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اين اتفاقي نبود که وقتي دونـالـد   
ترامپ در ژانويه امسال بـر سـر کـار          
آمد بالفـاصـلـه بـا "مـارش زنـان" و                 
ــع و پــرشــور در              ــراضــات وســي اعــت
شهرهاي مختلف جهـان روبـرو شـد.        
ـبـود کـه               ـفـاقـي ن همينطور، اينهـم ات
وقتي جمهوري اسالمي ايران بـر سـر     

جنبش اعـتـراضـي       کار آمد با اولين 
که روبرو شد تظاهرات راديکـال زنـان     
عليه حجاب و عقبگرد اسـالمـي در     

ـنـد       ۱۹۷۹ مارس  ۸  ) ۱۳۵۷ (اسف
ــزي                 ــدر کــه زن ســتــي بــود. هــمــانــق
ترامپيسـم و اسـالمـيـسـم هـردو در               
ارتـجــاع بــورژوازي زمــان مــا ريشــه          
دارد، مارش زنان عليه ترامپيسم در   
غرب و مبارزه تعطيـل نـاپـذيـز زنـان          
ايران و ديگـر کشـورهـاي اسـالم زده           
عليه آپارتايد جنسي  و اسـالمـيـسـم       
در اين واقعيت ريشه دارد که جنبـش  
رهايي زن براي کسب حقوق و رهايـي  
خود بايد با کل سيستـم مـوجـود در        
افتد. چنانکه در "مارش زنان" ژانويـه     

امسال شعارها فقط عليه زن ستيـزي  
ـيـه    و يا ترامپ نبود بلکه ازمبارزه عل
راسيسم و خارجي ستيزي و تـخـريـب      
ـيـه    محيط زيست گرفته تا مبارزه عل
فقر و نابرابري و عليه دمکراسي يـک    
درصدي ها و سرمايه داري را در بـر        
ـقـط          ميگرفت. در ايران نيز زنان نـه ف
حجاب، جداسازي جنسيتي و قوانين 

جمهوري اسالمي را هر روز    ضد زن 
بطور جـدي بـه      و با ابتکارات متنوع 

زير سوال ميبرند بلکـه در صـف اول         
ـيـه مـجـازات                اعتراض جـامـعـه عـل
ـيـه          اعدام، دفاع از حقوق کـودک، عـل
آلودگي محيط زيست و ساير عرصه 
هاي مبارزه عليه جمهوري اسـالمـي   

 و وضع موجود هستند. 
هشت مارس، روز جـهـانـي زن،        

ـتــي       ـتــن،           فــرصـ بــراي ارج گــذاشـ
ـيـش رانـدن         استحکام بخشيدن و به پ
ـبـش                اين موقـعـيـت شـورانـگـيـز جـن

زن در عصر ما اسـت. نـه بـه            آزادي 
راسيسم و ترامپيسم، نه بـه آپـارتـايـد       

زنــده بــاد    جــنــســي و اســالمــيــســم!         
همبستگي جهاني همه زنان و مردان 
ـقـر و نـابـرابـري و                 ـيـه ف در مبارزه عل
ســرمــايــه داري کــه مــنــشــاء هــمــه            
ـنـهـا مضـامـيـن             مصائب ماست! اي
اصلي و محور شعارهايي اسـت کـه       
در هشــت مــارس امســال بــايــد در            

 خيابانها و اجتماعات طنين افکند.
در ايران، روز جـهـانـي زن بـويـژه          
ـيـه            فرصتي است بـراي اعـتـراض عـل
ـيـشـروي بـازهـم             حجاب اسالمي و پ
بيشتر درجهت لغو عملي حـجـاب و       
ـيـزي و         مبارزه با همه مظاهر زن سـت
جداسازي جنسيتي چه در جـامـعـه و      
چه در قوانين اسالمي. هشت مارس  
همچنين روزي سـت بـراي تـحـکـيـم             
اتحاد و بسـط شـبـکـه هـاي زنـان و               
مردان راديکال و آزاديخـواه در هـمـه        
عرصه هاي جاري مبارزه از دوچرخـه  
سواري زنان و ورود زنان به اسـتـاديـوم    
ـتـي در                ها و لغـو جـداسـازي جـنـسـي
ـقـش                ـتـه تـا حضـور و ن دانشگاه گرف

ـبــش                ـنــده زنــان در  جــن تـعــيـيــن کــن
دادخواهي و مبارزه عليه اعـدام، در      
مبارزه براي محيط زيست سالم و در 
اعتصابات و اعتراضات معـلـمـان و      
کــارگــران و بــازنشــســتــگــان. هشــت         
مــارس فــرصــت ديــگــري اســت تــا            
صــفــوف مــان را درمــبــارزه عــلــيــه           
ـيـه سـرمـايـه          جمهوري اسالمي و عـل
 داري هرچه آگاه تر و فشرده تر سازيم.

حزب کمونيست کارگري هـمـراه     

در  با همه زنان و مـردان آزاديـخـواه          
ايران و جهان فرارسيدن هشت مارس 
روز جهاني زن را گرامي ميدارد و بـا    
تــمــام قــوا بــراي بــرپــايــي هــرچــه بــا             
شکوهتر اين روز، روز مـبـارزه بـراي        

 آزادي و برابري، ميکوشد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ فوريه  ۲۲ ، ۱۳۹۵ اسفند  ۴ 

ــم در                ـتــظــامــي رژي ــروي انـ ـي نـ
خوزستان در بيانيه اي تهديد آميز از   
ـيـروهـاي سـيـاسـي مـخـالـف                  نفـوذ ن
ــراضــات مــردم            حــکــومــت در اعــت
ـفـوذ        صحبت کرده است. اين روزهـا ن
دشــمــن ورد زبــان هــمــه مــقــامــات            
حکومت است. از مـعـاون فـرمـانـده           
ارتش تا خود خامنه اي به مردم و بـه  
ارگانهاي خود هشدار مـيـدهـنـد کـه          
مواظب نفوذ دشمن باشيد. اينکه در  
ارگان هاي خود حـکـومـت چـه نـوع            
ـيـم!          دشمني نفوذ کرده را مـا نـمـيـدان
ايــنــرا خــامــنــه اي و هــمــدســتــانــش          
ميدانند. اما دشمني که در صـفـوف      

شناخته شده است و     مردم نفوذ کرده! 
هــمــه جــا هــم هســت. ايــنــرا خــود               
 حکومتيان هر روز اعتراف ميکنند. 
از ابتداي سر کـار آمـدن هـر جـا           
اعتراضي بود به عوامل امپرياليسـم  

و صهيونيسم نسبت ميدادند. مـردم     
کردستان را بـه حـزب بـعـث نسـبـت               
ــراضــات                ــان اعــت ــد و در جــري دادن
ــروهــهــاي چــپ و               دانشــگــاهــهــا گ
مخالفين را عوامل آمريکا مـعـرفـي    
کردند. در دوره جنگ ايـران و عـراق          
گفتند اعتصابات کـارگـري تـحـريـک        
رژيم صدام و دشمنان خارجـي اسـت.     
مقابله زنان با حجاب اجباري و روي     
برگرداندن نسـل جـوان و تـوده هـاي               
ميليوني مردم از اسالم و مـذهـب را     
هم هجمه غرب ناميدند. اين تاکتيک 
حکومت براي سرکوب مـردم بـود و         
ـبـل بــعـضـا مـوثـر واقــع                    سـه دهـه ق
ميشد. هنـوز بسـيـاري از مـردم بـه               
عمق ارتجاع اين حکـومـت و عـمـق         
رذالتش و دشمني اش مردم پي نبرده 
بودند. اينقدر گفتند و گفتند که حاال  
نوبت به صفوف خودشان هـم رسـيـده      
اســت و از مــجــلــس خــبــرگــان تــا               
تشخيص مصلحت نظام، از مجلـس  

شوراي اسالمي تا کابينه دولـت هـم       
   از اين تهديدات! در امان نمانده اند.

مقامات هر روز به مـردمـي کـه      
در مقابل مجلس تجمع ميکننـد تـا     
کارگـرانـي کـه هـرروز اعـتـصـاب و                
راهـپــيــمــايــي مــيــکــنــنــد، بــه مــردم         
خوزستان تا زناني که براي حضور در   
ورزشــگــاهــهــا دســت بــه اعــتــراض          
ميزنند، به دانشجوياني که اعتـراض  
ميکنند تا بازنشستـگـان و غـيـره و           
ـنـد دشـمـنـان نـظـام در                غيره ميگـوي
ميان آنها نفوذ کرده اند. اما اگر ايـن     
تاکتيک حکومت امـروز کـامـال بـه           
 زيان خود حکومت تبديل شده است. 
اما هم مردم دشـمـن واقـعـي را           
ميشناسند و هم جمهـوري اسـالمـي      
دشمن واقعي خـود را مـيـشـنـاسـد.             
ـنـد کـه            ـيـسـت ميداند که اين دولتها ن
قصد سرنگوني اش را دارند اين خود 
ـنـد،                  مردمنـد. ايـن زنـان و کـارگـران
ــد،               ــگــانــن ــازنشــســت ــان و ب ــم ـل مــعـ

ــن                  ــوان اي ــان و نســل ج دانشــجــوي
مملکتند، همانها هستند که در اراک 
و زنجان و تهران و خوزستان شعار يـه  
اختالس کم بشـه مشـکـل مـا حـل              
مــيــشــه ســر مــيــدهــنــد. حــکــومــت         
دشمنان واقعي خود را ميشناسد اما 
نميتواند رسما و علنا بگويد اکثريـت  
مردم دشمن حکومتند بايد دشمـنـي   
خارجي بتراشد و هـر اعـتـراضـي را             
تحريک دشمن خارجي بنامد. گـويـي    
خود مردم از حکـومـت راضـي انـد.         
گويي کارگر و معلم از حقوق چند بار 
زير خط فقر خوشحالند، گويـي زنـان     
عاشق آيت اهللا ها و قوانين اسـالمـي   
آن هستند، گويي جوانان از بيکاري و 
بيحقوقي لذت ميبرند، گويـي مـردم     
ــوده                  ــان از آب و هــواي آل خــوزســت
خوششان ميايد، گويي مردم طرفدار 
ـنـد.          سرکوب و بيحقوقي خـود هسـت
گويي مردم طرفدار اختالس و دزدي   
ـنـد. گـويـي              هاي ميلياردي مـقـامـات

 اعتراضي به حکومت ندارند! 
جمهوري اسالمي و کليه ارگانها 
و کليه مقامات حکومت دشمني را   

که بنا به ادعاي خودشان همه جا، در 
هــر شــهــري و در هــر اعــتــراض و                
اعتصابي نفوذ کرده را ميشناسنـد و    
بــهــمــيــن خــاطــر مــانــور وحشــت از           
اعــتــراضــات کــارگــري در کــاللــه و           
تاکستان برگزار ميکنند تـا صـفـوف      
خود را در مقابل انقالبي که ميداننـد  
ـيـن           در راه است آماده کننـد. امـا اول
ـتـد      اتفاقي که با شروع انقالب مي اف
اين است که بخشي از هـمـانـهـا کـه            
امـروز در مـانــور ســرکـوب شـرکــت             
ميکنند، به مردم خواهند پيوسـت و    
اسلحه خود را به روي سرکـوبـگـران و      
ـنـهـم              فرماندهان خواهـنـد گـرفـت. اي
ـيـان روشـن               مثل روز بـراي حـکـومـت
است. حکومت اسـالمـي مـثـل هـر           
حکومت سرکوبگر و فـاسـد ديـگـري       
در محاصره دشمناني است که هـمـه     
ـقـه مـحـاصـره          جا نفوذ! کرده اند و حل
روزبروز تنگ تر ميشود و چهار دهـه  
خشم فروخفته مـردم بسـاطـش را از          

 بيخ و بن در هم خواهد شکست. 
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ــنــده اهــواز در مــجــلــس            نــمــاي
اسـالمــي ايــن روزهـا در اشـاره بــه              
اعتراضات هزاران نفره مـردم اهـواز     
در يک مصاحبه تلويزيوني گفـت بـا     
درآمد کمتر از يک روز نفت ميـتـوان   
ــمــام مشــکــل گــرد و غــبــار در                 ت
خــوزســتــان را بــراحــتــي حــل کــرد.          
همايون يوسفي نماينده اهواز در اين 
مصاحبه چند بار در پاسخ به سـوال    
خبرنگار تاکيد کرد که بررسي هـاي    
کارشناسانه نشـان مـيـدهـد کـه بـا               
هزينه کردن درآمد کمتر از يـک روز      
ــفــت مشــکــل گــرد و غــبــار در                 ن
خوزستان حل ميشود. اين اعـتـراف    
بسيار مهمي از جانب يکي از دست 
اندرکاران حکومت اسالمي است که 
بايد توي سر حاکمين مفـتـخـور زد.      
اين مفتخوران حريص حـتـي درآمـد      
يک روز نفت را هزينه مردم نکردنـد.  
دست به اقدامي نزدند وچند ميليون 
مردم را در معرض آسيبهاي بسـيـار   
قرار داده اند. آنـگـاه انـتـظـار دارنـد            
مردم عصبـانـي نـبـاشـنـد. انـتـظـار               
دارند مردم ساکت شوند و بـه آنـهـا          
مهلت بدهند. همين روزها استاندار  
خوزستان از مردم مهـلـت خـواسـتـه        

است که مشکل را گويا ميخواهـنـد   
ــه                     ــا ک ــاه ــم ــر ش ــد. آخ ــن ــن ــل ک ح
ميدانستيد با درآمد يـک روز نـفـت        
ميشود مشکل گرد و غبار را حـل      
کرد چرا طي اين همه سال تـا کـنـون      
حرفي نزديد؟ چرا اقدامي نـکـرديـد؟    
چرا اجازه داديد کار به اينجا بکـشـد   
که مردم هرروز گرد و غبـار و خـاک       
تنفس کننـد؟ اگـر در يـک جـامـعـه               
متمدن بود يک روزه چنين حکومتي 
را مردم زير ميکشيدند و همه شـان    
را به عـنـوان مـجـرم و جـنـايـتـکـار                
محاکمه ميکردند. مـردم دارنـد بـا         
هواي بسيار ناسالم و آلوده به انـواع    
آلودگيهاي خـطـرنـاک و بـيـمـاري زا             
تلف ميشونـد و ايـنـهـا نشـسـتـه و                
کاري نکرده اند و اکنون کـه صـداي       
مردم بصورت دهها هزار نفره بـلـنـد      
شده است، اعتراف ميکننـد کـه بـا        
پول کمتر از يک روز نـفـت مـيـشـود          

 مشکل را حل کرد!
هرکس مـيـخـواهـد بـدانـد چـرا              
مردم ميـخـواهـنـد سـر بـه تـن ايـن                 
حکومت کثيف مفتخوران اسالمـي  
نباشد بايد همين اعتراف را جـلـوي     
چشمشان بگيرد. که با کمتر از يـک       
روز درآمد نفت ميشود مشکل گرد 

و غبار خوزستان ر احل کرد. وقـتـي    
سرمايـه دار بـاشـي، اسـالمـي هـم               
باشي نتيجه جز اين چيزي نميشـود.  
فقط بايد حـواسـت بـاشـد کـه چـنـد              
ميليون پاسدار و بسيجـي را آمـاده       
کــنــي کــه هــروقــت مــردم شــورش            
ميکنند با آنها مقـابلـه کـنـي. امـا           
مطمئن باشيد که اين مردم کل ايـن    
بساط و سرمايه هـا و پـاسـداران و            
بسيجي ها را بـا انـقـالبشـان جـارو            
مــيــکــنــنــد. راه ديــگــري نــيــســت.           
خـوزسـتــان خشـمــگـيـن دارد نشــان            
ميدهد که جامـعـه بـه کـدام سـمـت             

 ميرود. 
ايـن روزهــا حســن روحـانــي بــه           
خــوزســتــان ســرزده اســت تــا بــقــول           
خودش طي اين سـفـر يـک روزه "از             
مردم دلجويي کند". بنا به گزارشهـا    
روحاني با گردوغبار و خشـم مـردم       
"استقبال" شد. سفر روحاني به چـنـد      
شهر خوزستان همراه هيئت دولـتـش   
انجام شده اسـت. او نـاچـار شـد بـه               
علت گرد و غبار غليـظ بـا تـاخـيـر          
وارد شود. روحـانـي در سـخـنـرانـي              
خـود در مصــالي اهـواز از تـعـهــد               
دولت براي تالش جـهـت زيـر کشـت         

هــزار هــکــتــار زمــيــن          ۵۵۰ بــردن   

کشاورزي طـي سـه سـال آيـنـده در                
خوزستان و احياي کـارون و احـيـاي        
شهرهـاي آبـادان و خـرمشـهـر طـي               
سالهاي آتي سـخـن گـفـت. امـا در               
بيرون مـردم در حـال تـظـاهـرات و                 
اعتـراض بـودنـد و بـا صـداي رسـا                 

 ميگفتند ما وعده نميخواهيم. 
در مسير ورود روحاني به اهـواز  
گروههايي از کارگران قند و تصـفـه       
شــکــر اهــواز دســت بــه تــجــمــع و               
اعتراض زدند و خواستـهـاي خـودرا      
اعالم کردند. بنا بـه گـزارش ايـلـنـا             
کارگران پـتـروشـيـمـي رازي نـيـز در              
مقابل دفتر اين شرکت تجـمـع کـرده      
اند و خواهان اين هستند که روحاني 
خواستهاي آنها که بارها اعالم کـرده  

 اند رسيدگي کند.
اوضاع خوزستان نشان مـيـدهـد    
که سفر روحاني به خوزستان درسـت    
برعکس انتظار او، عليه دولت او و     
کل حکومت عمل کرده اسـت و بـه         
گستـرش اعـتـراضـات کـمـک کـرده              

 است. 
اساس مساله اينست کـه مـردم     
از اينهـمـه وعـده هـاي پـوچ کـه در                 
دولتهاي پيشين هم داده شد و عمـل  
نشد خسته شده اند و تا زمـانـي کـه      

اقدام مشخص و جدي و اضـطـراري       
 نبينند ساکت نميشوند.

