ديـوارهـاي          
آپارتايد جنسي و موقعيت فرودست و تحت قيموميت اي  

درصـد جـامـعـه          ۵۰ که جمهوري اسالمي تالش دارد بـه    
تحميل کند را درهم ميشکند و پايه هاي حکومت را بـه      
لرزه در مي آورد. چون فعاليتها ورزشي و اجتماعي زنـان،  
مانند هر بروز و نشانه ديگري از  مدرنيسم و مـدنـيـت و        
زندگي انساني، با اساس حکومت اسـالمـي در تـنـاقـض          

 است و امنيت نظام را به خطر مي اندازد. 
از نظر ائمه جمعه و مقامات و آيـت اهللا هـاي ريـز و            
درشت حکومتي  فعاليت و تالشهاي مردم بويژه جوانان و 
زنان براي برخورداري از يـک زنـدگـي درخـور انسـان قـرن               
بيست و يکم نوعي براندازي نرم محسوب مـيـشـود و در        
اين هم حقيقتي نهفته است. کافي است مردم همانطور که 
ميخواهند زندگي کنند تا نـفـس مـوجـوديـت جـمـهـوري               
اسالمي بزير سئوال برود. بهمين دلـيـل هـم بـا هـر بـروز                 
سرزندگي و آزادگي داد وااسالما و هـجـمـه فـرهـنـگـي و              
براندازي نرم مقامات به هوا ميرود و از ميکروفون نـمـاز     
جمعه و رسانه هاي رسمي و نيمه رسمي شان به يکـديـگـر    
هشدار ميدهند و براي مردم خط و نشان ميکشند. داد و  
فغاني که روز بروز بـه عـجـز و البـه و ابـراز اسـتـيـصـال                        

 نزديکتر ميشود. 
راه برون رفتي براي حکـومـت وجـود نـدارد.  وجـود                

جمهوري اسالمي با نفس زندگي انساني در تناقض اسـت  
و اين سرزندگي و پويائي و نشاط زنـدگـي اسـت کـه کـل              
نظام متحجر جـمـهـوري اسـالمـي را هـر روزه بـچـالـش                      
 ميکشد و آنرا به آستانه سقوط نزديک و نزديکتر ميکند.  
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هـفــتـه اي کــه گــذشـت، دو حــرکــت              
مـهـر      ٢٧ و      ٢٦ اعتراضي روزهاي 

ماه، يـعـنـي تـجـمـع صـدهـا مـعـلـم                  
بازنشسته و جمع هايي از کارگران در 
ـيـه          مقابل مجلس با شعـارهـايـي عـل
فقر، عليه تبعيض و براي داشتن يـک  
زندگي انسـانـي، ويـژه بـود و بـطـور                 
واقعي فرياد اعتراض کارگران و کـل    
جامعه را نمايندگي ميکرد. معلمان  

مـهـر مـاه بـراي            ٢٦ بازنشسـتـه در       
پيگيري خواستهايشان تـجـمـع کـرده       
بودند و کارگران عليه اليحه "اصـالح   
قانون کار" و با خواست خارج شدن آن  
از دستور مجلس. عالوه بـر ايـن دو          

مهرماه معلمـان   ٢٧ اتفاق مهم، روز 
بــعــد از ســالــهــا مــبــارزه و تــالش               
توانستند، مجمـع عـمـومـي کـانـون           
ـيـز بـه            صنفي را برگزار کنند و ايـن ن
نوبه خود اتفاق مهمي در مـبـارزات       
ـلــمـان بـود و راه نشـان مـيــداد.                  مـع
همچنين کارزار عليه احکام امنيتـي  
علـيـه کـارگـران، مـعـلـمـان و مـردم                  

سال حـکـم زنـدان       ٦ معترض و تاييد 
براي اسماعيل عبـدي هـمـچـنـان در          
ـيـسـت کـه          جريان است. و اين در حـال
ـيـه تـعـويـق              اعتراضات کـارگـري عـل
پرداخت دستمزدها، بيکارسازيـهـا و     
تعرضات دولت و صـاحـبـان کـار بـه          
زندگي و معيشتشان هر روزه اسـت.      
ـفـاقـات فضـاي پـر                نگاهي به ايـن ات
تپش جنبش کارگري، صف مـتـحـد      
کارگران و معلـمـان کـه هـر چـه روز              
بيشتر با خـواسـتـهـايـي مشـتـرک در            
مـبـارزاتشـان کــنـار يـکــديـگـر قــرار              

 ميگيرند، را به روشني ميبينيم.  
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مهـر جـمـع هـايـي از             ٢٧ صبح روز 
کارگران با هماهنگـي اتـحـاديـه آزاد         
کارگران ايران در اعتراض بـه اليـحـه      
"اصالح قانون کار" و قـانـونـي کـردن           
بردگي بيشـتـر کـارگـران در مـقـابـل              

 مجلس جمع شدند. 
اولــيــن روز بــررســي قــانــون کــار در             
کميسيون اجتماعي مجلس بود و در 
اين تجمـع کـارگـران بـا شـعـار هـاي                
کميسيون اجتماعـي اليـحـه را پـس           

بده؛ اصالح قانون کار به نفع سرمـايـه   
دار؛ اليحه اين دولت، بردگي کـارگـر؛   
دولتيان بدانند، کارگر ارزون نمـيـشـه؛    
کارفرمايان بدانند کـارگـر خـامـوش         
نميشه؛ معيشت، منزلت، حق مسلم 
ماست؛ اميد کـارفـرمـايـان، کـارگـر           
ـتـمـردان، کـارگـر         خاموشه، تدبير دول
ارزونه؛ اعتراض خود را به اين اليحـه  
ـنـدگـان                    ـنـد. تـجـمـع کـن اعالم داشـت
همچين بنرهايي با شعارهايـي چـون     
اتهامات امنيتي بايد از پرونده هـاي    
فعالين صنفـي خـارج شـود، اليـحـه            
اصالحيه دولت بر روي قانون کار يک 
ـيـت     ـب بازگشت به عقب بي سابقه و تث
و گسترش بردگي محض ما کارگران 
ــا تصــويــب اليــحــه               ايــران اســت، ب
اصالحيه دولت بر روي قانون کـار در    
مدت کوتاهي صـدهـا هـزار کـارگـر          
بصورت دسته جمعي اخراج خواهنـد  
شد و حق اعتراض از کـارگـران بـراي      
اخراج سـازيـهـا سـلـب خـواهـد شـد،               
ــي عــامــل رواج                ــون کــار فــعــل قــان
قراردادهاي موقت و بي حقوقـي مـا     
کارگران است اعـتـراض خـود را بـه             
اليحه قانون کار و به کليت قانون کار 
ـنـد. در ايـن          ضد کارگري اعالم داشت
تجمع همچنين قطـعـنـامـه کـارگـران         
عليه اليحه "اصـالح قـانـون کـار" و               

 خواستهاي کارگران خوانده شد.
ـنـدگـان      جالب اينجاست که تجمع کـن
اعالم کرده بـودنـد کـه بـدون حضـور            
رئيس کميسيون اجتماعي به تـجـمـع    
خود پايان نخـواهـنـد داد. و بـا ايـن               
فشار موفق شدند پروين مـحـمـدي و      
ناهيد خداجو از سوي اتـحـاديـه آزاد        
کارگران ايران و اشرف بنايي از سـوي  
ـيـمـارسـتـان را بـه عـنـوان                    پرسـنـل ب
ـنـدگـانشـان بـه داخـل مـجـلـس                  نمـاي
بفرستند. اين نمايندگان بـا خـدادادي      
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس و 
تقي زاده نماينده پارلماني وزارت کـار  
ـنـد و بـا          در مجلس به مذاکره نشسـت
توضيح مواد ضـد کـارگـري اليـحـه            
"اصالح قانون کار" خواستـار عـودت     
آن به دولت شدند. مجلسيـان ضـمـن       
ـتـوانـد     اعالم اينکه مجلس قانونا نمي
اليحه دولت را از دستور خارج کـنـد،   
ـنـده هـاي              ـتـهـاي نـمـاي با تاييد صحب
کارگران بر احتمال برگشت اين اليحه 
پس از بررسي اوليه تاکيد کردنـد. در     

ادامه اين مذاکرات آنـهـا بـه جـلـسـه           
کميسيون دعـوت شـدنـد. در آنـجـا               
پروين محمدي سـخـنـرانـي پـرشـوري         
کرد و چنين گفت: "قانون کار در هـر       
کشوري نماينده بربريت يا مدنيت در   
آن کشور است. شرايط کار کارگران و  
سهم آنان از زندگي در شرايط حـاضـر   

