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کارگران و حداقل دستمزد 

 هزار توماني ٩٣٠

حقوق کودکان و 

کميسيون مجلس 

 اسالمي
 سيامک بهاري

 

در روزهايي که در کنگره حـزب    
بودم شـنـيـدم کـه سـيـاوش دانشـور              

عزيز نقدي بر مطـلـب مـن درمـورد         
تشکل هاي توده اي کارگري نوشـتـه   
است. خوشحال شدم که اين فرصتي  
ايجاد ميکند که جوانبي از بحث را 

 بيشتر باز کنم. 
 

 دو قطبي کاذب: 
موقعي که مـطـلـبـم در نشـريـه           
کارگر کمونيست منتشر شد بـرخـي     
رفقاي حزبي ام نيز ايـن عـبـارت را          
مورد انتقاد قرار دادند. اما هر کس  

اين نوشته را   
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صحبتي که مايلم بعنوان افتتاحيه ارائه کنم اساسا مربوط ميشود 
به وضعيت ويژه سياسي در ايران، در منطقه و در دنـيـا. الـبـتـه در يـک              
فرصت کم نميشود همه اين جوانب را پوشاند. اميدوارم در طي دو روز      
کنگره و در بررسي اسناد و قطعنامه هاي پيشـنـهـادي ايـن فـرصـت را             
داشته باشيم. در اين بحث تنها به يک جهت گيري عمومي و به مـولـفـه      

 هاي اصلي وضعيت سياسي خواهم پرداخت. 
تا آنجا که به ايران مربوط ميشود به نظر من يک فاکتور جديدي در 
جامعه هست که گرچه رسانه ها و حتي بسياري از احزاب اپوزيسيون و   
ناظرين سياسي و تحليلگران ناديده اش ميگـيـرنـد ولـي هـمـه چـيـز را                 

تعيين ميکند. شما بازتاب و انعکاس اين مـولـفـه       
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کميسيون حقوق بشر مجلس در 
باره حق کودکان بيانيه صـادر کـرده       
است. اين اولين بار در تـاريـخ عـمـر        
نکبت بار جمهوري اسـالمـي اسـت،      
که مـجـلـس اسـالمـي در بـاره حـق                 
کــودک دارد اظــهــار نــظــر رســمــي             

 کند.   مي
کميسيون مزبور البته در ژسـت    
نگراني مـورد سـوء اسـتـفـاده قـرار               
گرفتن کودکان کـار، بـويـژه در ايـام           
نوروز، به نهادها و (ان جي او)هـاي     

 کند. مدافع حقوق کودکان حمله مي
اين بيانيه در نوع خود منحصـر  
بـه فــرد اســت. از ايــنـرو کـه آنـچــه                  

کــمــيــســيــون حــقــوق بشــر مــجــلــس        
شود تا بحال ولو  اسالمي خوانده مي

اي در      به ظاهر هـم کـه شـده کـلـمـه              
هـاي     مخالفت با قوانيـن و مصـوبـه       

ضد کودک مجـلـس اسـالمـي بـيـان           
نکرده است. قانوني کردن ازدواج بـا     
فرزنـدخـوانـده، تـقـلـيـل سـن ازدواج               
کودکان بويژه کودکان دختر، زندان و 
اعدام کودکان، قانوني کردن آموزش 
پـولـي و کـااليـي و صـدهـا مــوارد                 
ديگر، اين کميسيون الم تـا کـام نـه          
تنها حـرفـي نـزده اسـت، بـلـکـه در                  
توجيه همـهk ايـن قـوانـيـن در مـقـام                
مدافع ظاهر شده است. هـر جـا کـه           

 "مرجع دفـاع از حـق کـودکـان          "نهاد 

 ۲ صفحه  

 نويد مينائي
ريزگردها در خـوزسـتـان نـفـس          

اما عـالوه بـر         مردم را گرفته است،

تخريب عمدي محيط زيست ايـران    
به دست حاكمان اسالمي وضعـيـت   
جهاني محيط زيست وخيـم اسـت.      
آب و هــواي آلــوده، طــوفــان هــاي            

خــانــمــان بــرانــداز و پــيــشــروي آب          
اقيانوس ها و خشکسالي هـا مـي       
رود تا قسمت هاي هر چه وسيعتري 