عتراضـات هـزاران نـفـره مـردم            
اهــواز و خــوزســتــان ولــوــلــه اي در            
دستگاه حکومت اسالمي انـداخـتـه      
است. هرکدام سعي ميکنند گريبـان   
خودرا از فشار اعتـراضـات خـالص      
کنند. نماينده اهواز به گـردن دولـت      
مي اندازد و ميگويد با درآمد کمتر 
از يک روز نـفـت مـيـشـود مشـکـل              
گردوغبار را حل کرد، دولت روحاني 
مشکـل مـردم را بـه گـردن جـنـگ                 
عراق مي اندازد، امام جمعه ها هـم    
هرکدام هذيانهايي در باب نزول گـرد  
و غبـار مـيـگـويـنـد و مـردم را بـه                   

 آرامش دعوت ميکنند. 
يک درس کـه مـيـشـود گـرفـت               
اينست که وقتـي کـه مـا اعـتـراض            
کنيم حتـمـا اتـفـاقـي مـي افـتـد. و                  
بنابرين بايـد بـه اعـتـراض و ادامـه              
فشار بر حکومتي ها ادامه داد و به 

 وعده ها دلخوش نکرد. 
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ـتــراضــات مــردم در اهــواز و                   اعـ
خوزستان يکي از بحثهايي که دامـن  
زده بحث مـلـي گـرايـي اسـت. هـمـه               
شاهد تبعيض عليه مردم خـوزسـتـان    
و کردستان و آذربايجان و بلوچستان و 
جــاهــاي ديــگــر تــوســط حــکــومــت         
هستيم. بايد همـه مـردم در سـراسـر            
ايران متحدانه از مردم خـوزسـتـان و        
خواستهايشان حمايت کنند. اما ايـن   
را هم شاهديم که اين تبعـيـضـات بـه       
ـيـسـت و       جريانات متعصب ناسيونال
قوم پرست ميدان و بهـانـه داده اسـت        
که تعصب قومي و ناسيوناليستي را 
تــحــريــک کــنــنــد. گــويــا حــکــومــت          
اسالمي صرفا يک حکومت ضد کرد 
ـلـوچ و امـثـال             يا ضد عرب يا ضـد ب
اينهاست و در مقابل ايـن حـکـومـت       

ما بايد از قوميت خود دفاع کنيم. از 
ـيـاري و           "عزت" و "شرف ملي" و بخـت
ـيـم. ايـن         عربي و ترکي خود دفاع کـن
ــلــيــغــات مــعــنــاي روشــن و            نــوع تــب
مشخصي براي دفاع از مردم ندارد و 
صرفا براي دامن زدن به تعصب بدرد 
ميخورد. اينها روي ديگر سکه همان 
وضعيتي است که تاکـنـون بسـرمـان       
آورده اند. يکي به من و تو ميـگـويـد     
ترک و سرکوب و تحقيرمان ميکـنـد.   
و ما ميگوييم ما ترکيم و تو فارسـي  
و به او توهين ميکنيم. آيا با هـمـيـن       
تفرقه افکني ها يک عده بر سر هـمـه     

 مردم سوار نشده اند؟
من از استان فـارس مـي آيـم. آنـجـا             
متولد شده ام. اما خودم را هيچوقت  
يک ذره فارس احساس نکرده ام. خود  

را از قـوم فـارس نـمـيـدانـم. يـک ذره                 
عــالقــه اي بــه ســلــســلــه کــوروش و             
داريوش و هيچ شاه مفتخور ديـگـري   
هم ندارم. نميدانم اصال قوم فارس چه  
صيغه اي است و چه فرهنگي داشـتـه   
و چه قيافه و تاريخي داشته اسـت. و       
نميخواهم بدانم. من خودم را به مردم  
ـنـدج و از              يزد و تهران و تبريـز و سـن
ـيـسـي و       شما چه پنهان به کارگر انگل
هندي همانقدر نزديک ميدانم کـه بـه       
مردم زحمتکش شيراز که دوستـشـان   
ــه                       ــم ــال از ه ــن ح دارم. و در عــي
مفتخوران زاده فارس و شيراز تـهـران   
و ايران و بلوچسـتـان و آذربـايـجـان و            
کردستان و آمريکا متنفرم. وقتي ما  
فارس و کرد ميشويم چه بخواهيم چه 
نخواهيم عمال کنار همين مفتخوران 
ـفـاي                 و سرکوبـگـران و شـاهـان و خـل
"ملت خودي" قرار ميگيريم. فهم اين    

 مساله خيلي سخت نيست.
دوستان عزيزم! اگر بخـواهـيـم از شـر          
تحقير و تبعيضات خالص شويم اين 
بديهي اسـت کـه بـايـد از ارزشـهـاي               
پيشرو و جهان شمـول انسـانـي دفـاع         
کنيم. از آزادي براي همه، رفـاه بـراي        
همه، عزت و منزلت براي همه. نه از    
اينکه من لرم يا بختياريم يا ترکـم يـا     
فارسم يا کردم. اينها ما را بـه جـايـي       

 نرسانده است و نخواهد رسانيد.
ملي گرايي و قومگرايي يـک نـمـونـه       
زنده اش هـمـيـن االن جـلـوي چشـم                 
ـيـد. بـعـد از                 ماست. برويد نـگـاه کـن
سالها دفاع از ملت و فرهنگ کـردي  
و قرباني دادن و جنگيـدن زيـر پـرچـم         
ناسيوناليسم کـرد، يـک دولـت نـاب              
کردي االن در اقليم کـردسـتـان عـراق       
سرکار آمده است. اين دولت برهـبـري    
مســعــود بــارزانــي پســر مصــطــفــي         
بارزاني که سمبـل قـومـگـرايـي کـرد           
بــود، جــلــوي چشــم مــا دارد مــردم             
محروم کردستان عراق را مي چاپد و   

سرکوب ميکند. و هرروز تـظـاهـرات     
ـفـره اي             و اعتراضات چنـديـن هـزار ن
توسط مردم کردستان عليه آن جريـان  

 دارد.
اگر در کردستان بـجـاي کـرد گـرايـي          
خواستهاي مشخص و شفاف رفاهي 
و برابري طلبانه در افکار عمومي جا 
مي افتاد االن وضع قطعا خيلي بهتر 
بود. در خـوزسـتـان و آذربـايـجـان و                  
کردستان و بلوچسـتـان و تـهـران هـم            
وضع به همين منوال است. ما مـردم   
بجاي چسبيدن به تعصبات کور ملي 
بايـد حـقـوقـمـان را بشـنـاسـيـم و از                    
انسانيت و منزلت خود و حقوق هـمـه   
ـيـم تـا                 ـنـا دفـاع کـن ـث مردم بدون اسـت
ـقـر و                  بتوانيم از ايـن دور تسـلـسـل ف
سرکوب خالصـل شـويـم. ايـن تـمـام              
حرف من است. زنده باد هـمـه مـردم       
زحمتکش و شريف خوزستان و هـمـه   

 جاي دنيا! 
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انتـرنـاسـيـونـال: امسـال کـنـفـرانـس                
فوريه بـمـدت      ۱۷ امنيتي مونيخ از 

سه روز ادامه داشـت، کـال ايـن چـه           
نوع کنفرانسي است؟ چرا کنـفـرانـس    

 امنيتي نام گرفته است؟
سيامک بهاري: اين پنجاه و سومين  

امنيتي است که به سـيـاق       کنفرانس
هر ساله در مونيخ در هتل "بايريشر  

گـرديـد.    هوف" بمدت سه روز برگزار  
تا به حال بيش از نيم  ۱۹۶۳ از سال 

قرن است که سران کشورهـا، وزرا و      
هـاي عـمـدتـا نـظـامـي و                 شخصيت

  امنيتي، را از سـراسـر جـهـان گـرد             
هـا و       آورنـد و راجـع بـه چـالـش              مي

حوادثي که بـه اصـطـالح "امـنـيـت"            
انـدازد بـحـث و         جهان را به خطر مي

کنند. امسال هـم حـدود         گفتگو مي
سي رئيس دولت و هشـتـاد وزيـر و          
شخصيت نظامي و امنيتي در ايـن    

 کنفرانس شرکت کردند.
ــل                   ــي ــب ــن ق ــه اي ــهــي اســت ک ــدي ب

گـذاري     ها نـه تـوان تـأثـيـر            کنفرانس
اي بر امنيت جهانـي دارد و نـه          ويژه

عمال سير و جهت وقايع سياسـي را    
تــوانــد دگــرگــون کــنــد. ســران              مــي

کشورهايي که خود عامل ناامني و 
فجايع بيشمار عليه ميليونها انسان 
در کره زمين هستـنـد، مـقـابـل هـم           

کشـنـد و طـول و             شاخ و شـانـه مـي     
عــرض "امــنــيــتــي" مــنــافــع دولــت           

 کنند. متبوعشان را متر مي
ــم،              ــروريسـ ــي و تـ ــنـــگ، آوارگـ جـ
استراتـژي و بـخـش ثـابـت بـرنـامـه                 
سياسي اکثريت قريب به اتفاق سران 
کشورهاي شرکت کننده است که بـه    
فــراخــور قــدرت و تــوان نــظــامــي،            
اقــتــصــادي و ســيــاســي خــود، در             

هـا، و زد و           بنديـهـا و رقـابـت         بلوک
اي    الـمـلـلـي و مـنـطـقـه               بندهاي بين

عامل و مسبب ناامني وبي ثبـاتـي   
انـد. از        و کشمـکـش در کـل جـهـان           

رئيس کنفرانس تا بسياري از سـران    
هــا و       کشــورهــا در ســخــنــرانــي           

هـا بـه ابـهـامـات عـمـيـق                  مصاحبه
 امنيتي در جهان اذعان داشتند.

طرح منازعات جـهـانـي، بـويـژه در            
کنفرانس اخير به روشنـي بـن بسـت        

داري را      سياسي کل جهان سـرمـايـه     
هـاي        بـنـدي     دهـد. بـلـوک         نشان مـي   

سياسي و نظامي مـداومـا در حـال        

تغيير است در حاليـکـه هـر روز بـر           
خـرابـي و مصـائـب بشـر             ابعاد خانه

شـود. جـنـگ و            معاصر افزوده مـي 
ويراني، نه فقط در ابـعـاد نـظـامـي            
ــتــصــادي و                ــکــه در فــالکــت اق ــل ب

هاي اجتـمـاعـي و اقـتـصـادي             بحران
گريبان ميلياردها انسان را گـرفـتـه        

تـر از       است و هر روز وضع بـحـرانـي     
پيش و حتي از کنترل مسـبـبـيـن آن       

شــود. امــنــيــت در ايــن           خـارج مــي   
ها، دقيقا امنـيـت مـنـافـع         کنفرانس
ها و دامنـه قـدرت رقـابـت          حکومت

 اي آنهاست.  جهاني و يا منطقه
در نظر بگيريد، وقتي ثروت هشتـاد  
و اندي بيليونر در جـهـان بـرابـر کـل          
ثروت بيش از نيمي از ساکنيـن کـره     

هاي  زمين است و صاحبان زرادخانه
عظيم نـظـامـي آتـش جـنـگ را در               

کننـد   مي  چهار گوشه جهان شعله ور
و توحش افسار گسـيـخـتـه داعـش،          

اهللا، الـقـاعـده، بـوکـو           طالبان، حزب
حرام، حشدالشعبي، حمـاس، سـپـاه      
پاسداران و ماشين جـنـگـي نـاتـو و          
روسيه زندگي کل بشريت را بـه کـام     

بــرد، صــحــبــت ســران         نــابــودي مــي  
تـوانـد      دولتها از امنـيـت فـقـط مـي         
 مزاحي مشمئز کننده باشد. 

اگر قرار بر تأمين امنيت در جهان و 
سعادت ساکنين کـره زمـيـن اسـت.         
همه اين رؤساي سياستمدار به ظاهر 
محترم، که هر کدام صـحـنـه گـردان         
يـک تــراژدي عــظــيـم اجــتــمــاعــي و            
سياسي هستند را بايد تمام و کـمـال   

يد کرد، از قدرت پايين کشيد و    خلع
از صـحـنـه سـيـاسـي جـهـان بـيـرون                 
گذاشت تـا بشـريـت بـتـوانـد نـفـس                 
بکشد و امنيت را به معناي انساني 

ها، خود  آن تجربه کند. اين حکومت 
مانع اصـلـي و اسـاسـي و سـد راه                  

 اند. امنيت در جهان
 

انترناسيونال: کنفرانس شاهد حـملـه    
بسـيــاري از شــرکــت کــنــنـدگــان بــه           
ــود. بــنــظــر             جــمــهــوري اســالمــي ب

هـاي جـديـدي در           رسـد ائـتـالف      مي
منطقه خاورمـيـانـه در حـال شـکـل             
گرفتن است و جـمـهـوري اسـالمـي            
تحت فشارهاي شديدي در مـنـطـقـه       
قرار دارد. نـظـر شـمـا در ايـن بـاره                  

 چيست؟

سيامک بهاري: در بيش از يک دهـه     
اخير کشمکش با جمهوري اسالمـي  
ايــران، مــوضــوع هــمــيــشــگــي ايــن         
کــنــفــرانــس بــوده اســت. حــکــومــت         
اســالمــي ايــران، يــک ســر دعــواي            
تروريسم سازمان يـافـتـه دولـتـي در          

اي، در      خاورميانه و نيز پروژه هسته
بـنـدي         کشمکش و رقابـت بـا بـلـوک        

الملـلـي بـوده اسـت.          اي و بين منطقه
اين امري است که جمهوري اسالمي 

گردان نيـسـت، کـه       نه تنها از آن روي
کند کـه در     به نحوي استقبال هم مي

منازعات بويژه منـطـقـه يـک طـرف          
دعــوا بــاشــد. کــال مــنــازعــات                 
خـــاورمـــيـــانـــه يـــک پـــاي ثـــابـــت            
مـوضـوعـات کـنـفـرانـس امـنـيـتـي                

 مونيخ بوده و هست.
در کنفـرانـس اخـيـر هـم بـه هـمـيـن                  
منوال، جمهوري اسالمي اين بار نـه  

اي بلکه بدليـل   بخاطر مسايل هسته
ادامــه ســيــاســت جــنــگ افــروزي و          
گسترش مداوم تروريسـم اسـالمـي،      
افروختن آتش جـنـگـهـاي قـومـي و             
مذهبي، دخالت مستقيم در ايـجـاد   
ارتش شيعه درمقابل قـبـايـل سـنـي        
مذهب در عراق، به اشکال مختلـف  
ــود.               ــه رقــبــاي خــود ب مــورد حــمل
جمهوري اسالمي مهمترين پـايـگـاه    
اسالم سياسي در منطقه است. ايـن     
مــوقــعــيــتــي اســت کــه جــمــهــوري           
اسالمي سالـهـا بـراي ايـجـادش بـه             
قميت فالکت عمومـي مـيـلـيـونـهـا          
مردم ايران، تـالش و بـنـد و بسـت               
کرده است. حمايت بيدريغ از توحش  
افسارگسيختـه تـروريسـم اسـالمـي           
بخش جدايي ناپـذيـر ايـن سـيـاسـت           
است. اين بخشي از سناريوي انزواي 
جمهوري اسالمي نـيـز هسـت. ايـن          