ميليون حاشيـه نشـيـن،       ١١ با وجود 
ـيـکـار، اخـراج سـازيـهـاي             ميليونها ب
گسترده، دستمزدهاي چند بـرابـر زيـر      
خط فقر و ماهها عدم پرداخت همين 
دستمزدها بيانگر بربريت موجـود در    
اين جـامـعـه اسـت آنـوقـت شـمـا بـا                  
تصويب اين اليحه درصدد رسـمـيـت      
بخشيدن و تعمـيـق و گسـتـرش ايـن            
ـيـد". وي در                بردگي و بـربـريـت هسـت
ادامه اين سـخـنـان  اظـهـار داشـت:             
ـنـجـا آرام                ـيـد کـه اي "شما تصور نکـن
ـيـد سـنـدي را بـه               ـتـوان نشستيد و مي
تصــويــب بــرســانــيــد کــه طــبــق آن              
ميليونها خانواده کارگري به قهقـرا و    
مــرگ رانــده بشــونــد و آنــوقــت آنــان            
ساکت بنشينند" و در آخر خـواسـتـار       
 عودت فوري اين اليحه به دولت شد. 
در اين حرکـت اعـتـراضـي کـارگـران           
برخـواسـتـهـاي فـوري اي چـون لـغـو                 
قراردادهاي موقت کاري، حق برپايي 
تشکلهاي مستقل کارگري، تضميـن  
امنيت شغلي، خارج کردن اتهـامـات   
ـيـن        امنيتي از روي پرونده هاي فـعـال
صنفي و داشتن يک زندگـي انسـانـي      
تاکيد کردند. پروين محمدي در ايـن       
جلسه براستي نه تنها از سوي جمعي 
که در اين تجمع داشتند، بلکه فـريـاد   
ـيــه                 ـلـ ــل کــارگــران عـ ـتــراض ک اعـ
ـتـصـادي حـکـومـت                سيـاسـتـهـاي اق
ــر و                   ــر فــق ــدگــي زي اســالمــي و زن
محروميـت از داشـتـن يـک زنـدگـي               

 انساني بود.
اليحه"اصالح قانون کار" اليحه ضـد      
کارگري تر کردن قانون کار موجود و   
تحميل فقر، بيـکـاري، گـرسـنـگـي و           
بيحقوقي و بردگي بيشتر به کـارگـران   
است. "اصالحات "پيشنهادي در اين    
الحيه درجـهـت انـجـمـاد و کـاهـش                
بيشتـر سـطـح دسـتـمـزدهـا و رانـدن                 
کارگران به فقر و فالکت بيشـتـر، تـام      
االختيار کردن کميته هاي انضباطـي  
در مـحـيـط هـاي کـار و قـرار دادن                 
چماق اخـراج بـر روي سـر کـارگـر و                  

تشديد رياضت اقتصـادي هـمـراه بـا         
 امنيتي کردن محيط هاي کار است. 
اليــحــه اصــالح قــانــون کــار، چــاره            
انــديشــي اي از ســوي دولــت بــراي              
اقتصاد به بن بست رسيده و بيمـارش  
است. اين اليحه در ميان کارگران بـا     
موجي از اعتراض روبرو شده است و   
انعکاس آنرا در گزارش اولين جـلـسـه    
ـتـمـان     کميسيون اجتماعي و فشار گف
کنار گذاشتن اليحـه از دسـتـور کـار           
ـيـم. بـه            ـن ـي ـب مجلس را به روشني مـي
ـيـن             گونه اي که در پـايـان جـلـسـه اول
جلسه کميسيون بر سر اين موضـوع،  

گيري درباره ادامـه يـا      مسئله تصميم
توقف جلسات بررسي اليحه اصـالح    
قانون کـار بـه اعضـاي کـمـيـسـيـون                 
اجتماعي محول شده اسـت. در ايـن        
ميان شوراهاي اسالمي و دارودسـتـه   
ـيـشـنـهـادي               هايشان که در اليـحـه پ
دولت زيرآب شان زده شـده اسـت، بـا        
سينه زدن زير پرچم قـانـون کـار ضـد         
ــد،             ــکــوشــن کــارگــري مــوجــود مــي
اعتراضات کارگران را دسـتـمـايـه اي       

 براي حفظ موقعيتشان کنند.  
با اعتـراض و مـبـارزه اي سـراسـري              
اليحه ضد کـارگـري "اصـالح قـانـون           
کار" را عقب زنيم و اکنون که بحث بر 
سر قانون کار داغ است، بـا خـواسـت      
هاي پايه اي و اساسي خود خواسـتـار   
جارو شدن کليـت قـانـون کـار و ايـن              

 بساط توحش و بردگي شويم.
قانون کـار جـمـهـوري اسـالمـي، در               
کليتش ضد کارگر و قـانـون بـردگـي         
است. حرکت اعتراضي کـارگـران در       

مــهــر مــاه شـروع خــوبـي بــراي              ٢٧ 
اعـتــراضــي گســتــرده بــه تـعــرضــات         
حکومت اسالمي و براي جلـو آمـدن     
با خواستهاي سراسري بـراي داشـتـن        
يک زندگي انساني است. قـانـون کـار       
جمهوري اسالمي را با تمام طرح هـا    
و اصــالحــيــه هــايــش بــه زبــالــه دان            
بسپاريم و کل بساط سـرمـايـه داري        

 حاکم را جارو کنيم. 
 

��BH	ن    ٢٦  U�V; :�>�
  ��C��ا� @ ���Gز�	�

 )�ا��<	�G	ن 
ـلـي             ٢٦ روز  ـب ـنـا بـه قـرارق مهر ماه ب

نــفــر از مــعــلــمــان          ٧٠٠ بــيــش از      
بــازنشــســتــه در تــهــران در مــقــابــل            

سازمان برنامه و بودجه جمع شـدنـد.     
در اين تجمـع اعـتـراضـي مـعـلـمـان             
بازنشسته از شهرهاي استان مـرکـزي   
و مازندران و از آبادان، اراک، مشـهـد   
و لرستان شرکت داشتند. شعارهايـي   
ـيـم                 ـيـون و ن ـل چون، خط فقر سـه مـي
حقوق ما يک ميليون؛ بيـمـه رايـگـان       
بـراي بـازنشـسـتـگـان؛ اگـر صـنــدوق               
خاليه، اين همه اختالس چـيـه؟؛ اگـر      
صندوق خاليه، اينهمه دزدي چيه؛ ما 
با اين حقوق از هـمـان بـازاري خـريـد          
مـيــکــنــيــم، کــه مــديــران بــا حــقــوق           
نجومي؛ معلم بيدار است از تبعيـض  
بيزار است؛ اگر ما نبوديم، تو اون باال 
نبودي؛ مشکل ما حل نشه دوباره بـر  
ميگرديم، مشکل مـا حـل نشـه بـه           
زودي بر ميگرديم؛ اگر من نبودم، تـو  
وزير نبودي؛ اگر من نبودم تـو پشـت       
ـيـه، خـرج        ميز نبودي؛ حقوق ما ريـال
ما دالريه؛ نوبخت بيا پايين؛ عدالت، 
عدالت، نوبخت خجالت؛ مـعـيـشـت،     
منزلت، حق مسلم مـاسـت، زنـدگـي       
شرافتمندانه حق مسـلـم مـاسـت، از           
جمله شعارهايـي بـود کـه مـعـلـمـان              
ـنـرهـايـي کـه در           فرياد ميزدند و در ب

 دست داشتند، نوشته شده بود. 
در اين حرکـت اعـتـرضـي مـعـلـمـان             
معترض مهدوي معاون نـوبـخـت را        
هنگاميکه اعالم داشـت کـه حـقـوق         
ـبـاطـي بـا سـازمـان            بازنشستگان ارت
مديريـت و بـرنـامـه ريـزي نـدارد، و                 
مهمترين کار روحاني کـاهـش تـورم        
بوده، او را هو و سـخـنـانـش را قـطـع           
کردند. تا جاييـکـه نـوبـخـت مـعـاون            
روحاني معلمـان را بـه صـحـبـت در              
داخل سالن مديريت و برنامه دعـوت  
کرد. معلمـان بصـورت مـارش وارد          
ـتـي او شـروع بـه                   سالن شدنـد  و وق
تکرار حرفهاي کلي و بـي سـر و تـه              
هميـشـگـي کـرد، بـه خشـم آمـده و                  
ـنـد و                    ـت تريبون را بـدسـت خـود گـرف
اعــتــراضــشــان را بــيــان کــردنــد. تــا            
جاييکه نوبخت ناگزير شد، با ظاهري 
مظلومانه با وعده و وعـيـد فضـا را          

   ۹ صفحه  
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جنگي که بيـن نـيـروهـاي اسـالمـي           
شيعه و سني در گرفته است، جنگي 
که داعش در سوريـه درگـيـر آنسـت         
اين فاکتور ها هـمـه هـم اکـنـون در            
منطقه وجود دارد. فرق بين شـرايـط    
امروز و شـرايـط پـس از شـکـسـت               
داعش اين است کـه مـردم مـوصـل         
ديگر در جهنمي که دوسـال تـجـربـه         
کرده اند نخواهند بود. ممکن اسـت    
نــيــروهــاي اســالمــي ديــگــري جــلــو        
بيايند. ممکن است حتـي درگـيـري       
بين ترکيه و دولت عراق باال بگيـرد.  
ولي اين امر تازه اي نيست. چـنـيـن       
شرايطي امروز هم هسـت. مـنـطـقـه         
دارد در آتش اين درگيريها ميسـوزد  
و بر متن و در دل اين شرايـط بـيـش      
از يک ميليون نفر در يـک شـهـر زيـر         
دست وحشي ترين نيروئي که تـاريـخ   
معاصر دنيا بخود ديده است دارنـد    
هر روز يک جهنم را تجربه ميکننـد.  
ختم اين شرايط جهنمي بوسيلـه هـر     