 ۱۰ صفحه  

آخيش خـيـالـمـان راحـت شـد!             
جهنمي وجود نـدارد. ايـن را پـاپ           
فرانسيس رهبر کاتوليکهاي جـهـان   
همين دو روز پيش مژده داد. حتمـا  

خداوند به او خبر داده است. وگـرنـه    
ســال دارد و         ٨١ کســي کــه االن        

شصت هفتاد سال است که مردم را 

 ۱۱ صفحه  
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 حسن صالحي

 ۷ صفحه  

 کارگران در 

 هفته اي که گذشت
 
 شادباش سال جديد  و نگاهي به سال گذشته 

سال جديد را به همگان تبريک ميگويم. سالي پـر از جـدال و مـبـارزه را                
پشت سر گذاشتيم. دست تک تک رهبـران و سـازمـانـدهـنـدگـان اعـتـراضـات                  
پرشور کارگري، رهبران و سازماندهندگان کارزارهاي مبارزاتي عليه تبعيض 

 جنستي، براي آزادي زندانيان سياسي، عليه 

 امپراطوري کثيف

 ۴ صفحه   کاظم نيکخواه

 ۸ صفحه   ۷ صفحه  

 اصغر کريمي 

 درمورد تشکل هاي توده اي 

 جوابي به سياوش دانشور 

 �&1اری# �ی'	 ده)	ن ا/�ام -�د! 
 ۴ صفحه  

 سيامک بهاري

 



 2 ۱۳۹۶فروردين  ۴ انترناسيونال 

را در حاد شدن اختالفات جناحهـاي  
ــالح               ــطـ ــاصـ ــي، در بـ ــتـ ــومـ ــکـ حـ
انتخاباتها، در جدال بر سـر تـغـيـيـر          
قانون کار، در رابطـه بـا آمـريـکـا و            
غيره و غـيـره مـي بـيـنـيـد. در هـر                  
عرصه متـوجـه مـيـشـويـد شـبـحـي              
وجود دارد که کسي اسمش را نـمـي     
آورد و بـه آن رجـوع نـمـيـکـنـد. در                   
منطقه هم همينطور. در مـوقـعـيـت      
جمهوري اسالمي و نقشي کـه بـازي     
ميکنـد در تـحـوالت مـنـطـقـه هـم                  

 تاثيرات اين شبح هويداست. 
در سراسر دنيا هم ايـن فـاکـتـور       
هـمــه جــا خـود را نشــان مـيــدهــد.              
بعنوان نمونه همين امروز در فضـاي  
سياسي آمريکا حضور اين شـبـح را     
همه جا مي بينيم. به اين جنبه هاي  
جهاني بيشتر مي پـردازيـم ولـي در        
فضاي سـيـاسـي ايـران ايـن مـولـفـه               

 خيلي برجسته و خصلت نما است. 
اين فاکتور و مولفه تازه جامعـه  
معترضي اسـت کـه بـا ايـده هـا و                  
ــا و                    ــاره ــي شــع ــهــا و حــت ــان آرم
خواستهاي روشن چـپ، راديـکـال و        
انساني مهر خودش را به همـه چـيـز      
مي کوبد. البته مسائلي که جامعـه   
ايران درگير آنهاست مسائل تازه اي   
نيستند. از زمـانـي کـه جـمـهـوري                 
اسالمي روي کار آمـده در جـنـبـش         
کارگري در جنبشهاي مختلف بـراي  
حقوق برابر، براي آزادي، عليه فـقـر،     
براي ارتقاي شـرايـط زنـدگـي مـدام            
ميان مـردم و حـکـومـت جـنـگ و               
درگيري بوده است.بعنوان نمونه زنان 
يــک عــامــل اســاســي در بــچــالــش           
کشيدن حکومت بوده انـد. جـوانـان         
هم همينطور. و در چند سـال اخـيـر         
جــنــبــش کــارگــري بــرجســتــه تــر و            
پيگيرتر از همه و بعـنـوان پـرچـمـدار        
ــه                     ــي ــل ــر و ع ــق ــه ف ــي ــل ــارزه ع ــب م
رياضتکشي اقـتـصـادي و مـبـارزه            
براي برخورداري از حـداقـل شـرايـط         
يک زندگي انساني در مـيـدان بـوده          
است. آنچه جديـد اسـت چـيـزي کـه             
بايد ديد و همانطور که گفتم کـمـتـر      
مي بينند اين هست که جامعه دارد 
بخودش شکل ميدهد. اعـتـراض و        
مبارزه در جـامـعـه دارد نـهـاديـنـه                
ميشود. جامعه دارد کـريسـتـالـيـزه         
ميشود. جمع ها و تشکلـهـا شـکـل        
ميگيرند. چهره ها و شـخـصـيـتـهـا            