اي است که جـمـهـوري       باتالق کشنده
آن گـيــر کــرده اســت،           اسـالمــي در      

پــذيــرش شــکــســت و هــزيــمــت در            
اي، مـوقـعـيـت             ماجراجويي هسـتـه  

ضعيف و شـکـنـنـده اقـتـصـادي در            
بازار جهاني، عليرغم توافقات پـس    
ــحــوالت                  ــر و ت ــي ــي ــغ ــام، ت ــرج از ب

کـرد        ژئوپولتيک منطقه، تغيير روي  
اي امريکـا   هاي بويژه منطقه سياست

پس از بـر سـر کـار آمـدن تـرامـپ،               
بهبود نسبي روابط سرد واشنگتن و 
مسکو، زيکزاکهـاي يـک در مـيـان           

اردوغان در سياست خارجي ترکـيـه،   
تغييـر تـرکـيـب ائـتـالف عـربـي در                 
جنگ يمن و دهـهـا فـاکـتـور ريـز و             
درشــت ديــگــر در مــنــطــقــه هــمــه             

هاي انس و الفتي که جمـهـوري    رشته
اسالمي با ترکيه و روسـيـه و حـتـي         
عراق بستـه بـود را دچـار تـرديـد و                

 گسست کرده است. 
جمهـوري اسـالمـي بـا تـنـهـا بـرگ                 

، يعني تالش براي مـانـدگـاري       بازي
رژيم اسـد در سـوريـه، بـا اتـکـا بـه                  

پيمـانـي بـا روسـيـه، خـود را در                  هم
صحنه نگه داشتـه اسـت! گسـتـرش          
دامنه جنگ نيـابـتـي در مـنـطـقـه،            
سياسـتـي آشـکـارا تـروريسـتـي کـه               
جمهوري اسالمي را عـمـيـقـا دچـار          
سياست جنگي غير رسمي در داخل 

 کرده است. 
تغيير مواضع سياسـي اردوغـان در       

طـلـبـي       نزديکي بـه روسـيـه، قـدرت          
آشکار در سوريه و تصرف بخشي از 

جـنـگـي      خاک سوريه و گشودن جبهه
عليـه اسـد و جـمـهـوري اسـالمـي،                
اگرچه کـامـال مـحـتـمـل بـود، امـا                 
جمهوري اسالمي ناچارا بر سـر ايـن     

بـنـدي کـالنـي              اسب بازنده هم شرط
کرد، به اميـد ايـنـکـه تـرکـيـه را از                

اش،    اي   پيمانان منطـقـه   امريکا و هم
بويژه عربستان و اسرائيل دور کند و 

بندي جديدي در موازنـه قـدرت      بلوک
به نفع خود ايجاد کند. اين سياسـت   
اکنون بکلي دود شده و به هوا رفـتـه   

هـاي ايـن        است! دامنه پرتاب ترکش 
شکست و ناکـامـي، بـه کـنـفـرانـس            
مونيخ هم رسـيـد و در سـخـنـرانـي               
نـمــايــنــده عــربسـتــان و وزيــر امــور            
خارجه ترکيه عليه حکـومـت ايـران،      
در روز آخر، در برابر چشم جهانـيـان،   
به سر و صورت جمـهـوري اسـالمـي       

 خورد! 
خــاورمــيــانــه دســتــخــوش تــحــوالت      

اي اســت و           بشــدت تــکــان دهــنــده     
گـر     جمهوري اسالمي بـعـنـوان بـازي      

هـاي        بازنده، تالش دارد تـا بـاخـت         
مکرر خود را با نمايش قدر قـدرتـي     
از يــکــطــرف و ســازش و مــداراي              

 ديپلماتيک با رقباي خود بپوشاند!
حمايت از بشاراالسد در سوريـه بـه      

حمـايـت آشـکـارتـري از دسـتـجـات               
مسلح شيعه درعراق، تـغـيـيـر رونـد        

سياسي با حکومت اقليم کردستـان،  
تند کردن آتش جنگ در يمن پيـونـد   
زده خواهد شـد. ايـن عـمـال گـودي               
باتالق زير پاي جمهوري اسالمي را   

تر از آنچه هست خواهد کـرد.     عميق
درعين حال فاکتور تعيين کننده در   
اين کارزار، رو در وريـي جـمـهـوري           

 اسالمي با مردم ايران است!
 

انـتــرنـاســيـونــال: تــاکــيـد بـر تـأثــيــر              
مبارزات مردم ايران عليه جمـهـوري   
اسالمي کرديد، همين مـوضـوع را       

 بيشتر باز کنيد.
سيامک بهاري: جمـهـوري اسـالمـي        

هـاي     در لبـه پـرتـگـاه اسـت! جـنـاح              
حکومتي از همه بهتـر بـر ايـن امـر           
واقفند. گسست و شکاف در بـاالي       

تـر از       حکومت به همين علت عميق
کـنـد!      هر وقت ديگر خودنمايي مـي   

هيچ روزني از گشايـش اقـتـصـادي،       
کاهش رکود تورمي در زندگي مردم 

شود. اقـتـصـادي کـه قـرار            ديده نمي
بود صد روزه سر و سـامـان بـيـابـد،          
صد سال ديگر هم ترمـيـم نـخـواهـد        
شـد. دسـتـگـاه حـکـومـتـي، عـقـب                  

هاي تاکـنـونـي را       نشيني از سياست
اي و بـرجـام مـزه           در توافقات هسته

است. دستش از اسلحـه اتـمـي         کرده
قطع شده است، مانند ششلـول بـنـد      
ناشي، دست روي ماشه تسلـيـحـات    

گـذارد تـا قـدر قـدرت              موشکي مي
 جلوه کند!  

در مقابل تجمعات اعتراضي اقشار 
ــد و                   ــارمــن ــر و ک ــارگ مــردم، از ک

باخته  و ... دارد به     بازنشسته و مال
يک مطالبه عمومي و رونـد روزانـه         

شـود! شـکـل          مردم عاصي بدل مـي 
گـيـرد و      تري بخود مي سازمان يافته

آيــد!    ســراســري تــر بــه مــيــدان مــي          
ــورش               ــا ش ــوري اســالمــي ب ــه ــم ج

 عمومي روبروست! 
وضعيت همين دو هفته گـذشـتـه در      
خــوزســتــان بــخــوبــي نشــان داد کــه          
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روز اســت اعــتــراض شــمــا           ۱۳ 
بشکل اعتصاب و تجمع در مـقـابـل      
ـيـه        کارخانه ادامه دارد. نه قـوه قضـاي
که سـرپـرسـتـي کـارخـانـه را پـس از                 
ـيـاردي صـاحـبـان              ـل اختالس سـه مـي
کارخانه بعهده دارد و نه استانـداري و    
فرمـانـداري و هـيـچ ارگـان ديـگـري                
توجهي به خواست شما نکرده است و 
هــمــچــنــان چــنــديــن مــاه حــقــوق و            
مطالبات سنواتي چندين ساله شـمـا     

 پرداخت نميشود. 
ـيـد و              تاکتيک تان را عـوض کـن
اعتراضتان را به مرکز شهر بکشـيـد.   
ـنـد کـارگـران هـپـکـو در اراک و                   مان
ـتـان       روغن نباتي زنجان، خانواده هـاي
را با خودتان همراه کنيـد. شـمـا يـک          

نفره ايد و اگر در مرکز  ۴۰۰۰ نيروي 
ـتـان کـه                 شهر همراه بـا خـانـواده هـاي
جمعيت عظيمي خواهيد شد، دسـت    
به راهپيمايي و تحصن بزنيد مطمئن 
باشيد مردم فعاالنه از شما حـمـايـت      
ـتـخـوران حـاکـم                  خواهنـد کـرد و مـف
صدايتان را خواهند شنيد. در مجمع  

عمومي تان صحبت کنيد و تصمـيـم   
ـنـد و       بگيريد نگذاريد وقت کشي کـن
ـنـد. در           شما را فرسوده و پراکنـده کـن
حاليکه اعتراضات وسيع عليه هواي 
آلوده و آب آلوده در شهر جـريـان دارد     
راهپيمايي شما در مرکز شهر بسيـار  

 موثرتر واقع خواهد شد. 
تمام حقوق شما و سنوات عـقـب   
مانده شما بـايـد بـدون هـيـچ عـذر و               
بهانه اي فورا پرداخت شود. با قـدرت   
ـيـد ايـن خـواسـت            جمعي تان ميتـوان
بحق خود را به حکومتيـان تـحـمـيـل        

کنيد و پرچم افزايش دستـمـزد بـاالي      
ـنـه زنـدگـي يـعـنـي بـاالي                   سبد هـزي

 چهارميليون را برافرازيد. 
ارگان هاي حکومـتـي مـوقـعـي        
کــيــســه را شــل خــواهــنــد کــرد کــه             
اعتـراض شـمـا آنـهـا را بـه وحشـت                  

 بيندازد. 
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چگونه مردم مسببين فجايع بيشمار 
شناسند  تحيمل شده بر جامعه را مي

آمـوزنـد.      آنرا مي     و راههاي مقابله با
صحنه سـيـاسـي ايـران شـاهـد رشـد              
آگاهي و حضور بيشتر اعـتـراضـات      

 اجتماعي است. 
ميدان تعيين تکليـف بـا جـمـهـوري          
اسالمي ميدان رو در رويي مردم بـا    
حکومت است! جمهوري اسالمي بـا   

اي و      همه رقبا و دشـمـنـان مـنـطـقـه         
المللي خود حـاضـر اسـت کـنـار             بين

بيايد، اما عقب نشيني در مـقـابـل        
مردم همان پرتگاه بي انتهايي اسـت    
که در آن سـقـوط خـواهـد کـرد. هـر                
انــدازه کــه ايــن حضــور اعــتــراضــي          
عــرصــه را بــه جــمــهــوري اســالمــي          

تر کند، عقب نشيني بيـشـتـري     تنگ
خارجي بـه حـکـومـت         را در سياست

 تحميل خواهد کرد.

مــردم نــان و کــرامـــت انســـانـــي                
خواهند و اين با ماشين جنگي و  مي

سياست داخلي و خارجي جـمـهـوري      
اسالمي در تضـاد اسـت. تـحـمـيـل              
رياضت اقتـصـادي از ايـن بـيـشـتـر              
ممکن نيست! باج و خـراج جـنـگـي          

آهللا لـبـنـان و           سپاه پاسداران و حـزب 
حوثي يمن و حشدالشعبي در عـراق      
و جبهه جهاد اسالمي فـلـسـطـيـن و          
خيل سازمانهاي تروريستي اسالمي 
را دارند از سفره خالي مردمي که بـه  

انـــد     زيــر خـــط فــقـــر رانــده شــده                
پردازنـد. سـرنـگـونـي جـمـهـوري               مي

اسالمي پايان همـه ايـن تـبـهـکـاري           
باندهاي حکومتي خواهد بود. شعار 
ــل                 ــاب ــق ــردم در م ــي م ــات ــب ــطــال م
مــاجــراجــويــي جــنــگــي جــمــهــوري         
اسالمي، بسيار و شـفـاف و صـريـح         
است! "سوريه رو ولش کن، فکري بـه    

اي واضـح از بـي            حال ما کن" نمونـه 
هــاي نــظــامــي و         ربــطــي ســيــاســت   

تروريسـتـي جـمـهـوري اسـالمـي بـا               
منافع اکـثـريـت مـردم ايـران اسـت.             
تالش بي وقفـه جـمـهـوري اسـالمـي           
براي سرکوب و ايجاد جـو ارعـاب و       
وحشت با سد مبارزاتي مردم روبـرو    
ــه               ــنـ ــتـــرش دامـ ــده اســـت. گسـ شـ

دهد کـه   اعتراضات بخوبي نشان مي
ــه             جـــمـــهـــوري اســـالمـــي قـــادر بـ

کردن اعـتـراضـات جـامـعـه            خاموش
 نيست.

سيـاسـت جـنـگـي و مـاجـراجـويـي                 
نظامي جمهوري اسالمـي شـکـسـت       
نهايي را در ميدان مـبـارزات مـردم        
ايـران بــزودي تــجـربـه خـواهــد کــرد!             
جمهوري اسالمي با هر تقال و با هـر  

اش       درجه از حدادي ماشين جـنـگـي   
بيشتر در مقابل مطـالـبـات بـه حـق          

گيرد. خيزش سراسـري   مردم قرار مي
مردم بيشتر از هر موقع خود را دارد 

 دهد.  نشان مي

 ۴ از صفحه  
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کارخانه پلي اکريل اصفهـان هـم     
ـلـي اسـت و              ۱۷۰۰ در شرف تـعـطـي

ـنـد.              ـيـکـار مـيـکـن کارگر آنرا دارند ب
ـبـاتـي در          هفته قبل کارخانه روغـن ن
ـبـل از آن        زنجان را تعطيل کردند و ق
کارخانه کنتورسازي در شهر البرز را   
و در اين فاصله دهها کارخانه ديـگـر   
نيز تعطيل شده اند. صدها کـارخـانـه     
در حال اخراج بخشي از کارگراننـد و    
صدها مرکز توليدي ديگـر بـحـرانـي       
هستند و هر لحظه دسـت بـه اخـراج          
ميزنند. اين روند در سـراسـر کشـور           
ـنـهـا     جريان دارد و دهها هزار کارگر ت
در يک سـال گـذشـتـه کـارشـان را از               
دست داده اند و در بهترين حـالـت بـه      
آنها قول بيمه بيکاري محـدودي داده    
شده است. ميتوان و بـايـد جـلـو ايـن           

 بيکارسازي ها را گرفت. 
بايد به تجربه دريافته باشـيـم کـه      
تجمع بدون صدا و بدون انعکاس کـم    
تــاثــيــر اســت. شــکــايــات شــمــا و               
ـتـي      مراجعات شما به ارگان هاي دول
بدون به ميدان آوردن نيروي شـمـا بـه        
جايي نميرسد. جنبش کـارگـري ايـن       
ـيـشـتـري بـه            توان را دارد که نيـروي ب
ميدان بياورد و بـه شـيـوه مـوثـرتـري           
عليه بيکارسازي ها قد علـم کـنـد و        
ــن                   ــوســت ــهــم پــي ــع آن شــود. ب مــان
اعتراضات و حـمـايـت از مـبـارزات          
يکديگر بسيار حياتي است. پيوستن  
خانواده ها به اعتراضات کـه اخـيـرا        
نمونه هاي متعددي را از جـملـه در           
اعتراضات کارگران هپکـو و روغـن       
نباتي در زنـجـان شـاهـد بـوديـم يـک              
روش پيشرو و موثر است و تـوجـه و       
همبستگي ساير مـراکـز کـارگـري و         

 مردم را وسيعا جلب ميکند. 
ـيـه                ـل اولين قدم ايـن اسـت کـه ک
ـتـان را تشـويـق           اعضاي خانواده هـاي
ــحــق شــونــد.                ــد بــه شــمــا مــل کــنــي
اعتراضتان را به مرکز شهر بکشانيد 

و راهــپــيـمــايــي کــنــيــد. شــعــارهــاي          
مناسب انتخاب کنيد و مـردم را بـه       
ـيـد.             همبستگي با خـود دعـوت کـن
تالش کنيـد اعـتـراض شـمـا هـرچـه              
ـنـد کـانـال         بيشتر در رسانه هايي مـان
ــمــاعــي               جــديــد و در مــديــاي اجــت
منعکس شود. قدم ديگر ايـن اسـت        
که با مراکز ديگري که در شهرتان بـا  
ـنـجـه نـرم        مشکل مشابهي دست و پ
ميکنند تماس بگيريد و اعتراضـات  
مشترک با حضور خانواده هاي خـود    
را در مراکز شهـر سـازمـان بـدهـيـد.           
هرجا که ميتوانيد در مراکز شهـرهـا   
ـيـد. يـک                   چادر بزنيـد و تـحـصـن کـن
مبارزه مستمر و هر روزه با تمام قـوا    
کارساز است و براي اينکار تشـکـيـل    
ـقـه           مجمع عمومي کارگـران يـک حـل
ـيـه    کليدي است که امکان ميدهد کل
ــارزه             کــارگــران درمــورد ادامــه مــب
دخالت کننـد و تصـمـيـم مـتـحـد و                