 نيروئي  تحول مثبتي است. 
از نظر سياسي هم همانطور کـه    
گفتم بازپس گـيـري مـوصـل ضـربـه           
مهلکي خواهد بود به يکي از جانـي  
ترين نيروهاي اسالمي. به نظـر مـن      
داعش بعد از از دست دادن موصـل  
نه تنها موقعيت قبلـي را نـخـواهـد         
داشت بلکه به سرعت تبديل خواهـد  
شد به نيروئي که حداکثر عـمـلـيـات       
ايذائي تـروريسـتـي انـجـام مـيـدهـد             
مـثــل الــقــاعـده و بــقــيـه نـيــروهــاي             
اسالمي. مـهـم ايـنـسـت کـه پـرچـم                
دولت اسالمي ميشکند و بـه کـنـار      
زده ميشود. گرچه نـيـروهـاي حـملـه         
ــه مــوصــل هــم اهــداف                ــنــده ب ــن ک
ارتجاعي اي دارند ولي شمـا امـروز     
نظر هر کسـي کـه در مـوصـل زيـر                
سلطه جهنمي داعش زندگي ميکند 
را درباره حـملـه ايـن نـيـروهـا بـراي                
اخراج داعش از شهر بـپـرسـيـد ايـن          

اقدام آنهـا را تـائـيـد خـواهـد کـرد.                  
اينکه بعدا چه خواهد شد مساله اي   
است که بعدا بايد به آن برخورد کرد. 
هيچکس نميتـوانـد بـگـويـد بـگـذار            
داعش در موصل به جناياتش ادامه 
بــدهــد چــون بــقــيــه هــم ارتــجــاعــي           

 هستند! اين منطق معنائي ندارد. 
اجازه بدهيد به يک نکتـه ديـگـر      
هم اشاره کنم. اين درست اسـت کـه        
سياستهاي دولت آمـريـکـا و سـايـر          
دول غربـي بـاعـث شـد نـيـروهـائـي               

مانند داعش سـربـلـنـد کـنـنـد ولـي             
جنايت هر نـيـروئـي را بـايـد بـپـاي                
خودش نوشـت. در روي کـار آمـدن             
خميني هم دول غـرب نـقـش زيـادي         
داشــتــنــد. مــوضــوع تصــمــيــمــات          
ــه               ــم ــوپ را ه ــوادول ــس گ ــران ــف ــن ک
ميدانيم. بعـد از ايـن کـنـفـرانـس و                
بدنبال توافقاتشان، دولت آمريکـا و    
متحدين اروپائي اش نـقـش خـيـلـي          
فعالي داشتند در اينکه خمـيـنـي را      
النسه کنند و به عنوان انقالبي ترين 
مرد جهان به مردم ايران  بفروشند و   

بـيـاورنـد       ۵۷ آن بال را به سر انقالب 
که همه ميدانيم. ولـي هـر کـس کـه           
حتي کمي با سياست آشنا بـاشـد و       
منطقي فکر کند نميتواند جـنـايـات    
خميني و جمهوري اسالمي را بـپـاي   
دولت آمريکا و کنفرانس گوادولـوپ  
بــنــويســد. دول غــربــي در بــقــدرت            
رساندن جـمـهـوري اسـالمـي نـقـش              
داشتـنـد ولـي جـنـايـات جـمـهـوري                
اسالمـي جـنـايـات خـود او اسـت.               
جنايات داعش هم جنايـات داعـش     
است. داعش يکي از جـانـي تـريـن            
نيروهائي اسـت کـه دنـيـا بـخـودش             
ديده است و هر نيروئي با هر نقـشـي   
که در شکل گـيـري داعـش داشـتـه            
است اگر دست او را از موصل قطـع  
کند مستقل از اينکه با چـه هـدفـي        
اين کار را ميکند کار مثبتي انجـام  

 داده است.  
 

  :D�13ا� FR	
همين نـيـروهـائـي     
که اشاره کرديد مثل ترکيه و روسيـه  
و آمــريــکــا و عــراق و جــمــهــوري               
اسالمي باالخـره در رقـابـتـهـايشـان           
سازمانهائي نظيـر داعـش و حشـد          
الشعبي که او هـم نـيـروئـي مـانـنـد            
داعش است که سني ها را کشـتـار       
ميکند را بوجود آورده اند و از آنـهـا   
حمايت کرده اند. نکته من ايـنـسـت       
که همانطورکـه خـودتـان هـم اشـاره            
کرديد همين االن ما شاهد کشاکش 
اينها با يکديگر هستيـم: کشـاکـش       
دولت ترکيه با عراق و بـا جـمـهـوري       
اسالمي و از سوي ديگر عربستان و 
از سوي ديگر روسـيـه و آمـريـکـا و            
غيره. ميشود حـدس زد کـه از دل              
اين کشاکشـهـا و رقـابـتـهـا امـثـال               
داعش، حال اگر خود داعـش سـرپـا        
نماند، را خلق بکنند. سئوال اينست  
که چکار مـيـشـود کـرد؟ مـردم چـه             
ميتوانند بکنند؟ که وقتي داعش از 

موصل بيرون رفت فضاي امن تـري    
در مـنـطـقــه دنـيـا ايــجـاد بشـود و                  

 وضعيت بهتري بوجود بيايد.
اين امـر و ايـنـکـه         ��& ;-�ای(:  

مردم چطور ميتوانند رها بشـونـد و     
ميتوانند واقعا شر اين نيروها را از     
سرشان کم کـنـنـد امـر خـود مـردم               
است. اين را با ديپلماسي و جنگ و  
تناسب قوا بين دولتهاي منطقه و يا 
غرب و روسيـه و آمـريـکـا و غـيـره               
نميتوان بدست آورد. تـا وقـتـي کـار          
بدست اين دولتها و نيروهـا اسـت و       
اينها دارند به سياست منطقه شکـل  
مــيــدهــنــد و وارد بــلــوکــبــنــديــهــاي        
مختلف ميشوند و اين از يک دستـه  
از نيروهاي اسالمي حمايت ميکنـد  
و ديگري از دستـه ديـگـر، وضـع از           
اين بهتر نميشود و حـتـي بـدتـر هـم          
خواهـد شـد. بـنـابـريـن راه حـل در                   
نهايت اين نيسـت کـه بـبـيـنـيـم چـه               
ائــتــالفــي بــاالي ســر مــردم شــکــل          
ميگيرد و يا آيا روسيه پيروز بشـود    
بهترست و يا آمريکا و يا اسد بمانـد  
بهترست يا بـرود و غـيـره. راه حـل                
ــيــســت. در ايــن                نــهــائــي ايــنــهــا ن
چهارچوب وقتي رهائي مـوصـل از       
دسـت داعــش را يــک امـر مـثـبــت               
ميدانيم اين در مقايسه با وضعـيـت   
امروز است و نه  به اين مـعـنـي کـه         
مردم موصل رهـا مـيـشـونـد و يـا               
دست مذهب از حتي موصـل قـطـع      
ميشود. نيروهاي اسالمـي ديـگـري       
جلو مي آيند و بقول شما اين تعـادل  
قوا و اين مناسبـات مـمـکـن اسـت           
داعشهاي ديگري خلـق کـنـد. هـمـه           
اينها ممکن است. در مـقـابـل ايـن          
شرايط  راه حل نهايتا شکل گرفـتـن   
و فعال شدن جنبـشـهـاي مـتـرقـي و           
چپ و آزديـخـواهـانـه اي هسـت کـه             
توده مردم در آن نقش ايـفـا کـنـنـد.          
نمونه اين جنبشها را خـوشـبـخـتـانـه       
مشاهده ميکنيم. در هـمـيـن عـراق        
در سال گذشته حرکت نسبتا وسيعي 
شکل گرفت با شعـار نـه شـيـعـه نـه             
سني و با خواست جامعـه مـدنـي و        
حکومت سکوالريستي. اين شـعـار      
در خيابانها وسيعا داده شـد. يـا در        
کردسـتـان عـراق جـنـبـش وسـيـعـي                
شکل گرفته است براي خـالـصـي از      
شر نيروهاي  ناسيونالـيـسـت حـاکـم        
برکردستان و نيروهاي دولت اقليمـي  
کــه يــک دســتــشــان هــم در دســت               
دولتهاي ارتجاعي است، بخشي بـه    
دولت ترکيه نزديکند و بـخـشـي بـه           
جمهوري اسالمي. مردم کـردسـتـان       