بــجــلــو مــي آيــنــد و عــلــنــا ســخــن            
ميگويند و حـکـومـت را بـچـالـش               

شـعـارهـا    ميکشند. و خواستهـا و         
دارد دقيقتر و مشخص تر ميـشـود.   
و اين را شـمـا قـبـل ازهـر چـيـز در                  

 جنبش کارگري مي بينيد. 
به نظر مـن در جـامـعـه اي کـه              
تـحــوالت بــه ايــن ســمــت بــرود کــه             
جنبش کارگري را بجلو براند اين بـه    
معني چرخش به چپ است. در هيـچ  

جـامـعـه اي کــه راسـت دسـت بــاال                
داشته باشد کارگر بجلـو نـمـي آيـد.         
بــرعــکــس در انــتــهــاي صــف قــرار           
ميگيرد. امروز نه فـقـط مـا، چـون            
حزب کمونيست کـارگـري هسـتـيـم،        
بلکه هر ناظر سياسي اي و هر حزب 
و گرايشي ايـن چـرخـش بـه چـپ را              
ميبيند. رضا پهلوي و دو خرداديهـا   
و دار و دستـه خـامـنـه اي و دولـت              
روحاني هم اين را مي بينند. وقـتـي    
طبقه کارگر مهرش را بـر تـحـوالت        
ميکوبد اين نشاندهـنـده آنسـت کـه         
جامعه گرايش و ميل پيدا مـيـکـنـد     
به آن آرمانها و خـواسـتـهـا و بـه آن              

طـبـقـه       -آينده اي که طبقه کـارگـر       
کارگر و نه کارگران يا حتي جـنـبـش    
کارگري بلـکـه کـارگـر بـعـنـوان يـک               

پرچـمـش را بـلـنـد           -طبقه اجتماعي
کرده است. طـبـقـه اي کـه از زمـان               
مانيفست کمونيست تا بامروز ايـن    
پرچم را بـرافـراشـتـه اسـت. مـمـکـن              
است جامعه   حتي اسم مانيـفـسـت    
را هم نشنيده باشد ولي گـوئـي ايـن        
مضمون مانيفست کمونيست اسـت    
که از جانب نه فقط کـارگـران بـلـکـه        
حتي زنان و جوانان مطرح ميـشـود.   
در چنين شرايطي هست که جـنـبـش    
کارگري جلو مي آيد  و گل ميـکـنـد    

 و ميشکفد. 
جنبش کارگري بنا به تعريـف و    
بويژه امروز در آغاز قـرن بـيـسـت و           
ــبــش چــپ اســت.                  ــن ــک ج ــکــم ي ي
ناسيوناليستها در جنـبـش کـارگـري       
نفوذ دارند. دوخرداديها هم هستـنـد    
و حتي احزاب سازشکار ظاهرا چـپ  

نظير توده ايستها فعال هستند. ولي  
ايــن گــرايشــات تــعــيــيــن کــنــنــده و          
خصــلــت نــمــاي جــنــبــش کــارگــري          
نيسـتـنـد. خصـلـت نـمـاي جـنـبـش                  
کارگري کمونـيـسـم کـارگـري اسـت.           
بحث صرفا بـر سـر حـزب نـيـسـت.               
جنبش کمونيسم کارگري يعنـي يـک     
جنبش ماکسيمالـيـسـت، افـراطـي،        
جـنـبــشـي کــه حـرف آخـرش را اول                
ميزند، جنبشي که به چيزي کمتر از 
برابري همه انسانها در سراسـر دنـيـا      
رضايت نميدهـد، جـنـبـشـي کـه در             
برابر مذهب نه تـنـهـا سـکـوالريسـم         