 يکپارچه بگيرند.   
مطمئن باشيد که اين راه مـوثـر       
واقع خواهد شد. جمهوري اسـالمـي      
بشدت از گسترش اعتراضات شـمـا     
ــدانــد کــه هــر                   ـي وحشــت دارد. مـ
اعتراضي از اين نوع هزاران نفر ديگر 
را هم بـه مـيـدان مـيـاورد. مـيـدانـد                
فضاي شـهـرهـا بشـدت اعـتـراضـي              
است و هر راهپيمايي شما در مـرکـز     
ـتـوانـد بـه تـظـاهـرات هـاي                 شهر مـي
بزرگي منتهي شود. فريب عـنـاصـر       
سازشکار که يا شما را ميترسانند يا 
شــمــا را ســرگــرم داالنــهــاي اداري              
ميکنند را نخوريد. شيوه هـاي تـازه        
مبارزه را در پيـش بـگـيـريـد. حـزب            
کمونيست کارگري با تمام قوا هـمـراه   

 شما است. 
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تــجــمــع چــنــد هــزار نــفــره کــارگــران،          
معلمان بازنشـسـتـه، پـرسـتـاران، در           
سوم اسفند در مقابل مجلس، موعد 
تعيين حداقل دستمزد براي سال آتـي    
در کميته مـزد حـکـومـت و تـجـمـع              
اعـتــراضــي کــارگــران بـا تــاکـيــد بــر            
خواست افزايش دستـمـزدهـا در گـام         
اول به ميزان سبد هزينـه اعـالم شـده        

ميليون است، اعـتـراض      ٤ دولت که 
کارگر پيمانکـاري پـااليشـگـاه        ٥٠٠ 

ستاره خليج فارس با شـعـار وعـده و          
وعيد نميـخـواهـيـم در کـنـار دهـهـا               
اعتراض ديگر در شهرهاي مختـلـف   
از جمله سرتيتر هـا و مـوضـوعـات           

 مهم در هفته گذشته است. 
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ـفـاق    سوم اسفند هفته گذشته شاهد ات
مهمي در مقابل مجلس بوديم. چنـد   
ـفـر از مـعـلـمـان بـازنشـسـتـه،                  هزار ن
کارگران، پرستاران در ايـن روز بـراي         
پيگيري خواستـهـايشـان در مـقـابـل           
مجلس جمع شوند و اعتـراض واحـد     
ـقـر و فـالکـت و تـوحـش                آنها عليه ف
سرمايه داري حاکم، به صف واحـدي    
ـبـديـل شـد. مـعـلـمـان                 از اعتراض ت
ــري            ــگـــيـ ــراي پـــيـ ــه بـ ــســـتـ بـــازنشـ
خواسـتـهـايشـان، از طـريـق مـديـاي               
اجتماعي شان براي تجمع در اين روز 
ـنـد از             فراخوان داده بودنـد و تـوانسـت
ـنـد و                 ـيـاي ـلـف گـرد ب شهرهاي مـخـت
ـنـد. از       اعتراضي سراسري را بر پا کن
ـتـکـار اتـحـاديـه آزاد            سوي ديگر با اب
کارگران ايران گروهي از کـارگـران در     
ـنـد، درسـت هـنـگـامـيـکـه                سوم اسـف
کميته مزد حـکـومـت از بـاالي سـر            
کارگران مشغول رايزني بر سر قيمـت  
نيروي کار آنان بودند، جمع شدند و با 

ميليون، حقـوق مـا      ٤ شعار خط فقر 
يک ميليون، اعتراض خود را بـه کـل     
ـنـد. در       اين بساط بردگي اعالم داشت
کنار آنان تجمعي هم از سوي کارگران 
بخش خصوصي مخابرات برپـا شـده     
بود که خواست اصلي آنان کوتاه شدن 
دست پيمانکاران و حـقـوق بـرابـر بـا              
کارگران استخـدام رسـمـي بـودنـد. و             
باالخره گروه بعدي پرستاران بودند که 
مطالباتشان را طلب مـيـکـردنـد. در        
اين روز شعار معلم، کارگـر، اتـحـاد،      

اتحاد، صف مشترک تجمع کنندگان 
را شکل داد و بدنبال آن شـعـارهـايـي       
چون يک خواست فوري مـا، افـزايـش      
دستمزدها، سوريه را رها کن، فکـري  
به حال ما کن، يک اختالس کم بشـه،  
مشکل ما حل ميـشـه، مـعـيـشـت،         
منزلت، حق مسلم مـاسـت، اتـحـاد،       
مبارزه، پيروزي، درمان رايگـان حـق     
مسلم ماست، بر فضاي خـيـابـان هـا       
مقابل مجلس طنين افکن شد. ايـن     
شعار ها و اين اعتراضات خود را در 
ـنـدگـان در       پالکاردهايي که تجمع کن
دست داشتند نيز انعکاس مـيـداد و       
ــت ســرود              ــکــه جــمــعــي ــگــامــي هــن
ـيـم            همبستگي زير بار سـتـم نـمـيـکـن
ـقـر، مـرگ بـر          زندگي، مرگ بر اين ف
اين فقر، صـحـنـه شـکـوهـمـنـدي از               

 اعتراض را شاهد بوديم. 
سوم اسفند ، بطور واقعي انعـکـاسـي    

درصدي هاي جامعه  ٩٩ از اعتراض 
عليه فقر و فالکت و سـيـاسـت هـاي         
ـيـه        رياضت اقتصادي حکومـت، عـل
تبعـيـض و نـابـرابـري و دزدي هـاي                 
ميلياردي حکومتيان و حـقـوقـهـاي         
نجومي شـان  و بـراي داشـتـن يـک                  
زندگي انساني بود. کارگران در تجمع 
چند هزار نفره خود در سوم اسفند در   
مــقــابــل مــجــلــس بــا بــنــر مــا کــار             
ميکنيم، زندگي کنيم، زندگـي نـمـي      
کنيم که بـرده دولـت و کـارفـرمـايـان             
باشيم، کـل تـوحـش سـرمـايـه داري               
حاکم را به چالش کشـيـدنـد. تـجـمـع            
ـنـد، در ادامـه                 اعتراضـي سـوم اسـف
ــره مــردم               ــزاران نــف ــراضــات ه اعــت
خوزستان عليه بي آبـي، بـي بـرقـي،           
ـقـر و                 ـنـي و ف هواي آلوده، بـي تـامـي
بيکاري، فضاي امروز جامـعـه ايـران      
را رقم ميزند. مردم فقر نميخواهـنـد،    
تبعيض نميخـواهـنـد، مـردم آزادي،         
بـــرابـــري ويـــک زنـــدگـــي انســـانـــي           
ميخواهند. و اين جامعه ايسـت کـه        
ـيـسـم را فـريـاد            بطور واقعي سوسيـال

 ميزند. 
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بـعـد از      ٣ بنا بر اخبار دولتي ساعت 
ظهر روز سوم اسفند، نخستين جلسه 
شوراي عالي کار جمهوري اسـالمـي     

بـرگـزار      ٩٦ با موضوع بررسي مـزد    
شد. همان روز تجمعي آلترناتيـوي از     

سوي کارگران با هماهنگي اتـحـاديـه    
آزاد کارگـران ايـران در اعـتـراض بـه              
روند تعيين حداقل مزد و تالش براي 
تحميل حـداقـل مـزد مـطـابـق روال               
سالهاي گذشته، در مقابـل مـجـلـس       
برپا شد که با تجمعات ديگر در ايـن    
محل از سوي معلمان بـازنشـسـتـه و       
کارگران بخش خصوصي مخابرات و 
ـفـره          پرستاران به تجمعي چنـد هـزار ن
تبديل شد. کارگران در اين تجـمـع بـا      
پالکاردي که بر رويـش نـوشـتـه شـده          

ميليون، حقوق ما  ٤ بود، سبد هزينه 
ـيـن           يک ميليون بطور واقعي بـه تـعـي
دست مزد از باالي سر آنان در شوراي 
عالي کار و دستمزدهاي چند بار زيـر  
خط فقر اعـتـراض کـرده و خـواسـت            
ـنـه             افزايش دستمزد بـرابـر سـبـد هـزي

ميليون را    ٤ اعالم شده دولت، يعني 
 اعالم داشتند. 

اکنون که موعد تعيين دستمزد بـراي  
سال آتي است، بحث بـر سـر مـيـزان           
حداقل دستمزدها در ميان کـارگـران     
ـفـاق ديـگـر در                 باالست. از جـملـه ات
ـيـه      ـيـان همين رابطه در هفته گذشته، ب
سنديکاي نيشکرهفت تپه اسـت کـه       
در آن بر خواست افزايش دستـمـزدهـا    

ميليـون تـاکـيـد شـده           ٤ به باالي رقم 
ـيـن       است. در بخشي از اين بيانيه چـن
آمده است: "افزايش حقـوق کـارگـران        
بايد بر اساس ميزان تورم واقعـي کـه     
ـفـي             ـل مبتني بر منابـع آمـاري مـخـت
ـقـط بـر                     باشد صـورت گـيـرد و نـه ف
اساس آمارهاي دولتي. دوم، دستمزد 
ـتـه دسـتـمـزد ،بـايـد             مصوب در کمي
باالتر از خط فقر افزايش يـابـد. خـط       
فقري که در حـال حـاضـر، حـتـي بـر               
اســاس آمــارهــاي دولــتــي و بــانــک            

ـيـون تـومـان          ۴ مرکزي باالتر از  ـل مـي
است. در ايـن مـيـان از مـهـمـتـريـن                
 نگراني هاي ما کارگران اينست که :

کارگران در ايران فاقد تشکلهـاي   -١ 
خــود ســاخــتــه کــارگــري ومســتــقــل         
هستند تا بتوانند از حقوق و زنـدگـي     

 آنها دفاع کنند.
کــارگــران فــاقــد حــق قــانــونــي             -٢ 

اعــتــصــاب جــهــت دفــاع از حــقــوق          
 طبقاتي خود ميباشند.

ما اعالم مي کنيـم کـه تشـکـل          -٣ 
ـتـه                  دولتي خانـه کـارگـر کـه در کـمـي
ـنـده بـخـش                دستمزد به عـنـوان نـمـاي

کارگري حضور دارد ،به هيچ عـنـوان   
نــمــايــنــده مــا کــارگــران مــحــســوب         
ـيـان اخـيـر بـجـز                    نميشود. و در سـال
مماشات با کـارفـرمـاهـا وسـرمـايـه            
داران وتضيع حـقـوق کـارگـران هـيـچ           
دستاوردي براي ما نداشته است. مـا     
ـيـم کـه             با صداي بلند اعالم مـي کـن
خانه کارگر نماينده ما کارگران نبـوده  

 و نيست.
در مسـئلـه افـزايـش دسـتـمـزد،               -٤ 

هدف ما دست يافتن به يـک زنـدگـي      
ـيـم بـدون          ـتـوان انسانيست. اينکه که ب
دغدغه و اضطراب ناشي از مسـائـل   
معيشتـي نـظـيـر، خـوراک، پـوشـاک              
ـقـط يـک             ومسکن، آنهم با داشـتـن ف

 شغل زندگي کنيم."
از سوي ديگر انعکاس و فشار فضاي 
اعتراضي در ميان کارگران، معلمـان  
ـيـه                و بخش وسيـعـي از جـامـعـه عـل
ـقـر و گـرانـي روز                  زندگي زيـر خـط ف
ـتـي بـه                افزون را در رسـانـه هـاي دول
روشني ميتوان ديد. از جـملـه چـاپ          
مطلبي تحت عنوان "فاصله حقوق با  

هـا نـجـومـي شـد" در سـايـت                  هزينه
دولتي تسنيم است. مطلب بـا اعـالم      
اينکه در شهرهايي مانند تهران فقط 

 ۳۵ هزينه خوراک و پـوشـاک روزانـه            
ـيـجـه        ـت هزار تومان برآورد شده و در ن
ـيـون تـومـان بـرآورد             ـل بيش از سه مـي
ميشود، از فـاصـلـه نـجـومـي آن بـا              

هزار توماني کارگـران   ٨١٢ دستمزد 
صحبت ميکند. در ادامه اين نوشتـه  
با اشاره به اينکه بانـک مـرکـزي نـرخ         

درصـد     ٨/٦ تورم را در بهمـن مـاه       
ـيـل قـرار                 اعالم کرده اسـت، و بـه دل
ـتـخـابـات"ريـاسـت             گرفتن در سـال "ان
جــمــهــوري مــيــزان افــزايــش حــقــوق         
کارمندان از سوي دولت در سال آينده 

ـتـه شـده، از             ١٠  درصد در نظـر گـرف
اينکه حداقل دستمزد کارگران حـتـي   
اگر ده درصد هم افزايش يابد، باز هم 

آنـان بـه يـک           ٩٦ حداقل مـزد سـال         
ميليون تومان در مـاه هـم نـخـواهـد          
رسيد، سخن ميـگـويـد. و هـمـانـجـا             
گوشزد ميکند که اين موضوع مورد 

 قبول کارگران نخواهد بود.
ـيـش فضـاي            اين اظهارات بيـش از ب
اعتراض در مـيـان کـارگـران و کـل                
جامعه را انعکاس مـيـدهـد. و ايـن            
درحاليست که يـک سـيـاسـت اعـالم          
شــده دولــت روحــانــي، ارزان ســازي           

 نيروي کار است. 
ـبــش بــر              خـالــصــه کــالم ايــنـکــه جــن
سرخواست افزايش دستـمـزدهـا، هـم       
اکنون با خواست افزايش دستمـزدهـا   
ـنـه اعـالم       در قدم اول در حد سبد هزي

ميليـون تـومـان       ٤ شده دولت، يعني 
فــعــاالنــه در مــيــدان اســت. تــجــمــع           
ــان             ــم ـل ــارگــران، مــعـ ــراضــي ک اعــت
بازنشستـه و پـرسـتـاران در مـقـابـل                
مجلس در سوم اسفند، فرياد متـحـد   
ايــن جــنــبــش بــود. در ايــن تــجــمــع             

ميليـون،   ٤ کارگران با شعار خط فقر 
حقوق ما يک ميليون، درمان رايگان 
حــق مســلــم مــاســت، مــعــيــشــت،           
مــنــزلــت، حــق مســلــم مــاســت بــر            
خواستهاي فوري و همين امروز خـود  

 تاکيد گذاشتند.
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ايــن شــعــار کــارگــران پــيــمــانــکــاري         
پااليشگاه ستاره خليـج فـارس اسـت        

ـفـر از        ۵۰۰ اسفند حدود  ۲ که روز  ن
آنــهــا در مــحــوطــه پــااليشــگــاه در            
بندرعباس دست بـه تـجـمـع زدنـد و            
خـواهــان پـرداخــت فــوري چــهــارمــاه         

 دستمزد پرداخت نشده خود شدند. 
اين کارگران که دستمزد آنهـا از آبـان       
ماه پرداخت نشده بـا سـردادن شـعـار         

وعده وعيد نميخوايم، دسـتـمـزد و        «
خـواسـتـار پـاسـخ        »عيدي ميـخـوايـم   

شدند. در ساعات پاياني اين تجـمـع،    
مسئوالن شرکت با حضور در جـمـع       
کــارگــران بــه وعــده و وعــيــد دادن               
پرداختند، اما کارگران حرفشـان ايـن     
بود که بايد دقيق مشخص کنند کـه    
چه زمان قرار است دستـمـزد آنـان را        
ـبـهـايشـان             بدهند و چه مـقـدار از طـل
پرداخت خواهد شد و اعالم کردند که 

 ۸ صفحه  
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 ۳۰۰۰ امروز سوم اسفند بالغ بر   

ـفـر از مـعـلـمـان بـازنشـسـتـه،                    هزار ن
کــارکــنــان مــخــابــرات و کــارگــران و          
پرستاران در مقابل مجلس اسـالمـي     
ـه                 دست به تجمع زدنـد و بـا شـعـار ي
اختالس کـم بشـه مشـکـل مـا حـل                 
ميشه، اينهمه بيعدالتي هرگـز نـديـده      

ـقـر      ۱ ملتي، حقوق ما  ميليون خط ف
ميليون، مـنـزلـت مـعـيـشـت حـق              ۴ 