عراق بلند شده اند و ميگويند اينهـا  
را نميخواهيم. يا تـحـوالتـي کـه در          
کــردســتــان ســوريــه رخ داده اســت.          
کانتونهاي اين منطقه و نـقـشـي کـه       
مردم کوباني در عقب راندن هـمـيـن      
داعش ايفا کردند و بيانيه و قوانـيـن   
مترقي کـه از جـملـه در رابـطـه بـا                   
حقوق زنان و نفي قوانين اسالمي در 
اين رابطه در کانـتـون جـزيـره اعـالم          
شد. يا نمونه افـغـانسـتـان کـه زنـان             
عليه قوانين ضد زن و تـبـعـيـضـات        
جنسي بلند شده اند. و ايران هـم کـه      
جاي خـود دارد. جـنـبـش وسـيـعـي               
عليه اسـالم و اسـالمـيـت و عـلـيـه                
جمهوري اسـالمـي مـدتـهـاسـت در             
ايران شکل گرفته و در جريان اسـت.  
اين حرکتها جرقه هـا و روزنـه هـاي          
اميد بـخـشـي اسـت بسـوي آيـنـده،              
بسوي رهائـي و  آزادي. نـيـروهـاي              
سيـاسـي مـثـل حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري و نيروهاي مترقي و انقالبي 
اي که ميخـواهـنـد بـه ايـن شـرايـط              
خاتمه بدهند بايد روي اين جنبشـهـا   
و حرکتهاي اعتراضي مردم حسـاب    
کنند و آنرا سازمان دهند. از سـوي       
ديگر در سطح جهاني بسـيـج مـردم        
شريف دنيا و افکار عمومي دنيـا و    
بسيج نـيـروهـاي مـتـرقـي و چـپ و                
سکوالر و آزاديخواه دنيا در حمايـت  
از مردم کشورهاي اسـالمـزده و در         
اعتراض به سياستهائي که دولتهاي 
غربي به پيش ميبرند و باعث شکل 
گرفتن جانوراني مثل داعش و کـل      
نيروهاي اسالمي شده انـد ايـن هـم          
يک فاکتور مهم است. چه در سـطـح      
منطقه و در خود عراق و کشورهـاي  
اسالمزده و چه در سطح جهاني بايـد  
روي نيروهايي آزاديخواه و مترقي و   
خواهان رفاه و برابري، کـه مـيـشـود         
گفت اکثريت قريب بـه اتـفـاق مـردم         

بــا اصــطــالح نــود و نــه              -جــهــان   
اينطورند، حساب کرد و  -درصديها

آنرا بسيج کرد و سازمان داد. بـايـد         
درمقابل دولتها و نيروهاي اسالمي 
و حاميانشان ايـن نـيـرو بـه مـيـدان             
بيايد. ميدانيد که دول غربي دولتها  
و نيروهاي  اسالمي را به خوب و بد 
تقسيم ميکنند و مثال دولتي نظـيـر   
دولــت عــربســتــان ســعــودي کــه در          
سياستهاي داخلي اش دست کمي از 
داعش ندارد ار نظر آمـريـکـا و دول        
ــيــروهــاي اســالمــي             غــربــي جــزء ن
"معتدل" محسوب ميشود! اين نوع    
مماشات با نـيـروهـاي اسـالمـي را            
بايد مردم دنيا قبـول نـکـنـنـد و در            

مقابلش بايستند. نيروهاي اسالمي  
خوب و بد ندارند. بايد شر همه آنهـا   
را از سر مردم کم کرد. در رابـطـه بـا       
وضعيت امروز عراق هم به نظر مـن    
فعال شدن اين نيروها و جنـبـشـهـاي     
مترقي تعيين کـنـنـده اسـت و مـن              
اميدوارم که بـا رهـائـي مـوصـل از            
دست داعش و تضعيف داعش ايـن    
جــنــبــش ســکــوالريســتــي و ضــد             
اسالمي فرجه بهتري براي پـيـشـروي    
پيدا کند. هر ضربه اي کـه ارتـجـاع          
بــخــورد،  حــتــي اگــر ارتــجــاعــيــون          
خودشان بخودشان ضربه بزنـنـد، بـه      

 -نفع مردم و نيروهاي انقالبي است 
مثل زمانيکه دولت تـزاري روسـيـه        
در جنگ جهاني اول ضعيـف شـد و       
زمينه انقـالب اکـتـبـر فـراهـم شـد.              
امروز هم در جنگ بين ارتجاعـيـون   
فرجه اي باز مـيـشـود بـراي ايـنـکـه            
نيروهاي چپ و مترقي بجلو بيايـنـد   
و مــن امــيــدوارم بــا ضــربــه خــورن            
داعش در موصل ايـن امـکـان بـاز           
شود و بـتـوانـنـد نـيـروهـاي چـپ و                   

 مترقي بيشتر عرض اندام کنند. 
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شما اشاره کـرديـد   
به اهداف دولتهـا و نـيـروهـائـي کـه             
ميخواهند با اين حمله داعش را بـه    
عقب برانند. مثل دولت آمـريـکـا و       
ترکيه و جرانات ناسيـونـالـيـسـتـي و         
اسالمي. بعضي جريانات سـيـاسـي       
هستند که با استناد به همين حـملـه   
به موصل را مـحـکـوم مـيـکـنـنـد.             

 نظرتان در ان رابطه چيست؟
به نظـر مـن کسـي        ��& ;-�ای(:  

که حـملـه بـه مـوصـل را مـحـکـوم                 
ميکند جزء فرقه هـاي حـاشـيـه اي           
ــودشــان را "ضــد                     هســت  کــه خ
امپرياليست" مينامند و مـحـور و          
شاخص سـيـاسـي شـان ضـديـت بـا              
آمريکا است، شبيه ضد آمريکـائـي   
گري جمهوري اسالمي. آنها کـه در       
اين موضع خيلي منسجم و پيـگـيـر    
هستند در نهـايـت، مـثـل سـازمـان           
اس. دبــلــيــو. پــي. در انــگــلــيــس،               
ميرسند به حمايت از حسن نصـراهللا  
و يا حمايت از احمدي نژاد و بـارهـا     
شاهد چنين موضـعـگـيـريـهـائـي از          
جانب اين "ضد امپرياليستها" بـوده      
ايم. بـه نـظـر مـن ريشـه هـاي ايـن                     
موضعگيري اينان در مـورد حـملـه        
اخير به موصل نزديکي شان به ضـد  
امريکائي گري نـيـروهـاي اسـالمـي        
است. شما نظر هر آدم عادي اي در      

   ۳ از صفحه   

   ۹ صفحه 
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موصل  چند روز است کـه از      
چهارطرف مورد هجوم نـيـروهـاي      
ائتالف ضد داعـش قـرار گـرفـتـه            
است. اين شهر که زمـانـي حـدود         
سه ميليون نفر جمعيت داشت، به 
مرکز و پايتخت خـبـيـث تـريـن و            
بيرحـم تـريـن نـيـروي اسـالمـي و                
متحجر قرن تبديل شد. اين شـهـر    
صحنه هاي فجيـعـي را بـه چشـم           
ديد. از سر بريدن در مالء عام، تا 
از پرتاب از ساختمان و سـوزانـدن   
در قفس و به بردگي گرفتن زنان و 
دختران و بسياري از وحشي گـري    
ها که بـازگـويـي آنـهـا نـيـز حـال                 

 انسان را بهم ميزند.   
موصـل داسـتـان قـرن وارونـه            
ماست. قرني که  قرن جهش هـاي   
ــي در فضــا، در                  ــم ــل ــم ع ــي ــظ ع
تــکــنــولــوژي، در ايــنــتــرنــت، در          
ارتباطات، در پزشکي و در توليد 
و در همه زمينه هاست. قرني کـه   
ميتوانست با رفاه بـيـشـتـر بـراي          
همه، با خنده بشتر بر لبهاي همـه  
کودکان، با شادي و امـيـد آيـنـده         
بهتر براي همگان شروع شود. اما 
موصل در دسـت داعـش يـعـنـي              
جرثومه وسمبل بيشترين ارتـجـاع   
و تــحــجــر و عــقــب مــانــدگــي و              
بــيــرحــمــي و ضــديــت بــا نــفــس              
انسانيت و منطق انساني، دنيـاي  
ديگري را نمايندگي کرد. تبـاهـي    
و ناامني و عقبگرد و ضديـت بـا     
منطق انساني. و مـوصـل تـنـهـا             
نبود و نيست. چند سال است کـه     
دنيا در کابوس جنگ و تـروريسـم   
و وحشيگري خواب و آرام نـدارد.    
ــنــي، در              يــکــه تــازي گــرگــان دي
ســوريــه، در آفــريــقــا و حــتــي در            
ــنــدن و                  ــد و ل ــاريــس و مــادري پ
شهرهاي ديگـر جـان بسـيـاري از           
انسـانـهـاي بـيـگــنـاه را گـرفـت و                 
زندگيهاي بسياري را نابود کرد و   

 يا به تلخي هميشگي کشاند. 
اکنون ميگويـنـد مـوصـل بـه          
زودي آزاد ميشود. ميگويـنـد بـه       
زودي داعشــي هــا از ايــن شــهــر           
بيرون رانده ميـشـونـد. ايـن خـبـر            