بلکه اتـه ئـيـسـم را قـرار مـيـدهـد.                 
جنبشي کـه در نـه فـقـط در بـرابـر                   
جمهوري اسالمي بلکه در برابر کـل    
طبقه حاکمه يک آينده ديـگـري، يـک      
اقتصاد ديگر، يک سياست ديگـري،  
يک معـنـي ديـگـري از آزادي، يـک              
ــري و از                مــعــنــي ديــگــري از بــراب
انسانيت را مـطـرح مـيـکـنـد و بـه                
قدمت عمر جمهوري اسـالمـي ايـن        
چشم انداز را مطرح کرده و کوبيده و 
بجلو آمده است. اينست آن شـبـحـي     
کـه کســي نــمـيــخـواهـد بـبــيـنــدش.             
مدتهاست اينطور است ولـي چـيـزي      
که امروز مشاهده ميکنيم ايـنـسـت    
که اين شـبـح دارد بـخـودش شـکـل             
ميدهد. همانـطـور کـه اشـاره کـردم             
دارد متشکل ميشود و تعيـن پـيـدا      
ميکنـد و کـريسـتـالـيـزه مـيـشـود.                
جـامـعـه ايـران دارد در يـک سـطــح                 
گســتــرده نــهــادهــاي اعــتــراضــي و          
مبارزاتي پيدا ميـکـنـد. نـهـادهـاي          
ــع                ــاف ــه مــن ــه از زاوي ــي ن ــارزات مــب
بــخــشــهــاي مــخــتــلــف جــامــعــه بــه         
معنـائـي کـه مـثـال در کشـورهـاي                
غربي مي بينيد. مبارزه بـاصـطـالح    
"اقليتهاي مذهبي" و "اقليتها مـلـي      
و نژادي" و غيره. در جـامـعـه ايـران           
اقليت و اکثريت، هـمـانـطـور کـه در          
سخنراني در مورد عروج فـاشـيـسـم       
ــژاد انســان"               ــراي "ن اشــاره کــردم، ب

 مبارزه ميکند. 
در اولين نگاه، وقتي يک عکس 
فـوري از جـامـعــه ايــران بـگــيـريــد،              
اينطور به نظر ميرسد که مـبـارزات     

مطـالـبـاتـي      -مدني -شکل صنفي 

پيدا کرده است. مثل ديگر جـوامـع      
متعارف. ممکـن اسـت کسـي ايـن            
نتيجه را بگيرد که رژيم مستقر شده 
است و حاال مـردم ايـران هـم مـثـل            
مردم انگليس و فرانسه دارنـد بـراي       
افزايش دستمزد و بيمـه بـيـکـاري و         
برابري زن و مـرد و غـيـره مـبـارزه                
ميکنند. ممکن است بگويند البتـه   
زنان در ايران خيلي بيشتر بيـحـقـوق    
هستند و مجبورند مثـال بـراي حـق        
دوچرخه سوراي مبارزه کنند ولي در 
هر حال جامعه و حکومت متعـارف  
شده و زنان هـم مـثـل هـر جـامـعـه                

متعارفي دارند خـواسـتـهـايشـان را          
مطرح ميکنند. هـمـانـطـور کـه در             
آمريکا و فرانسه و ترکـيـه مشـاهـده       
ميکنيم. عکس فوري اين را نشـان       
ميدهد. ولي کافيسـت واقـعـيـت را          
کمي خراش بدهيد تا متوجه بشويـد  

،    ۸۸ اينطور نيست. بعد از انقالب  
بعد از آن شورش و خيـزش تـوده اي       
که شکست خورد جامعه ديگـر يـک     
جامعه "شورشي" نـيـسـت. جـامـعـه            
اعتـراضـات خـودبـخـودي نـيـسـت؛             
جامعه اي که تحت فشار و با ازدياد 
فشارها  ناگهان مـثـل يـک فـنـر در            
ميرود و طغيان ميکند. آنـطـور کـه       

ايـن     ۸۶ طغيان کرد و ما از  ۸۸ در 
را پيش بيني ميکـرديـم. از دوسـال         
قبلش معلوم بود که جامعه منفـجـر   
خواهد شد. اين را ميشد پيش بيني  
کرد و الاقل حزب مـا پـيـش بـيـنـي           
ميکرد. االن ديگر مـکـانـيـسـم ايـن         
نيست. جامعه منفجـر نشـده اسـت         