مسلم ماسـت، درمـان رايـگـان حـق            
مسلم ماست، ما را بهـم پـاس نـديـد         
حقمونو پس بديد، وزير کـارفـرمـايـي       
خجالت خجالت، يه خواست فوري ما 
افــزايــش دســتــمــزدهــا، وعــده هــاي           
پوشالي ديگر اثر ندارد، سوريه را رهـا  
کن فکري به حال ما کن و شـعـارهـاي    
ـه           مختلف ديگر، اعتـراض خـود را ب
شرايطـي کـه جـمـهـوري اسـالمـي و                
مفتخوران حاکم به آنها تحميـل کـرده     
اند بيان کردند. نقش فعال و بـرجسـتـه     
زنان در تجمع امـروز يـک جـلـوه بـارز            
ـه      مبارزات آزاديخواهانه و حق طـلـبـان

 مردم است.  
ــمــان              ـل ــراض مــعـ ــحــور اعــت م
بازنشسته، کارگران و پرستـارانـي کـه      
در ايــن تــجــمــع شــرکــت داشــتــنــد               
ـقـر               دستمزدهاي چـنـدبـار زيـر خـط ف
است. تظاهرات کنندگان ميـگـويـنـد      
چرا در حاليکه سبد هزينه يک خانواده 

ميليون تومان است، حـداقـل    ۴ باالي 
هزار تومان است؟ چـرا   ۸۱۲ دستمزد 

ـقـر بـاالي چـهـار                   در حالـيـکـه خـط ف
مـيــلــيـون اســت حـقــوق مــعـلــمــان و              
کارگران و بازنشستگان چند بار کمتـر  
از آن است؟ شعار يه اختالس کم بشـه    
ـه            مشکل ما حل ميشـه کـه امـروز ب
ـلـف مـردم                  شعار بـخـش هـاي مـخـت
تبديل شده است و سـايـر شـعـارهـاي          
امروز به حد کافي گويا اسـت. مـردم        
طبقه مفتخور حاکم و دزديهاي آنـهـا     

 را عامل مشکالت خود ميدانند. 
معلمان بازنشسـتـه از چـنـد روز           
قبل با استفاده از مدياي اجـتـمـاعـي       
تجمع امروز خود را سازمان دادنـد و      
ـلـف کشـور از                 ـقـاط مـخـت امروز از ن
جمله تهران، مشهد، آذربايجان شرقي 
غربي، همدان، کرج، دماوند، گيـالن،  
مازندران، کردستان و چند شهر ديگـر  
در اين تجمع شـرکـت کـردنـد. اجـراي           
دقيق همسان سـازي بـازنشـسـتـگـان           
ـقـيــه                 فـرهـنـگــي بـا بــازنشـسـتـگــان ب

هـاي دولـتـي، افـزايـش سـطـح                 ارگـان 
تسهيالت خـدمـاتـي و درمـانـي در              

هـاي کـارآمـد و پـرداخـت               قالب بيمه
معوقات مزدي از جمله خواست هاي 
معلمان بازنشسته است که از مهرماه 
امسال تجمعات اعـتـراضـي خـود را         
گسترش داده و بـارهـا در پـنـج مـاه                
گذشته دست به تـجـمـع در تـهـران و              

 شهرهاي مختلف کشور زده اند.  
همزمان با تجمع بـازنشـسـتـگـان      
ـفـر از مـعـلـمـان                   در تهـران، صـدهـا ن

نيز در مقابل  بازنشسته استان لرستان
استانداري در خرم آباد دست به تجمـع  

 مشابهي زدند.
ـفـر از کـارکـنـان             ۵۰۰ بيش از    ن

بخش خصوصي مخابرات نيز کـه از      
سراسر کشور از جمله تهران، گيـالن و    
همدان در اين تجمع حضور داشـتـنـد،    
ـقـيـم بـا            خواهان انعقاد قـرارداد مسـت
ــاه کــردن دســت               مــخــابــرات و کــوت
پيمانکاران، امنيـت شـغـلـي، اجـراي          
ـه بـنـدي مشـاغـل و رفـع                  ـق طرح طـب
تبعيض و در واقع افزايش حقوق خـود  

 شدند. 
دهها کارگر نيز بـا هـمـاهـنـگـي           
اتحاديه آزاد کارگران ايران و با بـنـرهـا    
ـلــف از جـملــه                 و پـالکـاردهـاي مـخـت

ـه              » کارگر معـلـم پـرسـتـار بـازنشـسـت
کار ميـکـنـيـم کـه        »و  «اتحاد اتحاد

زندگي کنيم، زندگي نميکنيم که بـرده  
 ۱ »و    «دولت و کارفرمايـان بـاشـيـم      

درصـد     ۹۹ درصد تـامـيـن تـامـيـن             
ـه        »و    «گرسنـه گـرسـنـه       سـبـد هـزيـن

زندگي باالي چهار ميلـيـون، حـداقـل       
خـواهـان    «هزار تومان ۸۱۲ دستمزد 

ـلـيـون        ۴ حداقل دسـتـمـزد بـاالي          مـي
 شدند. 

تجمع بزرگ امروز که از سـاعـت     
صــبــح شــروع شــده بــود، فــريــاد               ۹ 

اعتراضات يکي شد و شعار مـعـلـم،      
ـه                کارگر، پـرسـتـار، اتـحـاد، اتـحـاد ب
صحنه پرشوري از اتحاد تبديـل شـد.     
امروز قرار بود کميتـه مـزد مـجـلـس          

تصـمـيـم       ۹۶ درمورد دستمـزد سـال       
گيري کند و زماني که قاضي نماينده 
اردبيل از مجلس بيرون آمد او را هـو      
ـه او نـدادنـد.         کردند و اجازه صحبت ب

تظاهرات امروز بـا شـعـار مـيـريـم و               
برميگرديم در فضايي از شور و اميـد  
و اتــحــاد و عــزم راســخ بــراي تــداوم              

ســاعـت پـايــان        ۶ اعـتـراض پـس از          
 يافت. 

تجمع پرشـور امـروز در مـقـابـل            
مجلس گوشه اي از اعـتـراض دهـهـا         
ميليـون مـردمـي اسـت کـه هـر روز                 
مصمم تر، خشمگين تر، تيزبين تـر و    
سازمان يافتـه تـر در سـراسـر کشـور              
دست به اعتراض ميزنـنـد و دزدان و         
جنايتکاران حاکم را عامل سيه روزي 
ـه    خود ميدانند. روزي که اين صداها ب
ـه زيـر کشـيـدن                توفان انقـالب بـراي ب
ـه               حکومت فـاسـد اسـالمـي سـرمـاي

 داران تبديل شود دور نيست. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۷ فوريه  ۲۱ ، ۱۳۹۵ اسفند  ۳ 

کارگر کارخانه آلومينيوم المهدي در بندرعباس  ۳۰۰ بيش از 
ـه اعـتـصـاب          ۴۰ در اعتراض به اخراج  نفر از همکارن خود دست ب

ـه تـجـمـع کـردنـد. کـارگـران                   زدند و در مقابل درب ورودي کـارخـان
خواهان بازگشت به کار همکاران خود و نيز پرداخـت حـق افـزايـش         
توليد هستند که مدتي است توسط کـارفـرمـا بـاال کشـيـده شـده                

 است.  
اقدام کارگران آلومينيوم سازي الگويي است که در کليه مراکز 
ـه تـدريـج اخـراج                        کارگري بايد به کار گرفـتـه شـود. کـارفـرمـاهـا ب
ميکنند تا با اعتراض عـمـومـي کـارگـران مـواجـه نشـونـد. ايـن                      
ـه شـکـسـت                  تاکتيک شناخته شده اي است. اين تاکتيـک را بـايـد ب
کشانيد. در مقابل هر تک اخراجي کل کارگران بايد دسـت از کـار          
ـه    بکشند و اعتراض کنند تا همکار خود را به کار بازگردانند. وگرن

 فردا نوبت خود آنها است.  
کارگران المهدي تجارب گرانبهايي در مبارزات خود دارند. از    
جمله سال گذشته در فراخواني به خانواده هاي خـود و مـردم شـهـر           

 ۳۰۰۰ ارديـبـهـشـت        ۱۵ براي شرکت در تجمع اعتراضي آنها روز 
ـه تـجـمـع کـارگـران                  نفر از مردم و اعضاي خانواده هاي کـارگـران ب
ـه                      ـه جـديـدي را ب کارخانه در مقابل استانداري پيـوسـتـنـد و تـجـرب
ـه دادنـد. جـدال مـيـان کـارگـران و                          کارگران در سراسـر کشـور ارائ
کارفرماي آلومينيوم سازي حول مساله اخراج سابقـه اي طـوالنـي        
ـه                   دارد و در طول يکسال گذشته کارگـران بـارهـا و بـارهـا دسـت ب
اعتصاب و تجمع زده اند و هر بار عقب نشيني هايي به کـارفـرمـا      

کـارگـر      ۲۴۰۰ تحميل کرده اند. اينبار نيز با اتحاد و يکپارچگـي     
کارخانه و با همراه کردن خانواده ها و مردم شهـر مـيـتـوانـنـد جـلـو             

ـه          اخراج کليه همکاران خود را بگيرند و درسي فرامـوش نشـدنـي ب
کارفرما و ارگانهاي دولتي همراه کارفرما بدهند. اين تـنـهـا راهـي        

 است که ميتوانند امنيت شغلي کل کارگران را تضمين کنند. 
امروز بيش از هر زمان جلب همبستگي ساير مردم مـعـتـرض    
و از جمله خانواده هاي کارگري حياتي و در عين حال عملي اسـت.    
تجربه گرانبهاي کارگران آلومينيوم در ارديبهـشـت سـال قـبـل کـه             
ـه     خانواده هاي کارگري و مردم شهر را به تجمع فراخوان دادند تـجـرب
ـه حـمـايـت            کارسازي است که باز هم بايد به کار گرفت و مردم را ب
ـه مـيـدان           فعاالنه از خواست بحق کارگران عليه مفتخوران حـاکـم ب

 آورد.  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۷ فوريه  ۲۲ ، ۱۳۹۵ اسفند  ۴ 
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اسفند، کارکنان اتوبوسراني زابل در اعتراض عدم  ۱ روز 
ماه حقوق خود دست به تجمع اعتراضي در  ۶ پرداخت 

 .  مقابل سازمان اتوبوسراني زابل زدند
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همـچـنـان    ان يرگروه ملی صنعتی فوالد ااعتصاب کارگران 
اسفند بـراي هشـتـمـيـن روز مـتـوالـي،                  ۱ ادامه دارد. روز  

صدها کارگر گروه ملي صنعتي فوالد اهواز به اعـتـصـاب      
خود ادامه دادند و خواهان امنيت شغـلـي، عـدم پـرداخـت          
ـبـات خـود شـدنـد.               ماهها حقوق و حق بيمه و ديـگـرمـطـال
کارگران همزمان با اعتصاب در مقـابـل کـارخـانـه تـجـمـع             
کردند و مانع تردد خودروهاي سنگين به کـارخـانـه شـدنـد.        
کارگران ميگويند مديرکارخانه بارها گفته است که در چند 

شود ولي با گذشت  روز آينده معوقات کارگران پرداخت مي
ـتـه اسـت       .چند ماه هيچ اقدامي دراين زمينه صورت نگرف

  

 ��P�� 4را درM ر��ان	
   اZ�6	ب 
هـاي        نفر از کارگران شرکـت  ۱۰۰۰ اسفند، بيش از  ۱ روز 

ماه  ۴ پيمانکاري صدرا بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت 
حقوق دست به اعتصاب و تجمع اعتراضي زدند. کـارگـران    

 ماه حقوق خود ميباشند.  ۴ خواهان پرداخت فوري 
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اسفند کارگران کارخانه کـاشـي کـويـر يـزد در             ۱ صبح روز 
ماه حقوق در خيابان مـقـابـل       ۱۰ اعتراض به عدم پرداخت 

کارخانه تجمع کرده و خيابان را بستند. بـخـشـي از حـقـوق           
و مـزايـاي        ۹۵ و بخشي از سـال     ۹۴ ، ۹۳ کارگران از سال 

بيمه و سنوات کارگران هم واريز نشده است. در اين کارخانه  
 نفر به کار مشغولند.  ۴۰۰ 
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اسفند صدها نفر از اعضاي تعاوني مسـکـن شـش       ۲ روز  
گانه کارگران شش واحد صنعتي، معدنـي و خـدمـاتـي از           
واحدهاي پارس آرين، صنايع معادن، شرکت باريت، نيروي 
هوايي، بيمارستان پارس و شرکت توسعه صادرات مـعـادن   

خانواده در مقابل سـاخـتـمـان      ۲۰۰۰ به نمايندگي از طرف 
خانواده شاغل  ۲۰۰۰ وزارت راه و شهرسازي تجمع کردند. 

ـبـل بـا            ۲۶ در اين شش واحد صنعتي و مـعـدنـي           سـال ق
هزار تومان قطعه زميني در مـنـطـقـه        ۳۰۰ پرداخت مبلغ 

سعادت آباد تهران خريداري کرده و اداره مسـکـن و شـهـر             

سازي به داليل مختلفي اجازه ساخت وساز به اعضاي ايـن    
سـال زيـاد        ۲۶ ارزش زمين ها در اين  . دهد تعاوني را نمي

شده و اين بهانه اي براي وزارت راه و شـهـرسـازي شـده کـه              
ادعا کند اين زمينها از نقشه جامع شهر تهران خارج شده و 

 .شود اجازه ساخت داده نمي
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نفر از کـارگـران شـرکـت کشـتـي              ۳۰۰ اسفند حدود  ۲ روز 
سازي بحر گستر هرمز که از شرکت هاي تـابـعـه مـجـتـمـع          
کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران (ايزوايکـو) اسـت و         
خواهان پرداخت فوري دو ماه حقوق معـوقـه و بـخـشـي از            
طلب خود مربوط به سالهاي قبل ميباشند. بيمه کـارگـران    

 نيز مطابق حقوق آنها پرداخت نشده است. 
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ـنـدگـان مـاشـيـن هـاي              نفـر از    ۵۰ اسفند حدود  ۲ روز  ران
ـيـشـکـر هـفـت         ـپـه در        استيجاري شرکت کشت و صنعت ن ت

ـبـات پـرداخـت نشـده دسـت بـه                        ۷ اعتراض به  مـاه مـطـال
 اعتصاب و تجمع اعتراضي زدند. 
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رانندگان سرويس هاي اياب و ذهاب کارگران معـدن طـرزه     
ماه حقوق هاي خـود   ۵ در اعتراض به عدم پرداخت حداقل 

 دست به اعتصاب زدند. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۷ فوريه  ۲۰ ، ۱۳۹۵ اسفند  ۲ 

هــاي نصــفــه نــيــمــه و             بــا پــرداخــت   
هاي سرخرمن مشـکـالت آنـان         وعده

شود. و وعده وعيـد را نـمـي          حل نمي
ـتـمـان گـويـا فضـاي                 پذيرند. ايـن گـف
ـقـاط    اعتراض صدها هزار کارگر در ن
ــه                 ــت کـ ــور اسـ ــف کشـ ـتـــلـ ــخــ مـ
دستمزدهايشان توسط کـارفـرمـايـان       

 باالکشيده شده است.
کارفرمايان حقوق ناچيز کـارگـران را       
باال ميکشند و دولت و ارگـان هـاي         
ــلــفــش بــا پــاســکــاري آنــان بــه           مــخــت
پيمانکاري، خود را رسما در مـقـابـل      
اين وضعيت بي وظيفه ميدانند. هـم     
اکنون يک عـرصـه دائـمـي اعـتـراض           

کارگران، مبارزه عليه تعويق پرداخت 
دستمزدهاست. اعتراضاتي که ابعـاد   
گســتــرده و هــر روزه دارد و فضــاي              
ـيـر قـرار           سياسي شهرها را تحـت تـاث
داده است. اعتراضـاتـي کـه هـر روز            
بيشتر به خيابان کشيده شده و در آنها 
حضور خانواده ها چشمگير تـر شـده       
ـتـي هـم بـه             است. اين اعتراضات وق
خيابان کشيده ميشوند، مضـمـون و       
مــوضــوعشــان ديــگــر از دســتــمــزد          
پرداخت شده فراتر رفته و کارگران کل 
اين بساط فقر و فالکت و تبعـيـض و     
نابرابـري را بـه چـالـش مـيـکـشـنـد.                  
کارگران خواستار جارو شدن کل ايـن    

 بساط توحش و بردگي هستند.