خوشحـال کـنـنـده اي بـراي هـمـه                
است. آيا اين شـروع پـايـان يـکـه             
تازي دشمنـان عـلـم و انسـانـيـت             
است؟ آيا پايان ميدانداري داعش 
و بدنبال آن پايان امثال بوکوحـرام  
و القاعده و طالـبـان و جـمـهـوري          
خميني و کل ارتجاع اسـالمـي و       
مذهبي را در ايـن قـرن خـواهـيـم            
ديد؟ آيا ميتوان اميدوار بـود کـه     
بشريت در اين قرن نـفـس راحـتـي       

 بکشد؟ 
نيروهايي که اکنون حـملـه بـه      
موصل را آغاز کرده انـد خـود از       
خالقين و حـامـيـان داعـش بـوده            
اند. از دولت قومي مذهبي عراق  
گرفته، تا دولت آمريکا تا ترکـيـه   
و متحدينش، در رقـابـتـهـايشـان          
داعـش و يـک مشــت دســتــجــات           
آدمکش قومي و اسالمـي ديـگـر      
را ايجاد کردند و بـه جـان مـردم            
انداختـنـد. و اکـنـون نـيـز در دل                  
جنگـي کـه بـراي آزادي مـوصـل               
شروع شده، جنگها و کشاکشهـاي  
ديگري ميان همين نـيـروهـا دارد      
پرورده ميشود. تـرکـيـه بـا دولـت           
عراق کشاکش و اخـتـالف دارد و       
حاضر نيـسـت نـيـروهـايـش را از             
عــراق بــيــرون بــبــرد. جــمــهــوري            
ــا کــردن                  ــر پ ــا ب اســالمــي هــم ب
دستجات مزدور و مرتـجـع حـوزه      
هاي نفوذ خـودرا در عـراق پـيـدا           
کرده است و با عربستان  وترکـيـه   
و آمريکا سر جنگ دارد. آمريکا  
و عربستان و بارزاني نيز هر کدام 
به سهم خود نقـشـي در پـرورانـدن         
کشاکشهاي بعدي دارنـد. از ايـن        
نـظـر گـرچــه شـکـسـت احـتـمـالــي                
داعش اميد بخش و بسيار مثبت 
است، اما اميد چنداني به آرامش 
و زندگي امن براي مردم در چشـم  

 انداز نزديک نميتوان داشت.   
اگر اميدي به بـهـبـود بـاشـد،          
اين اميد از نيروي مـردمـي مـي        
آيد که با دست خالي در دل بغداد 
فرياد زدند "نه قومي، نـه ديـنـي،       
مدني". اين اميد از بهم پيوسـتـن     
صفوف مردمي مي تواند تـحـقـق    
پيدا کند که در خيابانهاي پاريس 

در صفوفي چندين مـيـلـيـونـي بـه         
حرکت در آمدند و عليه ارتجاع و 
ترور و توحش شـعـار دادنـد و از            
شارلي ابدو و قربانـيـان تـروريسـم       
دفاع کردند. از اين نمونه ها نـيـز      

 در اين اوايل قرن کم نداشته ايم. 
قرن ما ميتـوانـد قـرن خـوبـي          
باشد. ميتوانـد واقـعـا قـرن فـتـح             
قلل تازه تحول و بهبود در زندگي 
انسانها باشد. حقيتا دوره کنونـي   
ــگــري و                ــومــي دوره مــذهــب و ق
ارتجاع و عقب گرد نـيـسـت. اگـر        
وحشي ترين جناحها و جنبشهـاي  
مذهبي بي خـيـال نـفـرت مـردم،            
دست به توحش ميـزنـنـد، از ايـن         
روست که ديگر مردم را عـمـال از     
دسـت داده انــد. خــودرا در حــال             
اضمحالل و مرگ مي بينند. پـول   
و اسلحه اي از دولـتـهـاي امـثـال            
عربستـان و تـرکـيـه و جـمـهـوري                
اسالمي ميگيرند و چند صباحـي  
يکه تازي ميکننـد. ايـنـهـا بـايـد            
بروند و خواهند رفت. تمام کـردن     
هــرچــه ســريــعــتــر ايــن کــابــوس و          
توحش الزمه اش اينست کـه مـا       
مردم محکمتر از همان چيزهايـي  
که اينها ميخواهند نابـود کـنـنـد       
دفـاع کـنــيـم. يــعـنــي از مـنــطــق               
انساني و رفاه و آزادي و منزلت و 
اختيار. اميد قرن ما ميل سـوزان   
اکثريت مردم به همين چـيـزهـا و        
شکل گرفتن اتحادها و جنبشهاي 
گسترده در اين راستاست. موصل 
نــه بــزودي امــا در آيــنــده اي نــه              
چندان دور از دست داعش خالص 
ميشـود. و بـايـد از ايـن رويـداد                 
خوشـحـال بـود. امـا بـدون هـيـچ                 
توهمي بـايـد ايـن را بـبـيـنـيـم و                   
بــدانــيــم کــه جــنــگ مــا بــا آزاد              
کنندگان موصل خيلي زود شـروع  

 ميشود و بايد شروع شود.      
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دولــت روحــانــي اليــحــه اصــالح       
قانون کارش را به مجـلـس اسـالمـي       
داده است تا به تصويـب بـرسـد. ايـن          
اليحه ميراث دولت احمدي نژاد است 
که قرار بود در کنار قطع سوبسيـدهـا   
و يــارانــه هــا ريــاضــت اقــتــصــادي             
شديدتري را به کارگران و مـردم وارد      
کند و با وارد کردن "شوک مصـرفـي"      
به جامعه، اقتصاد در گـل نشـسـتـه           
حــکــومــت اســالمــي را بــه حــرکــت          
وادارد. جمـهـوري اسـالمـي در دوره            
احمدي نـژاد بـا فضـاي اعـتـراض و                
مقاومت مردم و کارگران مواجه شـد  
و بنـاچـار اصـالحـيـه کـذايـي قـانـون                
کارش را نيمه کـاره بـايـگـانـي کـرد.             
اکنون اين دولت روحاني است کـه بـا       
همان معضل در گل ماندن اقتـصـاد   
در ابعادي شديدتر و وسيعتر مـواجـه     
است و ميـخـواهـد بـا تـحـمـيـل بـي                
حقوقي بيشتر به کارگران و تـحـمـيـل     
ـيـکـاري و               ـقـر و ب شرايط برده وار و ف
گـرســنــگــي بــيــشــتـر و شــديـدتــر بــه             
ـتـصـادش            کارگران، چاره اي بـراي اق
بينديشد. اما ميداند که کارگـران در     
بـرابــر ايـن تــعــرض کــثــيـف ســاکــت            
نخواهند نشست و به همين جهـت از    
ـتـن ايـن              هم اکنون زمزمـه پـس گـرف
اصالحيه در صفوف خود حکومـتـي   
ها شنيده ميشود. اما نبايـد بـه ايـن         
زمــزمــه هــا دلــخــوش کــرد. عــقــب           
نشــيــنــي روشــن و صــريــح از ايــن               
اصالحيه ضـد کـارگـري و تـک تـک                
ـنـد در         بندهاي آن و نه تغييرات نيـم ب
آنرا بايـد بـا اعـتـراض و مـبـارزه بـه                  

 حکومت تحميل کرد. 
قانون کار جمهوري اسالمي يـک  
قانون ضد کارگري است و اصالحـيـه   
اخير قرار است آنرا ضد کـارگـري تـر        
کند. قانون کار موجود با مـحـوريـت     
شرع و قوانين اسـالمـي و رسـمـيـت            
بسيج و نهادهاي اسالمي نوشته شده 
و در آن کارگران از هـر حـق پـايـه اي           
مثل حق تشکل و حق اعـتـصـاب و        
حقوق ابتدايي ديگر محروم شده انـد.  
ـنـد کـه خـود                اين قانون هـمـه مـيـدان
حـاصــل عــقــب نشــيــنــي جــمــهــوري         

اسالمي از طرح قانـون کـار ديـگـري         
اسـت کـه بـر اسـاس "بـاب االجــاره"                 
نوشته شده بود و حتي اسم کـارگـر را     
برسميت نميشناخت و بـا مـوجـي از        
ـتـه               اعتراض مواجه شـد و پـس گـرف
شــد. اليــحــه اصــالحــيــه حــکــومــت         
روحاني تالشي است براي پس گرفتن 
همين عقب نشيني ها با ايـن هـدف       
ـتـوانـد شـکـسـتـهـاي ايـن                  که شايـد ب
حکومت و بحران اقتـصـادي مـزمـن       
آنرا سد کند. دولت روحاني ميخواهد 
با اين اصالحيه با وارد کردن مـواد و    
تغييراتي، دست کـارفـرمـايـان را در         
لغو قراردادهاي کار و اخراج کارگـران  
کامال باز بگذارد، دستمزد کـارگـران     
را در همين حد ناچيز نگه دارد و بـه        
هر بهانه اي مانع افزايش آن شـود، و      
کال به کارفرمايان براي کـار بـرده وار       
ـيـد        کشيدن از گرده کارگران چـک سـف