جـامـعـه دارد       ۸۸ ولي بعد از تجربه 
براي جنگ نهائي خـودش را آمـاده       
ميکند. اعتراضات در قالب صنفي  

مدني شکل ميگيـرد   -مطالباتي -
ولي اين ظاهر قضيه است. آن زنـي       
که خواست دوچرخه سواري را طـرح      
ميکند مشکلش تنها اين نيست که 
مـيـخـواهـد سـوار دوچـرخـه بشـود.               
ميدانـد کـه دوچـرخـه سـواري زنـان               
يعني نه بزرگي به اين حکومت. اين  
نمونه دوچرخه سواري نمونه گويـائـي   
است. مساله از پاسداري از محـيـط    
زيست شروع شد؛ ظاهرا از بـي آزار      
ترين و غير سياسي تـريـن و مـدنـي         

ترين و مـعـقـول تـريـن شـعـاري کـه                 
ميشد داد: "محيط زيسـت سـالـم".         
خــوب در هــمــه کشــورهــا آلــودگــي          
محيط زيست يک مساله اسـت. در     
همه شهرهاي صنعتي دنيا آلـودگـي   
باال است. در ايران هم هسـت. ولـي         
مردم از مساله محيط زيست به سه 
شنبه هاي بدون خـودرو رسـيـدنـد و           
بعد سـه شـنـبـه هـاي بـدون خـودرو                
تبديل شد به سه شنبه هاي دوچرخـه  
سواري زنان. و رژيم آچمز شد. شعار   
بي آزار و آرام سه شنـبـه هـاي بـدون         
خودرو که القل  جناح روحـانـي هـم        
پشتش بود، تبديل شد به دو چـرخـه     
سواري زنان که ديگر هيـچ جـنـاحـي       
نميتوانست تحـمـل کـنـد. ايـن يـک              
مبارزه صنفي نيست. اينطور نيست 
که زنان دلشان براي دوچرخه سـواري  

 تنگ شده است. 
مثال ديگر ديوار مهرباني است 
و يا جشـن روز شـهـرهـا و انـواع و                
اقسام ابتکارات مبارزاتي که مـثـال   
در اعتراضات مردم مريـوان شـاهـد      
هستيم. در همه اين موارد  اينـطـور    
به نظر ميرسد که جـامـعـه مشـغـول        
مبارزات صنفي مـدنـي اسـت ولـي         
اساس آن چيزي که زيـر پـوسـت ايـن         
حرکتهاي اعتراضي در جريان اسـت    
جنبش سرنگوني اسـت کـه دارد بـه          
خودش شکل ميدهد. دارد خـودش       
را ميسازد و پايه هايش را مـحـکـم      
ميکند. براي آنکه ديـوار بـاال بـرود         
دارد زمـيـن را مـيـکـنـد؛ دارد پـي                
ديوار را بتون ريزي ميکـنـد. ديـگـر        
نميخـواهـد شـورش کـنـد. ايـن بـار                 
ميخواهـد انـقـالب کـنـد. ايـن بـار                  
ميخواهد سـازمـان يـافـتـه بـمـيـدان             
بيايد. اين بار ميخواهد چهره هايش  
ديگر موسوي و کـروبـي نـبـاشـنـد،             
عبدي ها و عظيم زاده هـا بـاشـنـد.         
بهنام ها باشند. چهره هايش کساني  
باشند که هر روز جلوي زنـدان اويـن       
در دفاع از زندانيان سياسي تـجـمـع      
ميکنند. چهره هايش کساني باشند  
کــه جــنــبــش داخــواهــي را بــه راه               
انداختند عليه جنايات دهه شـصـت     
حکومت. اين چهره ها دارند بـجـلـو       
مي آيند و اين نهادها و سـازمـانـهـا     
دارند شکل ميگيرند. پوشـش هـمـه      
اينها مدني و صنفي است ولـي هـم     
حــکــومــت مــيــدانــد و هــم مــردم              
ميدانند که دعوا بر سر حقوق مدني 
و صنفي نيست بلکـه دعـوا بـر سـر           
ــن                 ــبــود اي ــود و ن مــوجــوديــت و ب