 ۶ از صفحه  

 �PQ� �
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بنا به اخبار درج شده در رسانـه هـاي     
ـنــام عــبــاس             داخـلــي، يــک زنــدانـي ب
عليپور در اثـر شـکـنـجـه مسـئـوالن            
ـتـل رسـيـده اسـت.                ـق ـيـل ب زندان اردب
خانواده اين زنداني از افسر نگهبان و   
ـيــل                  ـنـد بـه دادگسـتـري اردب وکـيـل ب

  شکايت کرده اند.
رژيم جنايتکار جمهوري اسالمي يک 
بار ديگر سبعيت داعشي خـودش را    
بنمايش گذاشت. يک زنداني در زندان 
ـيـرحـمـي تـمـام و در                   اردبيل که بـا ب
سرماي شديد اردبيل به مـيلـه وسـط      
حياط زندان زنجير شده بود جان خود 

  داد.  را از دست
ــن اقــدام ضــدانســانــي تــوســط                اي
مسئولين زندان اردبيل تا به اينجا بـا  
ـتـه            شکايت خانواده اش جـواب گـرف
است. اين اعتراض ميتواند و بايد بـا   

ـيـان       پيوستن خانواده هاي ساير زنـدان
ـتـر       عليه مسئولين زندان اردبيل قـوي
ــرد. در صــورت عــدم                صــورت گــي
ـيـن        اعتراض همبسته و قويتر بـه چـن
ـيـز در         توحشي، جان ساير زندانيـان ن

  خطر است.
ـيـسـت          کميته آذربايجان حـزب کـمـون
کارگري ضمن تسليت و همـدردي بـا     
ـپـور از خـانـواده            ـي خانواده عباس عـل
هاي ساير زندانيان ميخواهـد کـه بـا        
اعـتــراض هــمــبــسـتــه جــواب دنــدان         
شــکــنــي بــه ايــن عــمــل وحشــيــانــه            

  مسئولين زندان اردبيل بدهند.
 کميته آذربايجان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 برابر با ۱۳۹۵ بهمن  ۳۰ 
 ۲۰۱۷ فوريه  ۱۸  
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بــي اعــتــبــار شــدن الــگــوي             -۱
حکومتي ناسيونالـيـسـم کـرد در         
کردستان عراق موقعيت جريانات 
ناسيونـالـيـسـت کـرد در ايـران و               
ديگر کشورها را تضـعـيـف کـرده         
است. نمونه اقليم کردستان که در  
مـــقـــطـــعـــي بـــه کـــعـــبـــه آمـــال            
ناسيوناليستها و بعنـوان مـديـنـه       
فاضله ناسيوناليسم کرد مـعـرفـي    
ميشد، اکنون به نقطه ضـعـف آن       
تبديل شده است. موج نارضايتـي  
مــردم کــردســتــان عــراق از ايــن             
حکومت نـاسـيـونـالـيـسـتـي و بـه              
جريان افتادن اعتراضات توده اي   
حول مطالبات اقتصادي و رفاهي 
و آزادي هـاي اجـتـمـاعـي فضـاي           
تازه اي به کـردسـتـان داده اسـت.         
مردم کردستان عراق در حرکتهاي 
اعتراضيشان نفرت و خشم عميـق  
خودرا از دولت اقليمي علنا بيـان  
ميکنـنـد و خـواسـتـار بـرکـنـاري               

 احزاب حاکم هستند. 
ــزاب              -۲ ــري احــ ــيــ ــگــ ــدرتــ قــ

ناسيوناليست کـرد در کـردسـتـان         
عراق از اوايل دهه نـود مـيـالدي        
تحرک تازه اي در ميان نـيـروهـا و      
احزاب  ناسيونالـيـسـتـي کـرد در          
ايران ايجاد کرد. برخي از احـزاب    
ناسيوناليـسـت کـرد بـا الـهـام از               
تجربه عراق به دولـت آمـريـکـا و           
رســيــدن بــقــدرت در چــهــارچــوب         
سياستهاي مـنـطـقـه اي آمـريـکـا            
امـيـد بســتـنـد.حــتـي بــخـشـي از               
ــي و                 ــتـ ــنـ ــپ سـ ــاي چـ ــروهـ ــيـ نـ
ناسيوناليـسـتـي در کـردسـتـان و             
حــامــيــان ســراســريشــان  پــرچــم            
فدراليسم را به عنوان راه حل ستم 
ملي و مسـئلـه مـلـي کـرد بـلـنـد               
کردند.اکنون تجربه عمال شکست  
خورده کردستان عراق و همچنيـن  
هــمــبــســتــگــي مــبــارزاتــي مــردم       
کردستان با بقيه مردم ايـران ايـن       
ــاي                    ــل" هـ ــا و "راه حـ ــهـ ــرحـ طـ
ناسيوناليستي را به عقب رانده و   
 در جامعه حاشيه اي کرده است. 

تجربه کردستان عراق يک بار   -۳
ديگرنشان ميدهد که مردم تـنـهـا    

بــا رفــع ســتــم مــلــي خــوشــبــخــت          
نخواهـنـد شـد. بـرخـالف ادعـاي              
جريانات ناسيوناليستي کرد، رفع 
ستم ملي فقط يکـي از خـواسـتـه         
هاي بر حق مردم کردستان در هـر  
چهار کشور اسـت. مـردم سـاکـن            
کردستان همانند بقـيـه سـاکـنـيـن         
کشور در همه بـخـشـهـاي ديـگـر،         
دهـهـا مــطـالـبــه و خــواسـت حــق              
طلبانه دارند کـه بـا حـل مسـالـه            
ملي پاسـخ نـمـيـگـيـرنـد. احـزاب              
ناسيوناليست کرد و جـنـبـشـهـاي        
ملي نه تنها اين خـواسـتـه هـا را         

يـک      نمايندگي نميکنـنـد، بـلـکـه       
مانع اسـاسـي بـر سـر راه اتـحـاد               
ــات                  ــب ــطــال ــق م ــحــق مــردم  و ت
 آزاديخواهانه محسوب ميشوند. 

اساس و محور مبـارزه مـردم      -۴
در کـردسـتـان ايـران، مـقـابلـه بـا               
مصــائــبــي اســت کــه جــمــهــوري          
اســالمــي بــه تــمــام مــردم ايــران            
تحميل کرده است. اعتـراضـات و     
مبارزات مردم در کردستان ايـران  
بطور واقعي و عمـلـي بـخـشـي از          
مــبــارزه ســراســري مــردم عــلــيــه          
جمهوري اسالمي است و از ايـن        
نقطه نظر ستم مـلـي و نـيـروهـاي          
ناسيوناليستي مـدعـي حـل ايـن           
مساله در مـقـايسـه بـا مـنـاطـق              
ديگر کردستـان بـويـژه کـردسـتـان           
عراق  ثقل و جايگاه فرعـي تـر و       
حاشيه اي تري دارد. اين شـرايـط      
الگوهاي ناسيـونـالـيـسـتـي را در           
کردستان ايران بـيـش از مـنـاطـق          

 ديگر بي اعتبار ميکند. 
ــاي                 ۵ ــروهــ ــيــ ــزاب و نــ ــ احــ ـــ

ــم از          ــي،اعـ ــتـ ــسـ ــيـ ــالـ ــونـ ــيـ ــاسـ نـ
نـاســيـونــالــيـســم  کــرد و فــارس،            
عامل تفرقه و تشـتـت و اشـاعـه             
دهنده تعصبات قومي و ملي در   
ميان مـردم هسـتـنـد. يـک پـيـش               
شرط رهائي مـردم کـردسـتـان از           
ستم ملي و  فقر و مـحـرومـيـت و       
هــمــه مصــائــبــي کــه جــمــهــوري           
اسالمي به مـردم  سـراسـر ايـران           
تحميل کرده است،نقـد و افشـا و         
منزوي کردن جريـانـات و احـزاب        

 ناسيوناليستي است. 
با اتکا به مـولـفـه هـاي فـوق مـا             
توجه فعالين و رهبران جنبشهـاي  
اجتماعي آزاديخواهانه و چـپ و        
کمونيست جامعه را به نکات زير 

 جلب ميکنيم.
تـا زمـانـي کـه سـتـم مـلـي و                    ـ۱

مساله ملـي کـرد حـل نشـود راه             
رهائي مـردم کـردسـتـان، در هـر              
ــب و                 ــار کشــور، از مصــائ ــه چ
مشکالتـي کـه نـاشـي از سـلـطـه                
سرمايه اري در اين کشـورهـاسـت    

 هموار نخواهد شد.
راه حل ما براي رفـع سـتـم مـلـي            
ايــنــســت کــه حــقــوق هــمــه افــراد          
جــامــعــه بــه عــنــوان شــهــرونــدان          
ــرســمــيــت           ــحــقــوق ب مــتــســاوي ال

 شناخته بشود.
حل مسئله ملي کرد تنها بـا     -۲

رجوع به آرا مردم ساکن کردستان 
و برگذاري رفراندوم ممکن خواهد 
شــد. مــردم ســاکــن مــنــاطـــق                 
کردنشين در کشـورهـاي ايـران و          
عراق و سوريه و ترکيه حـق دارنـد     
در يک رفراندوم آزاد درباره ماندن 
يا جدا شـدن از کشـور مـربـوطـه              

 تصميم بگيرند.
ـ ما از مبارزات آزاديـخـواهـانـه     ۳

ــراق                ــان عـ ــتـ ــردسـ ــردم در کـ مـ
پشتيباني ميکنيم و در شـرايـط         
حاضر با توجه به تاريخ و شـرايـط   
ويژه عراق راه حل مساله کـرد در      
عـراق را اسـتـقـالل کـردسـتـان از                

 عراق ميدانيم.
مـبـارزه مـردم در کـردسـتـان              -۴

ايران جزئي از مـبـارزه سـراسـري           
عليه جمهـوري اسـالمـي اسـت و           
رهائي و آزادي مردم کردسـتـان و     
حتي رفع ستم ملي و بـرخـورداري   
از حقوق شهروندي بـرابـر قـبـل از         
هر چيزدر گرو سرنگوني جمهوري 

 اسالمي است. 
ما نقـد و حـاشـيـه اي کـردن               -۵

فرهنگ و سـنـت و سـيـاسـتـهـاي              
جنبش ناسيوناليستي را يک امـر    
و وظيـفـه هـمـيـشـگـي خـود مـي                
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جنبش کارگري در ايـران در آسـتـانـه         
ـتـه اسـت. در           جهشي بزرگ قرار گـرف
فضاي متحول اجتماعي و مـوج هـم     
سرنوشتي و همبستگي با مـبـارزات     
ـقـل                ـبـش اکـنـون ث کارگري، ايـن جـن
سياسي مهمي در جامعه پيدا کـرده،  
و به آستانه ايجاد تشکلهاي تـوده اي    
کارگـري رسـيـده اسـت. مـهـمـتـريـن                 
ـيـشـروي                مولفه هاي ايـن تـحـول و پ

 چنين است: 
مبارزات کارگري، اعـتـصـابـات        -۱ 

طوالني مدت و پي در پي در مـراکـز   
صنعتي و تجمعات در مقابل مراکـز  
دولتي به امري روزمره تبديل شـده و      
اتحاد و همبستگي و پيوند بخشهاي 
ـقـويـت کـرده                 مختلف کـارگـران را ت
است. اعتراضات سـراسـري و رو بـه           
گسترش معلمان و بازنشستگان، يک 
جنبـه مـهـم ايـن تـحـول را بـازتـاب                   

 ميدهد. 
جنبش افزايش دستـمـزد اکـنـون        -۲ 

يک جنـبـش گسـتـرده و اجـتـمـاعـي               
است. خواست افزايش چنـديـن بـرابـر        
ـقـر و                  دستمزدها و مـقـايسـه خـط ف
سطح موجود دستمزدها در شعـارهـا   
و بيانيه هاي مـعـلـمـان، کـارگـران و             
پــرســتــاران و بــازنشــســتــگــان بــيــان          
ميشود. اين خواسـت و جـلـو آمـدن            
خواسـتـهـايـي چـون طـب رايـگـان و                 
تحصيل رايگان توقع کارگران و کـل      
جـامـعــه را از داشــتـن يـک زنـدگــي                

 انساني بيان ميکند. 
تالش کارگران و مـعـلـمـان بـراي         -۳ 

آزادي اعتراض و اعتصاب و تشکـل  
در شکل مشخص و تعرضـي حـذف     
ـتـي        ـي پرونده هاي امنيتي و غير امـن
کردن اعتـراضـات کـارگـري خـود را            
بيـان مـيـکـنـد و ايـن امـر ابـعـادي                    

 اجتماعي به خود گرفته است. 
تشکلهاي کارگري و مستـقـل از      -۴ 

ـبـش            دولت و فعالين سـرشـنـاس جـن
کارگري که نقش ويژه اي در سـالـهـاي    
گذشته ايفا کرده اند، صـف گسـتـرده      
اي از رهــبــران کــارگــري کــه در دل               
اعتصابات و اعـتـراضـات مـکـرر و          
طوالني پا به ميدان گـذاشـتـه انـد و           
شبکه ها و جمع هاي زيـادي کـه در         

ـتـه    ابعاد محلي و سراسري شکل گرف
است، نيروي الزم براي شکل دادن بـه    
تشکلهاي کـارگـري را فـراهـم کـرده              

 است. 
ــلــيــونــهــا جــوان           -۵  رانــده شــدن مــي

تحصيل کرده و دانشگاهي بصـورت    
ـقـه     کارگر شاغل و بيکار به صف طـب
کارگر در سالهاي اخير بافت ديـگـري   
به طبقه کارگر داده و توان مبـارزاتـي   
ـيـابــي کــارگـران را بـطــور               و سـازمــان

 محسوسي باال برده است. 
حضور خانواده ها در تـجـمـعـات      -۶ 

ـتـه و       اعتراضي کارگري گسترش يـاف
به يک سنت رايج تبديـل شـده اسـت.        
ايــن امــر بــه جــنــش کــارگــري بــعــد            
ـنـه جـلـب             اجتماعي تري داده و زمـي
همبستگي با مـبـارزات کـارگـري را         

 تقويت کرده است. 
مجمع عمومي بـعـنـوان ابـزاري          -۷ 

براي تصميم گيـري جـمـعـي و اقـدام            
مــتــحــدانــه در جــريــان بســيــاري از            
ـتـه اسـت. در                  مبـارزات شـکـل گـرف
بيانيه ها و فراخوان هاي کارگران نيـز  
گفتمان و فراخوان مجـمـع عـمـومـي        
رواج بيشتري يافته و مجمع عمومي 
ــراي                ــت خــودرا ب کــارايــي و اهــمــي
دخالتگري توده هاي کارگران بيش از 

 پيش نشان داده است. 
در ميان معلمان، بازنشسـتـگـان     -۸ 

و پرستاران، کارگران پتروشيمي ها و   
برق و آتش نشـانـي و بـرخـي مـراکـز             
ديگر اعتراضات شـکـلـي سـراسـري          
بخود گرفته و بستر مـنـاسـبـي بـراي          
متشکل شدن در سطح سـراسـري در       

 اين بخشها بوجود آورده است. 
ـلـف        -٩  روي آوري بخش هاي مـخـت

کـارگــران بــه مــديــاي اجــتــمــاعــي و           
تشکيل گروههاي مبـارزاتـي هـزاران      
ـيـز             نفره در شبکه هـاي اجـتـمـاعـي ن
زمينه فراخوانهاي سراسري و تشکـل  
ـيـشـتـر                هاي سـراسـري کـارگـران را ب

 فراهم کرده است.
اکنون عمال کارگران و معلمان  -۱۰ 

در کنار هم صف واحدي را تشـکـيـل    
ميدهند. طرح خواستهاي مشترک و    
عمومي، از يکسو مبـارزات بـخـش      

 :#"!�	 � در  �رد
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 با توجه به اينکه 
تشکل نه تنها ابزار و سـالح      -۱

مــبــارزه بــلــکــه ظــرف تــحــقــق و            
تحکـيـم هـويـت جـمـعـي و ابـراز                 
هويت طـبـقـاتـي کـارگـر اسـت و                
ازينرو بعنوان يک امر و هـدف در    
خود جايگاه مـهـم و حـيـاتـي در              

 جنبش کارگري دارد. 
در شرايط حاضر از يـکـسـو          -۲

تشکيل مجمع عمومي و فراخوان 
به آن به يک سنت در اعـتـراضـات     
کارگري تـبـديـل شـده اسـت و از                
سوي ديـگـر در بـخـش هـائـي از               
طبقه کارگر اولـيـن جـوانـه هـا و              
نمونه هاي تشکلهـاي تـوده اي و         
سراسري شکل گرفتـه اسـت. ايـن         
نشاندهنده آمادگي شـرايـط بـراي      
ايجاد و تثبيت تشکلهاي توده اي 

 کارگري است. 
کنگره بر ضرورت و امکانپـذيـري   
شکل دادن و دامن زدن به جنبـش  
تشکليـابـي کـارگـري در شـرايـط             
حاضر تـاکـيـد مـيـکـنـد و تـالش               
ميکند تا ايجاد تشکل  بـعـنـوان      
يک اولويت و هدف و امر در خـود  
در دستور کـار فـعـالـيـن جـنـبـش             
کارگري قرار بگيرد. فعاليـن ايـن      
جنبش در هر مبارزه و اعـتـراض       
کارگري امر متـحـد و مـتـشـکـل           
شدن و متشکل ماندن کارگران را 

دنبال ميکنند و اين امـر را يـک         
شاخص مهم پيشروي کارگران در   
هـــر اعـــتـــراض و مـــبـــارزه اي              
ميدانند. جـنـبـش تشـکـل يـابـي               
ميتواند و بايد هـمـانـنـد جـنـبـش          
افزايش دستمزد  بـه يـک جـنـبـش          
علني و گسترده با نهادها و چهره 
ها و بيانيه هاي ويژه خود تبـديـل   

 بشود.  
حزب کمونيست کارگري با تـالش  
بــراي تــقــويــت جــنــبــش مــجــمــع          
عــمــومــي و تشــکــيــل مــجــامــع          
عـمــومــي، و بــا حــمـايــت از هــر             
تشکل کارگري مستقل از دولـت      
و از هر تـالش فـعـالـيـن کـارگـري            
براي ايجاد تشکـلـهـاي تـوده اي،         
فعاالنه براي شـکـل دادن بـه يـک           
جنبش گسترده براي تشـکـلـيـابـي      
کارگران مي کوشد و همه فعاليـن  
ــبــش                   ــري را بــه ايــن جــن کــارگ

 فراميخواند. 
 