 بدهد. 
در اين ميان هستند جرياناتي که  
ميخواهند در برابر اليحه اصـالحـيـه    
اخير قانون کار، کارگران را به دفاع از 
قانون کار کنوني بکشانند. اين خـط     
و سياستي است که خانه کارگريهـا و    
شوراهاي اسالمي و جـريـانـات تـوده       
ايستي آنرا تبليغ ميکنند. مـنـطـقـي      
که مطرح ميکنند ظاهرا ساده است! 
ــخــواهــد                ـي ــت مـ ــد دول ـن ــگــويـ ـي مـ
اصالحاتي ضـد کـارگـري در قـانـون            
کنوني وارد کند و کارگران در برابر آن 
بايد از قانون کار موجود دفاع کننـد!  
اين يک فريبکاري تمام عـيـار اسـت.        
کارگـر را مـيـخـواهـنـد بـه جـنـگـي                   
بکشاننـد کـه بـرنـده هـر دوسـوي آن                 
جمهوري اسالمي است. چه کـارگـران   
پشت قانون کار کنونـي بـرونـد و چـه           
اليحه اصالحيه قانـون کـار بـه اجـرا           
گذاشته شود، برنده در هردو صـورت    
حکومـت اسـالمـي و کـارفـرمـايـان              

 هستند. 
کارگران عليه اليحه ضد کارگري 
قــانــون کــار، و عــلــيــه قــانــون کــار               
حکومت هستند و از حقوق اسـاسـي     
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خيابان را در مورد باز پـس گـرفـتـن         
موصل بپرسيد به شما خواهد گـفـت   
از اين اقـدام خـوشـحـال اسـت چـون               
ميداند مردم موصل در چه جهنـمـي   
دارند زندگي ميکنند. يک اسـتـدالل       
اين چپهاي حاشيـه اي ايـنـسـت کـه            
بعدا ممکن است وضع بدتـر بشـود.     
ممکن است بشود و مـمـکـن اسـت           
نشود ولي بخاطر احتـمـاالت بـعـدي       
نميتوان به نيروي جنايتکاري نـظـيـر      
داعش تن داد. در نهايت معني ايـن   
موضع اينست که بـگـذاريـد داعـش       
در موصل کار خودش را بـکـنـد. آن       
هم با اين موضع کامـال ذهـنـي کـه         
باالخره بايد مردم بلند بشوند و عليه 
داعش قيام کنند. خوب ما ميدانيـم   

چــنــيــن شــرايــطــي وجــود نــدارد و             
بخصوص اين نيروهائـي کـه چـنـيـن          
مواضع ذهني اي ميگيرند کمتـريـن   
دخــالــت و تــاثــيــري را در هــمــيــن              
جنبشها و حرکتهاي اعـتـراضـي کـه       
اشاره کـردم نـدارنـد. هـرکـس دسـت              
اندرکار سـازمـانـدهـي اعـتـراضـات            
مــردم بــاشــد مــيــدانــد در مــوصــل           
منـهـاي داعـش مـردم و نـيـروهـاي                
مردمي شانس و فرصـت بـيـشـتـر و          
بسيار مساعدتري براي اعـتـراض و       
ابراز وجود دارند تا در موصل تحـت  
سلطه داعش. کمـا ايـنـکـه در سـال             
گذشته در حاليکه ترور و ارعـاب در    
موصل بيداد مـيـکـرد در بـغـداد و            
ــبــش               ــراق جــن ــاي ع ــره ــرشــه ــاي س
سکوالريستي پا گرفت و با شعار نـه  

ســنــي نــه شــيــعــه جــامــعــه مــدنــي            
 بخيابانها آمد.  

بـرخــي از ايـن نـيــروهـا نـيــز از                
موضع صـلـح طـلـبـي بـا حـملـه بـه                  
موصل مخالفت ميکنند و خواهـان  
قطع جنگ هسـتـنـد. گـوئـي در دو             
ســال اخــيــر در مــوصــل صــلــح و                
آرامشــي بــر قــرار بــوده اســت! ايــن             
موضع  نيزعمال بجز حـفـظ داعـش        
در قدرت و رها کردن توده مـردم در      
جهنمي که داعش بوجود آورده اسـت  
معنائي ندارد.  در هـر حـال چـنـيـن           
مواضعي به دنياي واقعي و تحوالت 
سياسي دنيا بي ربط اسـت و تـنـهـا         
نشاندهنده ذهني گرائي، و دوري و       
انزواي  اتخاذ کنندگان آن از سياست 

 و از زندگي واقعي مردم است. 

   ۷ از صفحه   

ــمــان                  ــد. حــرف آخــر مــعــل آرام کــن
بازنشسته ايـن بـود کـه اگـر جـواب                
ـيـگـيـر             نگيرند، دوباره جمع شـده و پ

 خواستهايشان خواهند شد.
در ايــن روز مــعــلــمــان بــازنشــســتــه           
ـبـال در تـجـمـع              قعطنامه اي را کـه ق
ششم مهرماه خود داده بودند، قرائت 
کردند که از جمله خواستهاي مهم آن   
افزايش دستمزدها به باالي خط فقـر،  
پرداخت طلبهاي آنان و پايان دادن بـه  
امنيتي کـردن آمـوزش و پـرورش و            
لغو پرونده هاي امنيتي تشکيل شـده  
براي معلماني چون اسماعيل عبدي، 
محمود بهشتي، علي اکبـر بـاغـانـي       
است. طرح اين خواستها بطور واقعي 
دفاع از حق تشکل، حق اعتصـاب و    
آزادي هاي پايه اي در جامعـه اسـت.     
معلمان بازنشسته در اعتراضـاتشـان   
ـيــه وضـع نـابسـامــان آمـوزش و                عـل
پرورش، خصوصي شدن مدارس، نـا    
ـيـن بـودن                  امن بـودن مـدارس و پـاي
استاندارد آموزشي سخن گفتـه و در      
ـيـه       پالکارد هايشان با شعارهايي عـل
حقوقهاي نجومي صـداي اعـتـراض        
جامعه را به تبعيض و نابرابري و فقـر  
و فالکت حاکم نمايندگي کردند. روز    

مهر عالوه بر تهران در شهرهـاي   ٢٦ 
ديـگــري هــم چــون يــزد، مشــهــد، و            

 اصفهان نيز تجمع داشتند. 
شعارهاي مـعـلـمـان بـازنشـسـتـه در               
اعتراضاتشان، پالتفرم مبارزاتي آنان 
ـيـگـيـري خـواسـتـهـا و                   براي تـداوم پ
مــطــالــبــاتشــان اســت. خــواســتــهــاي       
معلـمـان بـازنشـسـتـه، خـواسـتـهـاي               
تمامي معلمـان، خـواسـتـهـاي هـمـه            
کارگران و مردم جامعه است. وسيعا  
از اعــتــراضــات و خــواســتــهــايشــان         
حمايت کنيم. نـکـتـه مـهـم و قـابـل                 
تاکيد در اعتراضات معلمان اتـحـاد     
معلمان بازنشسته و شـاغـل، اتـحـاد       
معلمان و کارگران و حـمـايـت وسـيـع        

 اجتماعي از اين مبارزات است. 
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معلـمـان سـرانـجـام بـعـد از سـالـهـا                   
اعتراض و مبارزه موفق به بـرگـزاري     
ـفـي        مجمع عمومي کانون هـاي صـن
خود شدند. طي يکماه اخـيـر کـانـون          
ـلـف          هاي صنفي در شهـرهـاي مـخـت
مجمع عمومي شان را بر پا کردند و   
در آن هـيــات مـديـره جـديـدشـان را                 

مهر مـاه مـجـمـع        ٢٧ برگزيدند. روز  
عمومي کانون صنفـي مـعـلـمـان در          

 تهران برگزار شد.
تن دادن حکومت اسالمي به برپايـي  

مجامع  عمومي کانون هاي صنفـي  
معلـمـان، بـه مـعـنـاي بـه رسـمـيـت                   
شناختن اين کانون است. معلمان اين 
را بــا مــبــارزاتشــان قــدرتــمــنــدشــان         
ـنــد بـه جـمــهــوري اســالمــي            تـوانســت
تحميل کنند و قدم مهمي در متـحـد   
ماندن صفوف مبارزات و متـشـکـل    

 تر شدنشان است. 
به رسميت شناختن کانون صنفـي بـه     
ـفـاق            عنوان تشکل معلمـان ، يـک ات
سياسي مهم و يـک دسـتـاورد بـزرگ         
براي معلمان و کل جامعه است. ايـن   
اتفاق در مقابل همه کارگران و بخش 
هاي جامعه راه  نشان داد. در مقابـل   
ـيـشـکـر              سنديکاي شرکـت واحـد و ن
هفت تپه و متکي کردن تشکلشان به 
مجمع عمومي کارگران و تبـديـل آن     
ـنـاهـي بـراي کـارگـران واحـد                  به سـرپ

 وهفت تپه، راه نشان داد. 
اما اينکه آيا تشـکـيـل ايـن مـجـمـع            
ـفـي         عمومي معين براي کـانـون صـن
ـتـوانـد           معلمان پايان کار اسـت و مـي
تضميني براي حفظ ايـن تشـکـل بـه         
عــنــوان ظــرفــي بــراي اعــمــال اراده            
مستقيم معلمان  و متحد ماندنشـان  
ـلـکـه                   ـيـسـت. ب ـنـطـور ن باشد، ابـدا اي
موفقيت کانون صنـفـي در بـرگـزاري         
مجامع عمومي شان، بايد شـروعـي     
براي دخالتگري بيشتر معلمان بـراي    
چـگــونــگـي پــيـشــبــرد خــواســتـهــا و           
مبارزاتشان از طريق مـتـکـي کـردن         