 ۳ صفحه  

 ۱ از  صفحه  
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جامعه دارد براي جنگ نهائي خودش را آماده ميـکـنـد. اعـتـراضـات در             ۸۸ بعد از تجربه 
مدني شکل ميگيرد ولـي ايـن ظـاهـر قضـيـه اسـت. آن زنـي کـه                            -مطالباتي -قالب صنفي 

خواست دوچرخه سواري را طرح ميکند مشکلش تنها اين نيست که ميخواهد سـوار دوچـرخـه      
 بشود. ميداند که دوچرخه سواري زنان يعني نه بزرگي به اين حکومت.  
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 حکومت است. اين را همه ميدانند.
اين واقعيتي است که حـزب مـا     
نمايندگي ميکـنـد. ايـن واقـعـيـتـي             
است که حزب مـا مـنـتـظـرش بـوده           
است و در ساختنـش سـهـم مـهـمـي           
داشته اسـت. يـک پـايـه ديـگـر ايـن                 
واقعيت حزب کمونـيـسـت کـارگـري        
ايران است. هر نـاظـري کـه يـک ذره            
منصف باشـد نـمـيـتـوانـد راجـع بـه               
جنبش کارگـري در ايـران صـحـبـت            
کند و اسمي از حـزب مـا نـيـاورد.             
فرض کنيد ده يا بـيـسـت سـال بـعـد           
کسي بخـواهـد تـاريـخ ايـن دوره را              
بنويسد. نميتواند از اطالعيه عبدي  

عظيم زاده صحبـت کـنـد امـا از            -
ــبــرد. مــچــش را                  حــزب مــا نــام ن
ميگيرند. ميگويند اين خـواسـتـهـا        
که از آسمان نازل نشده است. کسـي     
نميتواند به اين واقعيت که هـمـه از       
رضا پهلوي تا دارو دسـتـه هـاي دو          

 -خردادي درون و بيرون حـکـومـت        
بـا اعـدام        -نظير مـدافـعـيـن لـگـام          

مخالف شده اند اشاره کند و نگويـد  
که حـزبـي وجـود داشـتـه اسـت کـه                  
بيست و پنجسال قبل از اين اشـاعـه   
مخالفت بـا اعـدام در بـرنـامـه اش              
نوشته بوده است اعـدام قـتـل عـمـد          

سـه دهـه بـراي           -دولتي است و دو   
لغو اعدام جـنـگـيـده بـوده اسـت در             
خارج و در داخل کشور. حـزبـي کـه         
تـوقـع و انـتـظـارات جـامـعـه را بـه                    
سطحي ارتقا داده است که حتي اگـر  
پينوشه ديگـري بـجـاي خـامـنـه اي             
بيايد ديگر نميتواند اعدام کند. ايـن  
جامعه به او اجازه نميدهـد. ايـنـجـا        
مصــر نــيــســت کــه بــعــد از اخــوان             
المسلمين ژنـرال سـيـسـي روي کـار            
آمد و کـرور کـرور اعـدام کـرد. در                
مصر جنبشـي عـلـيـه اعـدام وجـود             
نداشت. جـنـبـش، و نـه طـغـيـان و                   
ــقــالب ايــران انــقــالب            عصــيــان. ان
بوعزيزي ها و وائل غنيم ها نيست. 
انقالب سـازمـانـيـافـتـه کـمـونـيـسـم              
کارگري اسـت کـه دسـت در دسـت               
کارگر و زن و جوان دارد ميـسـازد و     
خشت روي خشـت مـيـگـذارد و بـه            

 پيش ميرود. 
و اين واقعيت را در رجوعي کـه    
بويژه در دو سال اخير به کانال جديـد  
ميشود مشـاهـده مـيـکـنـيـد. ايـن                
واقـعـيـت را در اسـتـقـبـالـي کـه از                    
مدياي اجتماعي و گروههاي تلگرام 
حزب ميشود مشاهده ميکنيد. در    

روي آوري فعالين جنبش کارگـري و    
معلمان و باز نشسـتـگـان و زنـان و           
جوانان به کانال جديد و در مصاحبه 
و پيامها و صحبتهايشان مشـاهـده     
ميکنيد. (در گزارشها با عدد و رقم 
به اين موضوع ميپـردازيـم. ايـنـجـا         