 ارائه دهنده: حميد تقوائي
تائيد کنندگان: سيما بهاري، طـه     
حسيني، عـبـدل گـلـپـريـان، فـراز              

 آزادي 

هاي مختلـف کـارگـران، مـعـلـمـان،            
پرستـاران، بـازنشـسـتـگـان و بـخـش               
عظيمي از جامعه را به هم پيوند داده 
است و از سوي ديگر توجه و حمايـت  
ـيـن      بخشهاي مختلف جامعه و فـعـال
ـبـش          اعتراضات اجتماعي را بـه جـن

 کارگري جلب کرده است. 
ـتـصـادي و                -۱۱  تعـمـيـق بـحـران اق

سياسي العالج حکومت، به جان هم 
افتادن مقامات حکومتي در سطـوح  
ـفـس                   ـن مختـلـف، تـوان و اعـتـمـاد ب
حکومت و ارگانهاي سرکوب آنـرا در    
مواجهه با مردم بشدت کاهش داده و 
توازن قوا را به نفع کارگران و عـمـوم       

 مردم تغيير داده است. 
اين پيشرويها و تحـوالت شـرايـط را        

براي ايـجـاد تشـکـل هـاي تـوده اي                 
کارگران فراهم کرده است. تحقق ايـن     
امر و تعميق و تثبيت پيشـروي هـاي     
تاکنـونـي يـک اولـويـت مـهـم حـزب                 
کمونيست کارگري است. حزب بـراي     
ايجاد وسيع تـريـن اتـحـاد در مـيـان             
کارگران و بخش هاي وسيع جامعه و 
جلب همبستگي هرچـه گسـتـرده تـر         
ـلـي بـا کـارگـران در ايـران                     بيـن الـمـل
پيگيرانه تالش ميکند و همه فعالين 
جنبش کارگري را به پيوستن به حزب 

 سياسي خود فراميخواند. 
ارائه دهنده: اصغـر کـريـمـي، شـهـال            

  دانشفر
ـيـن        تاييد کننده: نسان نودينيان، نـازن

 برومند، حسن صالحي 

 ۹ از صفحه  

 دانيم.  
ـ ما همه نـيـروهـا وفـعـالـيـن          ۶

چپ و سکوالر و آزاديـخـواه را بـه          
ــيــگــيــر و فــعــال حــول                مــبــارزه پ
مطالبات فوري و حق طلبانه مردم 
و رهايي جامعـه از سـتـم مـلـي و              
براي حـل مسـئلـه مـلـي کـرد فـرا                

 ميخوانيم. 
بـا      حزب کمونيسـت کـارگـري     

تمام توان در پيشبرد سـيـاسـتـهـاي      
  فوق خواهد کوشيد.

ارائــه دهــنـــدگـــان: مــحـــمـــد           
 آسنگران، حميد تقوائي

تاييد کنندگان: بهروز بـهـاري،    
 نسرين رمضانعلي، رضا فتحي

 ۹ از صفحه  

ــان تــوده مــردم و                 -۱  ــل مــي ــاب تــق
حکومت گسترده و تـعـمـيـق شـده و            
ابعاد تازه اي پيدا کرده اسـت. شـکـل       
گيري جنبشهاي اجتماعي و حرکـات  
اعتراضي گسترده مـردم در عـرصـه          
هاي متعدد و با شيوه هائـي بـديـع و        
ـيـن و                      ـتـکـاري در مـقـابلـه بـا قـوان اب
سياستهاي ضد انسـانـي حـکـومـت،        
ـيـسـتـي      مضمون صريحا ضد کاپيتال
اعالميه ها و بيانيه ها و فراخوانهـاي  
کــارگــري و پــيــشــرويــهــاي جــنــبــش          
کارگري در مـقـابلـه بـا حـکـومـت و                
قوانين و سياستهاي ضد کـارگـري و       
ـفـه مـهـم         سرکوبگرانه حاکم، يک مـول
وضعيت سـيـاسـي ايـران در شـرايـط             

 حاضر است. 
مبنا و نيروي محرکه جنبشها و    -۲ 

اعتراضات گسـتـرده جـاري گـرايـش          
عــمــيــق مــردم بــه خــالــصــي از شــر            
جمهوري اسـالمـي و بـزيـر کشـيـدن               
حکـومـت اسـت. بـچـالـش کشـيـدن                
ـبـي کـه                   حکومـت و سـرنـگـونـي طـل

ــي ســال               ــون ـلــي ــزش مــيـ و    ۸۸ خــي
ـبـل از آن          شورشهاي شهري در دهه ق
ـنـد             ـل نمونه هاي برجسته بـروز و سـرب
کردن آن بود اکنون در مـتـن و بـطـن           
جنبشها و حرکتهاي اعتراضـي و در      
قالب فعاليتهاي مطالباتي، صنـفـي،   

 اجتماعي و مدني متجلي ميشود. 
انقالب ادامه خطي جنـبـشـهـاي      -۳  

اجتماعي نيست ولي سير و سرنوشت 

انقالب تماما بوجـود اعـتـراضـات و         
جنبشهاي اجتماعي در عرصـه هـاي     
مختلف، درجه تعين و تشکل آنها، و 
گرايش سياسي حاکم بر آنها وابسـتـه     
است. جنبشها و اعتراضات گستـرده   
جاري و چهره ها و نهادهـا و شـبـکـه         
هائي که در دل آن شکل ميگـيـرنـد و      
فعال ميشوند، نشان دهنده  تعميق و   
ـنــدي                تـعـيــن هــر چــه بــيـشــتـر صـفــب
ـنـه         طبقاتي، شکل گيري ابزار و زمـي
ـقـالب آتـي، و                 ـقـاط اتـکـاي ان ها و ن
امــکــان ســازي و کســب آمــادگــي             
ـقـالبـي         اجتماعي براي بزيرکشـيـدن ان

 حکومت  است. 
با توجه به نکات فوق کـنـگـره اعـالم         

 ميکند:  
پــيــروزي انــقــالب در گــرو تــامــيــن             
ـقـالبـي       هژموني و رهبري يک حزب ان
است کـه در بـطـن مـبـارزات جـاري               
نماينده آرمان و خواستهاي انسـانـي،     
مدرن، برابري طلبانه و آزاديخـواهـانـه    
ـيـن              ـقـش تـعـي در جامعه باشد. ايـن ن
ـيـسـت       کننده اي است که حزب کـمـون

 کارگري ميتواند و بايد ايفا کند. 
هرچه تقابل طبقاتي که در اعـمـاق و       
ـتـهـاي                     ـي ـبـشـهـا و فـعـال در بـطـن جـن
ـيـشـتـر        اعتراضي جاري جريان دارد ب
ـيـابـد، شـفـاف و                        ـيـن و تـعـيـن ب ـي ـب ت
آشکارتر شود، و در قالب خواستها و   
ـبـردهـاي روزمـره             اهداف روشـن در ن
بيان و اعالم گردد، زمينه اجتمـاعـي   

براي نمايندگي شـدن ايـن مـبـارزات           
بوسيله حزب بيشـتـر فـراهـم خـواهـد           
شد، و جنگ نهائي براي سـرنـگـونـي       
جــمــهــوري اســالمــي عــمــيــق تــر و            
راديکال تر و پيروزمندانه تـر خـواهـد      

 بود. 
ـيـش رانـدن ايـن رونـد                    تقويت و بـه پ
اساس و رکن اسـتـراتـژي حـزب بـراي          
رهبري انقالب آتي مـردم در ايـران و         
کســـب قـــدرت ســـيـــاســـي اســـت.            
ـقـدرت       سرنگوني جمهوري اسالمـي ب
انقالب و خلع يد سياسي و اقتصـادي  
از طبقه سرمايه دار، ميتواند و بـايـد     
نقطه اوج و حاصل نهائـي ايـن جـدال        

 طبقاتي باشد. 
حزب کمونيست کارگري گسـتـرش و     
ـتــراضــات               ـيــزه شــدن اعـ راديــکــالـ
ـبــش             اجـتـمــاعـي، پــيـشـرويــهـاي جــن
ـنـدي               کارگري، و رونـد تـعـمـيـق قـطـب
طبقاتي را، که خود در شکـل گـيـري      
آن نقش فعالي ايفا کـرده اسـت، يـک          
ـقـويـت     گام مهم به پيش در تعميق و ت
جنبش سرنگوني طلبانه مـردم ايـران       
ميداند و با تمام توان براي گسترش و 
سازماندهي و راديکاليزه کردن هر چه 

 بيشتر اين جنبش تالش ميکند. 
 

 ارائه دهنده: حميد تقوايي 
تائيد کنندگان: بهروز بـهـاري، رحـيـم        
ـلـي، مسـعـود        يزدانپرست، جليل جلي

 کريمي 
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سال حکومت جمهوري اسالمـي   ۳۸ 
همراه با کشتار و ترور آزاديخواهان و   
کمونيستها بوده اسـت. کشـتـارهـاي          

را مي تـوان يـک        ۶۷ تا  ۶۰ سالهاي 
نسل کشي و يکي از دهشتناک تريـن  
جنايات در تاريخ بشريت نامـيـد. در      
ـتـل عـام          سالهاي اخير بازماندگـان ق
شدگان توسط جمهوري اسـالمـي بـه      
مناسبت هاي مختلف به دادخواهـي  
برخاسته و خواهان روشن شدن ابـعـاد   
فاجعه و محاکمه عامليـن و آمـريـن        
قتل عامها شـده انـد. ايـن يـکـي از               

عرصه هاي مهم نبـرد بـا جـمـهـوري          
 اســـــــــــالمـــــــــــي اســــــــــــت.               
حزب کمونيست کارگري بر جـايـگـاه      
مهم جنبش دادخواهي و خواست بـر    
حق بازماندگان اين فـاجـعـه انسـانـي        
تاکيد داشـتـه و بـر حـمـايـت از ايـن                  
 جنبش و پيشبرد آن تاکيد ميگـذارد.  

 
 پيشنهاد دهنده: شهال خباززاده

 تاييد کنندگان: سرور کاردار،
 شيوا محبوبي بهروز مهرآبادي،
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از جــملــه      -جــامــعــه ايــران         -۱
صحنـه اعـتـراضـات        -آذربايجان 

گسترده و دائمي توسط کارگـران،  
زنان، جوانان و تـوده هـاي وسـيـع         

تــبــعــيــضــات   مــردم عــلــيــه فــقــر،     
اجتماعي، نابرابري و سـرکـوب و       

پيـشـروي و      قوانين مذهبي است. 
پــيــروزي ايــن مــبــارزات در گــرو          
اتحاد و همياري و هـمـبـسـتـگـي           
همه اين مردم در برابر حـکـومـت      

 اسالمي است.
ناسيوناليسم در همه اشـکـال     -۲

از ناسيوناليسم عظمت طلب  -آن 
آريايي گرفته تا ناسيوناليستهـاي  

يـک جـريـان راسـت            -قوم پرسـت    
ارتجاعي و يـک نـيـروي مـخـرب              
سياسي است کـه مشـغـول نـفـرت          
پراکني ميان بخشهاي مـخـتـلـف       
مردم و تفرقه انداختن در صـفـوف   
اعتراضات مردم اسـت. مـحـافـل        

اسـالمـي    حاکم در خود جـمـهـوري   
ــکــات               ــحــري ــه در ت ــان ــز آگــاه ــي ن
ناسيوناليسـتـي و قـوم پـرسـتـانـه              

 نقش ايفا ميکنند.
ناسيونالـيـسـم تـرک يـکـي از              -۳

مخربترين و فعال ترين شاخه هاي 
نـاسـيــونـالـيــسـم اسـت کــه تــالش             
ميکند ستم و تبعيض و تـحـقـيـر         
عليه مردم آذربايجان را دستمايـه  
تبلـيـغـات ارتـجـاعـي خـود قـرار               
دهد. آشکارا افـکـار فـاشـيـسـتـي           
برتري نژادي را تبليـغ مـيـکـنـد و          
دستش در دست مرتجعـيـن درون     
حکومت اسالمي و بـرخـي ديـگـر       
حکومتهـاي ارتـجـاعـي مـنـطـقـه             
ــن در               ــتـ ــداخـ ــه انـ ــرقـ ــفـ ــراي تـ بـ
اعتـراضـات مـردم اسـت. نـفـرت              
پراکني مـيـان کـارگـران و مـردم              
محروم آذربايجان عليه سـايـر هـم      
طبقه اي ها و هم سرنوشتهايشـان  
ــران اســاس                ــاط اي ــق ــر ن ــاي در س
سياست و عملکرد ناسيونالـيـسـم    

 ترک است.
جـريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـتـي               -۴

بـا   نيروهاي ارتجاعي هستنـد کـه    
نفرت و تعصب پـراکـنـي مـلـي و            
قومي يکديگر را تغذيه ميکنند، 
به يکديـگـر زمـيـنـه مـيـدهـنـد و                

عمال همديگر را تقويت ميکنند. 
تبليغات و عملـکـرد فـاشـيـسـتـي          
ناسيونالـيـسـم تـرک عـلـيـه مـردم               
کردستان و ديگـر مـنـاطـق ايـران          
عمال در خدمـت نـاسـيـونـالـيـسـم           
ايراني و ساير ناسيونـالـيـسـتـهـاي       

ايـن تـفـرقـه        قوم پرست قرار دارد. 
قـومـي در        -افکـنـي هـاي مـلـي         

تضاد و تقابل با مبارزه متحدانـه  
مردم براي رسيدن به خواسته هاي 
انسانيشان عمل ميکند و عـمـال       
در خــدمــت جــمــهــوري اســالمــي         

 است.
کنگره دهم حـزب بـا تـاکـيـد             -۵

مــجــدد بــر اهــمــيــت مــقــابلــه بــا           
هرگونه تحرک ناسيونالـيـسـتـي از       
رهبري منتخب حزب مـيـخـواهـد       
در مــقــابلــه بــا نــاســيــونــالــيــســم          

فعاليت همه جانـبـه تـري را         ترک 
در دستور بگذارد. کـنـگـره هـمـه           
نيروهاي چپ و آزاديخواه و برابري 
طــلــب و فــعــالــيــن جــنــبــشــهــاي           
اعتراضي را فـرامـيـخـوانـد بـراي           
ــيــســم و              ــال ــاســيــون ــا ن ــه ب مــقــابل
ناسيوناليستها و جهت تقويت اين 
 عرصه از مبارزه به ميدان بيايند.

 
ــده: مــحــســن               ــن ــاد ده ــه ــشــن ــي پ

 ابراهيمي
تاييد کننـدگـان: شـهـال دانشـفـر،            
فراز آزادي، پروين آزاد، سـيـامـک      

 بهاري 
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ــران در              و �Dورت  2	�;� �	 0ن   ــط زيســت در اي مــحــي
وضعيت بسيار خطرناکي قرار گرفتـه  
است. هواي شهرها منجمله به دليـل   
ـنـزيـن هـاي غـيـر                     توليـد و فـروش ب
ـنـده هـاي نـاشـي از               استاندارد و آالي

استفـاده از     فعاليت مراکز صنعتي و
ـلـي و يـا هـجـوم                   سوخت هـاي فسـي
ريزگردها به مرز کشنده رسيده است. 