کانون صنفي به مجمـع عـمـومـي و         
برپايي منظـم ايـن مـجـامـع، مـثـال              
بــرگــزاري مــاهــانــه، و تــبــديــل ايــن            
مجامـع بـه مـحـل تصـمـيـم گـيـري                  
اعضاي کانون باشد. در عـيـن حـال           
مجمع عمومي محل گزارشدهي بـه    
اعضا است و  جايي است که هـرگـاه     
افرادي از هيـات مـديـره کـانـون، در            
جهت خالف تصـمـيـمـات مـعـلـمـان           
حرکت کنند و يـا تـرمـزي در بـرابـر                
مبارزات آنان باشند، آنها بتواننـد در    
ـيـن افـرادي را          انتخاباتي مجدد، چـن
بــرکــنــار و بــه جــايشــان کســانــي را             
انتخاب کنند که مجري تصمـيـمـات    
ـنـابـرايـن مـبـارزه بـراي                آنان باشند. ب
تشکيل مجـامـع عـمـومـي مـنـظـم             
کانون و رفع موانع آن، همچنان بـايـد     
در دستور کار معلمان و ايـن کـانـون        
بــاشــد. ضــمــن ايــنــکــه گــروهــهــاي            
ـلــگـرام و                 ــلـمـان در ت مـبـارزاتــي مـع
مديـاي اجـتـمـاعـي، مـکـانـي بـراي                
ـيـش روي                جبـران دسـت انـدازهـاي پ
تشکيل مجامع عـمـومـي کـانـون و          
ــمــان در                ــودن تــوده مــعــل دخــيــل ب
تصــمــيــات و جــهــت گــيــري هــاي             
مبارازتي آن است. در هـمـيـن مـدت        
نيز گروههاي مبارزاتي چنديـن هـزار     
ـقـش         نفره معلمان در تلگرام هـمـيـن ن
مهم را ايفـا کـرده و امـکـانـي بـراي               
ـيـشـتـري      اعمال اراده معلمان هر چه ب

 در اعتراضات شان بوده است. 

آخر کالم اينکه کانون صنفي معلمان 
مجمع عمومي خود را بـر پـا کـرد.            
ـفـاق مـهـم        تاکيدات من بدنبال اين ات
ـفـي            رابطه ارگانيک کـانـون هـاي صـن
معـلـمـان در سـطـحـي سـراسـري بـا                  
يکديگر، شکل گيري شعبات کانـون  
در هر کجا که وجود ندارد و عضويت 
وسيع معلمان در اين کـانـونـهـاسـت.        
ـيـن مـجـامـع                    برپـايـي مـنـظـم و روت
عــمــومــي کــانــون هــاي صــنــفــي و            
دخالتـگـري وسـيـع هـمـه اعضـا در                
جهت گيري ها و تصميـم گـيـريـهـاي        
آنهاست. اتحاد مـعـلـمـان شـاغـل و              
معلمان بازنشسته، اتحاد معلمـان و    
کارگران و معلمان و هـم سـرنـوشـتـي        

 آنهاست. 
خواستها و مطالبات معلمان روشـن    
است. پالتفرم آنرا در اعـتـراضـاتشـان      
عليه حقوق هاي نجومـي مـديـران و        
دســتــمــزدهــاي زيــر خــط فــقــر و بــا             
خواست افزايش فوري دستمزدهـا بـه     
باالي خط فقر، و خواستهاي ديـگـري   
چون تحصيل رايگان، درمان رايگـان  
و پايان دادن به امنيتي کردن آموزش 
و پرورش اعالم کرده اند. اينهـا هـمـه      
خواستهاي کل جامعه است، تـاکـيـد      
من بر اتـحـاد خـانـواده هـاي دانـش               
اموزان و کل مردم با معـلـمـان بـراي       
 پيشبرد قدرتمند اين خواستهاست.   

   ۶ از صفحه  
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و پايه اي خود دفاع ميکنند. ايـن را       
بارها و بارها کارگران در اعتصـابـات   
ـيـه هـاي                ـيـان و اعتراضاتشـان و در ب
تشکلهاي مستقل کارگـري و در اول        
مه ها و بسـيـاري رويـداهـاي ديـگـر               
بوضوح اعالم کرده انـد. کـارگـران از           
حق اعتصاب و حق تشکل و افزايـش  
دستمزدهـا در حـد زنـدگـي انسـانـي               
ـنـد.                دفاع ميکنند و بـايـد دفـاع کـن
ــهــاي دســت ســاز             کــارگــران تشــکــل
حکومتي نظير شوراهاي اسـالمـي و     
خانه کارگر حکومـت را بـهـيـچ وجـه            
تشکل خود نميدانند بلکه اهـرمـهـاي    
ـيـه خـود                توطئه گـري حـکـومـت عـل

 ميدانند. 
حزب کمونيسـت کـارگـري هـمـه          
کارگران را به مقابله فعال و سـراسـري   
با اصالحيه قانون کار که تـوطـئـه اي      
براي تحميل رياضت و مشقت بيشتر 
بــه کــارگــران اســت فــرا مــيــخــوانــد.           

تغييرات و اصالحاتي که قـرار اسـت       
از طريق اين اصالحيه قانـونـي شـود،      
ابزارها و اهرمـهـايـي بـراي سـرکـوب           
بيشتر، تحميل دستمزدهاي پايين تـر  
به کارگران و فقر و گرسنگي بيشتر، و 
تحميل شرايط سخـت تـر و مشـقـت           
بارتر به کـارگـران اسـت. پـاسـخ ايـن                
اصـالحـيـه تـاکـيــد صـريــح و روشــن               
بـخـشـهـاي وسـيـع کـارگــران بـر حــق                 
اعتصاب و تشکل و افزايش دستمزد 
ـقـر اسـت. پـاسـخ                   به باالتر از خـط ف
کارگران به اين تقال و تالش حکومت 
اسالمي، برپايي مـجـامـع عـمـومـي         
کارگري و  تاکيد بـر حـقـوق پـايـه اي            
کارگري است. اين تـالش و تـوطـئـه            
حکومت را بايد در نطفه خفـه کـرد و       
کليت اين اصالحيه را بـه زبـالـه دان            
انداخت و راه را براي تحـمـيـل حـقـوق        
پايه اي و بين المللي کارگري بـه ايـن       
ـيـن ضـد              حکومت و کـنـار زدن قـوان

 کارگريش هموارتر نمود. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۶ اکتبر  ۱۵ ، ۱۳۹۵ مهر  ۲۴ 
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شعبه اول دادگاه ساوه در روز   
سـال زنـدان      ١١مهرماه حکم  ٢٤

را در مـورد جـعـفـر عـظـيـم زاده                
رئيس هيات مديره اتحـاديـه آزاد     
کارگران ايران  و شاپـور احسـانـي      
راد عضو ديگر هيات اجراييه اين 
اتحاديه به مـحـمـد عـلـي جـداري           
وکيل آنان اعالم داشت. اتهامات  
جعفر عظيم زاده و شاپور احساني 
راد "اجتمـاع و تـبـانـي بـه قصـد                
اقــدام عــلــيــه امــنــيــت کشــور" و           
"فعاليت تبليغي عليـه جـمـهـوري        
اسالمـي اسـت. بـعـالوه آنـهـا بـه                 
اتهام تشـويـش اذهـان عـمـومـي،           
برهم زدن نظم عمومي و مشـاوره    
به کارگران اعتصابي نورد و لوـلـه   

دادگــاه    ١٠١صــافــه در شــعــبــه        
ساوه نيز مورد محاکمه  ٢کيفري 

قرار گرفته و قـرار اسـت پـس از              
ــگــر حــکــم             ــرگــزاري جــلــســه دي ب

 مربوطه صادر شود. 
از سوي ديـگـر ديـوان عـالـي            
تقاضـاي اعـاده دادرسـي جـعـفـر              

 ٦عظيم زاده در رابطـه بـا حـکـم           
 ١٣سال زندان قـبـلـي اش را در              

 مهر ماه رد کرد.  
دادگاه تـجـديـد نـظـر         ٣٦شعبه  -

مـهـر مـاه         ١٦استان تـهـران در         
ــراي              ٦حــکــم      ــدان را ب ــال زن س

اسـمـاعـيــل عـبــدي دبـيــر کـانــون             
صنفي مـعـلـمـان ايـران (تـهـران)             

 تاييد کرد. 
بهنام ابراهيم زاده نيز عليـرغـم    -

سال حکم زندانش،  ٥سپري کردن 
بنا بر حکم دوباره اي محکـوم بـه     
هفت سـال و ده مـاه زنـدان شـده               

تــا کــنــون       ٨٩اســت و از ســال           
 همچنان در زندان است. 