 فرصت بحث مفصلتر نيست.)
زماني بود که تمـاس بـا کـانـال         
جديد سخت بود و ريسک امـنـيـتـي       
باالئي داشت. االن فعالين براي رژيم 
خــط و نشــان مــيــکــشــنــد کــه اگــر            
جوابمان را ندهـي بـا کـانـال جـديـد             
تماس ميگيريم. االن اين التيمـاتـوم    

ــازي               کــارگــر اســت. مــردم روبــاز ب
ميکنند. از آنسو آخـونـدهـا قـرار و          
قانون صادر ميکنند کـه تـمـاس بـا         
تلويزيونهاي ماهواره اي ضد انقالب 
ممنوع است و از ايـنـسـو فـعـالـيـن            
حرفشان را از کانـال جـديـد بـگـوش          
جامعه ميرسانـنـد. و کـاري هـم از              
دست حکومت بر نمي آيد. آنتنهـاي   
ماهواره اي را جمع ميکنند و فـردا      
باز باال ميرود چـون جـمـع کـردن و             
فروش مجدد آنتنهاي بشقابي کسب 

 و کار پر رونق خودشان است. 
عامل و مـولـفـه اسـاسـي ايـن               
ــطــور کــه گــفــتــم             وضــعــيــت هــمــان
ــمــاعــي چــپ و              اعــتــراضــات اجــت
راديکال و قوام گرفته مردم اسـت و      
همـه چـيـز را بـايـد بـر ايـن اسـاس                     
توضيح داد. از رابطه با آمـريـکـا و         
دعواهاي جناحها تا کشـمـکـش بـر         
سر انتخابات و برخورد به تـرامـپ و     
غيره و غيره. به نـظـر مـن جـامـعـه              
ايــران دارد خــودش را بــراي نــبــرد             
نهائي اماده ميکند. و ميدانـد ايـن      
نبرد سازمان ميخواهـد، ايـن نـبـرد         
چهره ميـخـواهـد، ايـن نـبـرد رهـبـر               
ــزب                  ــرد ح ــب ــن ن ــخــواهــد و اي مــي
ميخواهد. اين را جامعه مـيـدانـد و       
بخش پيشرويش حتي مـيـدانـد ايـن       
حزب کـدامسـت. بـخـش پـيـشـروي             
جــامــعــه در طــبــقــه کــارگــر و در               
دانشگاهها، مادران عليـه اعـدام و       
فـعــالـيــن جـنــبـش آزادي زنـدانــيــان            
سياسي اين را ميدانند. بـعـضـي از       
اين فعالين به کنگره پيـام فـرسـتـاده       
اند. زماني بود که ما بايد تـوصـيـه       
ميکرديم که بخاطر مسائل امينتي 

خودت را معرفي نکن، صـدايـت را       
عوض کن و غـيـره. االن بـا کـانـال               
جديد با اسم و رسم خودشان تـمـاس     
ميگيرند و صـحـبـت مـيـکـنـنـد و                 
دوستانشان را هم معرفي ميـکـنـنـد     
که در برنامه هاي بـعـدي روي خـط          

 بيايند و حرفشان را بزنند.  
جــنــبــش و جــامــعــه مــتــعــيــن،        
متحزب هم هست و دارد خودش را   
متحزب ميکند. ديروز بـا دوسـتـي         
صحبت ميکردم. از عضوگيريهائي  
که از طريق تلگرام کـرده بـود حـرف        
ميزد. تـا جـائـي کـه بـه حـزب مـا                   