و  رودخانه ها و درياچه ها، دشـتـهـا        
تاالب ها خشک و در معرض نابودي 
ـيـابـان زايـي،             قرار دارند. گسـتـرش ب
نابودي جنگها و به تاراج بردن منابـع  
ـبـه هـاي ديـگـري از                   آبي کشـور جـن
فاجعـه زيسـت مـحـيـطـي در ايـران                 
ـيـز از ايـن                هستند. حتي بيـابـانـهـا ن
تخريب در امان نبوده اند و بـه زاغـه       
مهمـات و يـا مـحـلـي بـراي انـجـام                   
آزمايشات شيـمـيـايـي و هسـتـه اي             

 تبديل شده اند.
آب، هوا و خاک يعني سه عنصر 
اصلي در حيات انسان و جـانـوران و         
گــيــاهــان در ايــران اســالمــي مــورد          
تعرض منافع سـودجـويـانـه دولـت و          

آقازاده ها بوده است. واژه هايي نظيـر   
ـيــــن خــــواري،کــــوهــــخــــواري،       زمــ
درياخواري، ساحل خواري، رودخـانـه     
خواري، جنگل خواري، بيابان خواري 

  مصداق همين واقعيت است.
ـيـسـت     دهمين کنگره حزب کمون
ــد              کــارگــري ايــران در راســتــاي ســن

دفــتــرســيــاســي حــزب بــه           مصــوب
ــخ  ــاريـ ــن  ۲۱  تـ ــرورديـ "در   ٣ ۹ ٣ ۱  فـ

تخريب محيط زيست در ايـران"       باره
 بر اين نکات تاکيد دارد:

ـيـه                 - ـبـش عـل حمايت فـعـال از جـن
ـيـه    تخريب محيط زيست. جنبش عل
تخريب محيط زيست در ايران اکنون 
در اشکال مختلفي نظير اعتراض بـه  
آلـودگــي هـوا در شــهـرهــاي بــزرگ،            

پخش پارازيت، اعتراض  اعتراض به 
به افزايش گرد و غبار و مسـئلـه ريـز      

حيوان  گرد ها در هوا، اعتراض عليه
حــيــات  آزاري،اعــتــراض بــه شــکــار      

تخريب بـاغ هـاي      وحش، اعتراض به
جــريــان دارد. حــزب        شــنــاســي   گــيــاه

تقويت و گسترش اين جنبش بـا افـق     

چپ و راديکال را امر و وظيفـه مـهـم      
خود مي داند و بـراي آن مـجـددانـه             

 تالش مي کند.
          

ـتـمـان دفـاع از                - دامن زدن بـه گـف
محيط زيست در جامـعـه از طـريـق         
کانال جديد و گروهها و شبـکـه هـاي      
مديـاي اجـتـمـاعـي، و بـا بـرگـزاري                 
ميزگرد، سمينار،گفتگو، سخنرانـي،  

 در داخل و خارج کشور. 
ـيـشـتـر جـوانـان و             - تشويق هر چه ب

گــروهــهــاي مــخــتــلــف مــردم بــراي          
مشارکت درحفظ محيط زيسـت از      
ـتـي و      طريق تقويت نهادهاي غير دول

ان. جي. او ها تازه در زمينه  يا ايجاد
محيط زيست و يا دعوت به مـبـارزه   
و اعتراض مستقيم عليـه جـمـهـوري       
اسالمي بعنوان عامل اصلي تخريب 

 محيط زيست در ايران.
  

 ارائه دهنده: آرش دشتي
 حسن صالحي، پيام آذر
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بيانيه مشترک جعـفـر عـظـيـم زاده و            
ـيـه                   اسماعـيـل عـبـدي و کـارزار عـل
امنيتي کـردن مـبـارزات کـارگـران،            
ـيـن اجـتـمـاعـي، بـه                 معلمان و فـعـال
کارزاري اجتماعي تبديل شده اسـت.    
ــراي آزادي                 ــارزه ب ـب ــارزار مـ ــن ک اي

زندانيان سياسي را گام مهمي به جلو 
برده است. حزب بر جايگاه مهـم ايـن      
کارزار در ايـن عـرصـه از مـبـارزه و              
عليه سـرکـوبـگـري هـاي حـکـومـت               
اسالمي و دفاع از حق تشـکـل، حـق      
اعتصاب و آزادي هـاي پـايـه اي در            

جامعه تاکيد دارد و با تمام توان براي 
ـتـي کـردن         ـي پيشبرد کارزار عليه امـن

 مبارزازت فعاليت ميکند. 
 داود آرام، شهال دانشفر  
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 با درودهاي گرم و بهاري
دهمين کنگره حزب را به شما و هـمـه   
کساني که دل شان براي تغييـر و يـک       
دنياي زيستني تر و انسـانـي تـر مـي         
ـيـم      تپد شادباش مي گوييم. خوشحـال
که در کنار شماييم. از زماني که شما  
را شناختيم و در کنار هم بوديم تا اين 
ـيـام را مـي نـويسـيـم                لحظه که اين پ
مسير طوالني را پيموديم مـا بـا هـم        
قد کشيديم و به جايي رسيده ايـم کـه       
مي توانيم سرمان را باال بگيريم و بـه    
گذشته و حال مان بباليم به اين که بـه    

 زندان، اعدام و سنگسار نه گفتيم. 
ـبـش هـا را ديـديـم و                      به ايـن کـه جـن
خــودمــان و مــبــارزات انــقــالبــي و             
ـبـش       سرنگوني طلبانه را در درون جـن

 هاي اجتماعي تعريف کرديم. 
به اين که کمونيسم را از کتـاب هـا و       
نوشته هاي مـارکـس درآورديـم و در            
هستي اجتماعي معنا کرديم و بر اين 
باور استوار شديم که جهان امـروز بـه       
يک راه حل سوسياليستي نياز دارد تا 
از گنداب سرمايه و از بـردگـي نـويـن         

 نجات پيدا کند. 
به اين که انسان هـاي هـم سـرنـوشـت          
تنها در يک همبستگي طبقاتـي مـي     
توانند از شر فقر و فالکت و بيـکـاري،   

اعتياد و تن فروشي، کارتن خوابـي و    
ديکتاتوري و خفقان و سـانسـور رهـا        

 شوند. 
به اين که براي رهـايـي بـايـد تشـکـل           
هاي واقعي و مستقل و مردمي را به 
وجود آورد و همگان را به پيوستـن بـه     

 آنها فرا خواند. 
به اين که بايد حزب را، بـرنـامـه يـک           
دنياي بهتر را، انسانيت را به جـامـعـه    

 معرفي کرد. 
شـود     به اين که اين کار مـيـسـر نـمـي         

مگر با شـرکـت و حضـور مـوثـر در              
مبارزات کارگران، مـعـلـمـان، زنـان،          
دانشجويان، نويسندگان و هنرمـنـدان   
ضــد ســانســور و هــمــه کســانــي کــه            
خـــواهـــان تـــغـــيـــيـــر انـــقـــالبـــي و             

 سوسياليستي اند. 
ما اين پيام را در حالي مي نويسيم کـه    
جمهوري اسالمي مي کوشد با جهل و   
خرافه و سرکوب، جامـعـه را مـرعـوب         
کند و به قهقرا ببرد و جامـعـه بـا هـمـه          
فشارها، مثل دريايي خروشان و مـوج      

 آفرين مي جوشد. 
زنان تمام قد در برابر سياست هاي ضـد    
ـرون وسـطـايـي           زن و فرهنگ منحـط ق
حاکمـيـت جـهـل و جـمـود و جـنـايـت                    

 ايستاده اند. 
کارگران و معلمـان بـا اتـحـاد عـمـل و               
ـيـت نـظـام                ـل ابتکار مبـارزاتـي شـان، ک
سرمايه داري و قوانين جزايي و مدني و 

 نظام سود و استثمار را نشانه رفته اند. 
جوانان و دانشـجـويـان بـه رغـم هـمـه              
ـبـعـيـض هـا و                 محدود سـازي هـا، ت
 سياست هاي دانش ستيزانه زنده اند. 

ما اين پيام را در حالي مي نـويسـيـم      
که بشريت امروز و حتي متوهم تريـن  
اقشار و افراد، به گنديدگـي سـرمـايـه       
داري پي برده اند و انتخابات اخيـر در    
آمريکا نشان داد کـه نـظـام سـرمـايـه           
داري در سراشيبي وضعيـت خـود در       

 دو قرن اخير قرار گرفته است. 
اين وضعيت به همان ميـزان و حـتـي        
ـيـل هـاي              بيشتر، از غلط بـودن تـحـل
احـــــزاب بـــــورژوازي و شـــــبـــــه                
سوسياليستي، درست بودن برنامـه و    
ـيـسـم                    ـبـش بـزرگ کـمـون ـيـل جـن تحل
ـيـا نشـان          کارگري و حزب ما را بـه دن

 داد. 
رفقا! ما را در کنار خود ببينيـد. اگـر       
ـيـزيـکـي نـداريـم،             در کنگره حضـور ف
خود را همگام و همراه شما مي بينيم 
و براي برگزاري يک کنگره دخالتگر و   
تاثيرگذار در اوضـاع ايـران و جـهـان             
بهترين آرزوها را داريم. اميد داريم که 
ـقـانـه                ـي کنگره بتـوانـد در فضـايـي رف
بهترين قرارها را بـراي سـازمـانـدهـي        
مــبــارزات مــردم ايــران بــه تصــويــب          

 برساند.  
 شاد و سربلند باشيد. 

 آزيتا دربندي و آرش دشتي از ايران 

 0ز��	 در���4 و  
 0رش د�P- از ا��ان  

پيام من بعنوان يک کارگر کمونيسـت  
ـيـسـت                  به کـنـگـره دهـم حـزب کـمـون

 کارگري
ـبـش سـال        از حضورگروه سهند درجـن

و با قبول اين نظريات به اين گروه  ۵۷ 
پيوستم. با طرد رفرميسـم بـورژوايـي       
ـقـي در اتـحـاد               توده و پوپوليـسـم خـل
مبارزان کمونيست آبديده تر شدم. بـا     
ـيـسـت                 ـنـکـه حـزب کـمـون توجه به اي
کارگري آرمان هاي من کارگـر را در      

ـيـد و         سطح جامعه نمايندگي مـيـکـن
ـبـش مـن        جوابگوي واقعيت هاي جـن
است، به عنوان يک کـارگـر در کـنـار         
حزب کمونيست کـارگـري بـوده ام و            
ـيـت را                   ـيـکـه انسـان هستم و از زمـان
اساس سوسياليسم شناختم، گردنم را 
ـنـده تـر              ـتـم و تـوف در کوچه باالتر گرف

 شدم.
از نظر مـن مـهـمـتـريـن مسـالـه کـه                
کنگره بايد به آن بپردازد، بـاتـوجـه بـه       

حـمـايـت     -۱ اعتالي جنبش کارگري 
ـنـي             مالي و راهبردي از رهـبـران عـل

ـيـسـت    -۲ جنبش  اعتالي حزب کمون
ـبـانـي و            ـي کارگري بعنوان ستـاد پشـت

ــري و               ــارگ ــي ســراســري ک ــارزات مــب
 اجتماعي است. 

رفقا در مقطع حساسي ايـن کـنـگـره         
تشکيل ميشود، چشـمـهـا بـه طـرف          
ـتـوانـد بـه             ماست. اميدوارم کنـگـره ب
مسائل خطير امـروز ايـران و جـهـان           
جواب روشني بدهد و راهکارهايي را 
پيش رو بگذارد که ما را صدها قـدم    
به جلو پرتاب کنـد. آرزو داشـتـم کـه            
بتوانم در کنار رفقايم در کنگره حـزب  
شرکت کنم ولي هرجا بـاشـم درکـنـار         

 شما رفقاي عزيز هستم.
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روز بيستم بهمن سه تـن از کـارگـران          
معترض مخابرات راه دور به اسامـي   
کريم آقايي، جـعـفـر پـژوهـش پـور و               
حسين اسماعيلي ، در جريان تـجـمـع    
اعتراضي کـه در مـقـابـل اداره کـار              
استان فارس داشتند توسط ماموران 
لباس شخصي بازداشت و بـه مـکـان      
ــلــومـي مــنــتــقـل شــدنــد. ايــن             نـامــع
کارگران از کـارکـنـان اعـتـصـابـي و                

صنايع مخابـراتـي   »معترض شرکت 
ــران       ــه در          «راه دور اي ــد، ک هســتــن

برگزاري تجمعات اعتراضـي چـنـدي      
پيش کارگران و کارکنان اين شـرکـت     
فعال بوده اند. در جريان اين بازداشت  
منزل اين کارگران تـوسـط مـامـوران       
امنيتي رژيم بازرسي و مورد تفتيـش  
قرار گرفته و برخي وسايل آنها ضبـط  
شــده و خــانــواده هــايشــان را مــورد            
اهانت قرار گرفتند. اين مـوضـوع را        
ـفـاق      بايد وسيعا رسانه اي کرد. اين ات
نمونه ديگـري از سـرکـوبـگـري هـاي             
حکومت اسالمي در قبال مـبـارزات   
گسترده کارگري است. مخابـرات راه     
دور از جمله مراکز پر تحرک کـارگـري   
در طول سالهاي اخير بـوده و مـرکـز          
توجه مردم شهر شيراز است. وسيـعـا    
از اين کارگران حمايت کنيم. همراه با  
خانواده هاي آنان پيگير وضعيت آنان 
شويم. انتظار حمايت قاطع کـارگـران      
مــخــابــرات راه دور از ســه هــمــکــار            
بازداشت شده شان و حـمـايـت مـردم         
شيراز از اين کارگران است. سه کارگر 
مخابرات راه دور به جرم مبارزاتشـان  
در دفاع از حقوق کارگران بازداشت و   
ـيـن           زنداني شده اند. بسياري از فـعـال
کارگري، معلمان و فعالين اجتماعي 
با همين جرم و با اتـهـامـاتـي تـحـت           
عنوان "اخالل در نظم و امنيت ملـي"   

ـنـد. از       حکم زندان گرفته و يا در زندان
جملـه رضـا شـهـابـي عضـو هـيـات                 
مديره سـنـديـکـاي واحـد بـا دسـتـور               
ـنـده      مقامات قضايي طي روزهاي آي
به زندان بازگردانده مي شود. جـعـفـر       
عـظــيــم زاده رئــيـس هــيـات مــديــره            
اتحاديه آزاد کارگران ايـران و شـاپـور        
احساني راد عضو هيات مديـره ايـن     

ـيـز در        ـنـد       ٢١ تشکل کارگري ن اسـف
بــخــاطــر مــبــارزاتشــان در دفــاع از            
ـتـي بـار           ـي کارگران و با اتهامات امـن

 ديگر  محاکمه خواهند شد.
با تمام قوا اين تـعـرضـات را عـقـب            
بزنيم. کريم آقايي، جعفر پژوهش پـور   
و حسين اسماعيلـي بـايـد فـورا آزاد           
شــونــد. بــهــنــام ابــراهــيــم زاده فــعــال           
کارگري و فعال دفاع از حقوق کـودک    
کــه ســالــهــاســت در زنــدان اســت و              
ـفـي       اسماعيل عبدي دبير کانون صـن
معلمان که بخاطـر مـبـارزاتشـان در         

سال حکم  ٦ دفاع از حقوق معلمان با 
ـيـان               در زندان اسـت و تـمـامـي زنـدان
ــد.               ــايــد فــورا آزاد شــون ــاســي ب ســي
محاکمه جعفر عظيـم زاده و شـاپـور          
احساني راد و احکام صادر شده بـراي  
ـيـن اجـتـمـاعـي          آنان و براي کليه فعال
ـتـي      ـي بايد لغو شود. کمپين عليه امن
کردن مبارزات، اعتراضي به امنيتي 
کردن مبارزات کارگران، مـعـلـمـان و       
فعالين اجتماعي و در دفـاع از حـق           
اعتصاب، حق تشکل، حق تجـمـع و     
آزادي هاي سياسي پايه کل جـامـعـه      
است، وسيعا از اين کمپيـن حـمـايـت       

 کنيد.
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٩٥ اسفند  ١ 
Shahla.daneshfar2@

gmail.com 
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