و اين در حاليست که هـم اکـنـون        
تعداد زيادي از فعالين کارگري و   
معلمان و مردم معترض بـخـاطـر      
مبارزاتشـان در دفـاع از حـقـوق             
کارگر، حقوق معلم، حقوق کـودک  
و آزادي هـاي پـايـه اي چـون حـق              
تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، 
آزادي بيان و... با احکام امنيتي    

چون "اخـالل در نـظـم و امـنـيـت                  
ملي"،  "اجتماع و تـبـانـي عـلـيـه            
نــظــام"، "تــبــلــيــغ عــلــيــه نــظــام"،            
"توهين به رهبري" و... مـحـکـوم           
به زندان شده و تحت پيگـرد قـرار     
دارند. همچنين با اتـهـامـاتـي از          
همين دست، در اعتراضات جاري 
کارگري، موارد بسياري هست که 
فعالين کارگـري مـورد تـهـديـد و            
بازداشت قرار ميگيرند و برايشان 
پــرونــده هــاي قضــايــي تشــکــيــل         

 ميشود.
و اکنون نيز يـک بـنـد اليـحـه            
"اصــالح قــانــون کــار" کــه جــهــت            
تصويب از سوي دولت به مجـلـس   
داده شده اسـت، ايـجـاد "کـمـيـتـه             
هاي انضباطي" در کارخانجات و  
واگــذاري تصــمــيــم گــيــري اخــراج        
کارگران بـه ايـن کـمـيـتـه هـا در                  
صورت "تخلف کارگران" اسـت. و       
اين بنـد نـيـز اقـدامـي در جـهـت                
امنيتي کردن محيط هاي کـار و      

 سرکوب کارگران است.  
کارزار عليه امـنـيـتـي کـردن          
مبـارزات کـارگـران، مـعـلـمـان و              
مردم معترض، کارزاري عليه اين 
سرکوبگريهـا و در دفـاع از حـق              
تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، 
حق آزادي بيان و حق مبارزه براي 
داشتن يک زندگـي انسـانـي بـراي         

 کارگران و همه مردم است.
  ٢٠١٦در آســتــانــه اول مــه           

جعفر عـظـيـم زاده و اسـمـاعـيـل                
ــيــه مشــتــرکــي             ــان ــي عــبــدي در ب
کارزاري با خواست مشخص لـغـو   
پرونده هـاي تشـکـيـل شـده بـراي             
ــمــان و مــردم                ــارگــران، مــعــل ک
معترض با اتهامات امنيتي چون 
"اقدام عليه امنيت مـلـي و نـظـم           
ــن               کشــور" اعــالم داشــتــنــد و اي
کارزار هر روز نيروي بيشتـري بـه     

 خود جذب ميکند.
ــروع ســال                ــا ش ــمــان ب ــعــل م
ــد                   ــدي ــي و در دور ج ــل ــحــصــي ت
اعتراضشان بر ايـن کـارزار و بـر            
پــايــان دادن بــه امــنــيــتــي کــردن           

مدارس تاکيد کردند. و اکنون نيز  
که حـکـم شـش سـال زنـدان بـراي               
اسماعيل عبدي تاييد شـده اسـت     
کارزار معلمان در اعتراض علـيـه   
تاييد حکم اسماعيل عبدي و بـا      
خواست لغو فوري حکم زندان او و 
محمود بهشتـي و مسـدود شـدن          
پرونده تمامي معلماني که احکام 
قضايي دارند به راه افـتـاده و در         

 جريان است.
در رابطه با رد اعاده دادرسـي  
جعفر عظيم زاده نـيـز، اتـحـاديـه            
آزاد کارگران ايران طي بيانيـه اي    
ــه                 ــي ــل ــارزار ع ــه ک ــر روي ادام ب
امنيتي کردن مبارزات کـارگـران،   
معلمان و مردم معـتـرض و لـغـو         
ــيــن             ــراي فــعــال احــکــام صــادره ب
کارگري و معلمان معترض تاکيد 

 کرده است. 
همچنين بهنام ابراهيم زاده از 
چهره هاي شناخته شده کـارگـري،     
يکي از حمايت کنندگان کـمـپـيـن     
عليه امـنـيـتـي کـردن مـبـارزات              
فــعــالــيــن اجــتــمــاعــي و بــيــانــيــه         
مشترک اسماعيل عبدي و جعـفـر   
عظيم زاده اخيرا همراه با تعدادي 
از زنــدانــيـان ســيــاسـي در زنــدان           
رجايي شهر بيانيه اي در اعتراض 
به احکام امنيتي عليه تعدادي از 
فعالين دفاع از حقوق کودک داده   
است که در آن بار ديـگـر بـر ايـن           
کارزار و خواسـت مشـخـص لـغـو          
پرونده هـاي تشـکـيـل شـده بـراي             
فعالين کارگري، معلمان و مـردم    

 معترض تاکيد شده است.
اکنون اسماعيل عبدي، جعفر 
عظيم زاده، و مـحـمـود بـهـشـتـي            
لنـگـرودي بـازرس و سـخـنـگـوي              
کــانــون صــنــفــي مــعــلــمــان ايــران        
(تهران) در خـطـر دسـتـگـيـري و               
اجراي حکم زندانشـان هسـتـنـد و         
بهنام ابراهيم زاده در زندان است. 
حمايت از اين چهره هاي محبوب 
و شناخته شده کارگري، يـک گـام       
مهم در کـارزار عـلـيـه امـنـيـتـي               
کردن مبارازت کارگران، معلـمـان   

 و مردم معترض است. 
جمهوري اسالمي عضـوي از      

سازمان جهـانـي کـار اسـت و بـا               
صــدور احــکــام امــنــيــتــي عــلــيــه        
فعالين کارگري بـخـاطـر مـبـارزه          
براي حقوق پايه اي خود، آشـکـارا   
مقاوله نامه هاي اين سـازمـان را     

 هر روزه زير پا ميگذارد.  
ما از تـمـامـي سـازمـانـهـاي              
کارگري و نهادهـاي انسـانـدوسـت       
در سراسر جهان ميخواهيم که بـا    
حمايت از خواستهاي فـوري زيـر،     
با نوشتن نامه هاي اعتراضي بـه    
جمهوري اسالمي و به هر شکـلـي   
که ميـتـوانـنـد مـا را در کـارزار               
عليه احکام امنيتي حمايت کنند 
و حکومـت اسـالمـي را بـخـاطـر             
صدور چنين احکـامـي قـاطـعـانـه         

 محکوم کنند. 
خواستهاي فوري ما عبارتنـد  

 از:
سال حکم زندان صادر شـده     ١١-

براي جعفر عظـيـم زاده و شـاپـور           
احساني راد بايد فورا لغـو شـود.     

سال حکم زنـدان بـراي        ١١صدور 
فــعــالــيــن کــارگــري، بــخــاطــر               
مبارزاتشان و رد تقاضـاي اعـاده     
دادرسي پرونده جعفر عظـيـم زاده     
ــدا مــحــکــوم              را مــحــکــوم شــدي
ميکنيم و خواستار مسدود شـدن    
تمامي  پرونده هاي تشکيل شـده    
براي اين دو فعال شـنـاخـتـه شـده          

 کارگري هستيم. 

ما تاييد حکم شش سال زنـدان     -
براي اسماعيل عبدي را مـحـکـوم    
ميکنـيـم. و در کـنـار مـعـلـمـان                   
خواستار لغو اتهامـات امـنـيـتـي        
براي اسماعيل عبدي و مـحـمـود        
بهشتي لنگرودي سخنگوي کانون 

 ٥صنفي معلمان (تهران) که بـه        
 سال حبس محکوم شده، هستيم. 

عـالوه بـر ايـنــهـا هـم اکـنــون               
بســيــاري از فــعــالــيــن کــارگــري،         
معلمان، فعالين دفـاع از حـقـوق          
کودک و فعالين سياسي ديگر، از   

سـال)،    ٩جمله محمود صالحي ( 
سـال)، ابـراهـيـم           ٥داود رضوي ( 

سال و سه ماه)، عـلـي       ٥مددي ( 
سال تبعـيـد بـه       ١٠اکبر باغاني (

زابل)، آتنا دائمي فعـال دفـاع از        
سال)، و مـوارد        ٧حقوق کودک ( 

بــيــشــمــار ديــگــري از فــعــالــيــن            
اجتماعي بخاطر مبـارزاتشـان بـا      
انگ هاي امنيتي احکام سنگيـن  
زندان و يا تبعيد گرفتـه انـد. مـا         
خواستار لغو فوري تمامي احکام 
امـنـيـتـي صـادره بـراي فـعـالـيـن                 
اجتماعي و آزادي کليه زنـدانـيـان      

 سياسي هستيم.
کمپين براي آزادي کارگران 

 زنداني
 ،٩٥مهر  ٢٤

 ٢٠١٦اکتبر ١٥ 
 شهال دانشفر

Shahla.daneshfar2@ 
gmail.com 

 
http://free-them-
now.com   

                                     www.wpiran.orgسايت حزب: 
                                             

    صفحه فيس بوکی حزب
https://www.facebook.com/wpiran/ 
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