مربوط ميشود اين روندي آگـاهـانـه      
ــاســت را مــا در                   ــن ســي اســت. اي
دوکنگره قبل تصـويـب کـرديـم. در            
پلنومها بر آن تـاکـيـد کـرديـم. اگـر                
بخاطر داشته باشد در آخرين پـلـنـوم    
بحـث بـر سـر ايـن بـود کـه مـحـور                     
فعاليـتـهـا در داخـل ايـران اسـت و                 
ديگر ديـواري بـيـن داخـل و خـارج              
نيست. بحـث بـر سـر ايـن بـود کـه                  
تشکيالت خارج و کـادرهـاي حـزب      
ــد                ــنـ ــوانـ ــتـ ــيـ ــران مـ ــارج ايـ در خـ
سازماندهندگان مـبـارزه در داخـل          
باشند و امروز نمونه هاي موفق اين 
سياست در کنگره هستند. من دارم    
چهره هايشان را مي بينم. يـکـي از        
همين فعالين بود که ديروز از تعداد 
اعضائي که از طريق تلگرام به حزب 
پيوسته بودند صحبت ميـکـرد و از       
جوانان که به حزب روي مـي اورنـد.       
از استقبالي که از بحثهاي کادرهاي 
حزب در گروه هاي تلگـرام مـيـشـود       
ميتوان اين را مشاهده کرد که با چه 
عزت و احترامي از حـزب صـحـبـت       
ميکنند. يادم هست زمانـي کـه در        
جلسات پالتاکي صحبـت مـيـکـردم       
وقتي از ايران کسي شرکت ميکـرد،  
کساني که يا راست و سلطنت طلـب  
بودند يا دوخردادي، اغلب سئواالت 
باصطالح جهت دار و مـچـگـيـرانـه            
مــطــرح مــيــکــردنــد. االن ايــنــطــور          
نيست، با احترام و سمپاتي به حـزب  
صحبت ميکنند و سئوالت واقـعـي     
شان را مطرح ميکنـنـد و از حـزب          

 جواب و رهنمود ميخواهند. 
در همه جنبه ها ميـبـيـنـيـد کـه         
جامعـه بـه طـرف حـزب مـي آيـد.                 

بازتاب اجتماعي اين واقـعـيـت اگـر       
بخواهيم در يک جـملـه بـيـان کـنـيـم            
اينست که مبارزه در ايـران هـر چـه          
بــيــشــتــراز نــظــر طــبــقــاتــي قــطــبــي        
ميشود، هر چه بيشتر جـنـبـشـهـا و        
احزاب ديـگـر نشـان مـيـدهـنـد کـه                 
جوابي ندارنـد، و نـه تـنـهـا جـوابـي                
ندارند بلکه دارند با ترامپ به ته چاه 
ميروند. ناسيوناليسـتـهـاي ايـرانـي،        
جمهوريخواهان ايران، حتي ليبرالهـا  
و بــاصــطــالح ســکــوالرهــا و حــزب          
سکوالريستهاي ايران رفته اند پشت 
ترامپ. وقتي که "رهبر جهان آزاد"،      

ــک               ــه داري، ي جــهــان آزاد ســرمــاي
فاشيست از آب در مـي آيـد، هـمـه           
دموکراسي خواهان کـمـپ سـرمـايـه        
فاشيست ميشوند. دولت آمريکا به  
هر طرف بچرخـد احـزاب راسـت در          
کشورهائي نظير ايران هم بـه هـمـان      

 طرف ميچرخند.  
اجازه بدهيد اينجا گريزي بزنـيـم   
بــه نــيــروهــاي اپــوزيســيــون راســت.        
زماني اپوزيسون راست بدنبال رژيـم  
چـنـج بـود. زمـانـي بـدنــبـال حـملــه                  
نظامي بود. دوره اي بدنـبـال بـحـران       
آفريني در مرزها بود؛ در دوره بـوش  
پدر و بوش پسر. دوره اوباما بدنـبـال   
اين بود که از طريق البـي ايسـم در         
آمريکا سياستـهـايـش را بـه پـيـش             
ببرد. االن البي ايستهاي ايرانـي کـه      
در انتخابات آمريکا حامي تـرامـپ   
بودند او را رئيس جمهـور خـودشـان      
مـيـدانـنـد و دارنـد بـا ايـن طـنـاب                    
ميروند ته چاه. و ايـن يـعـنـي خـتـم              
ليبراليسم و دموکـراسـي پـنـاهـي و          
حــقــوق بشــر پــنــاهــي و حــتــي                    
ســکــوالريســم راســت. مــردم دارنــد         
معنـي واقـعـي "حـقـوق بشـر" نـوع                   
آمريکا را در سياستهـاي تـرامـپ و        
در اعتراضت مردم آمريکـا بـه ايـن        
سياستها مشاهده ميکننـد. امـروز      
مردم  آمريکا در اعتراض به اخـراج    
مــکــزيــکــي هــا اعــالم مــيــکــنــنــد          
"انسانيت نژاد من است" و در ايـران      
بيش از بيست سال اسـت مـردم در         
مقابله با فاشيسـم اسـالمـي حـاکـم          
همين را ميگويند. ما هميشه گفته  
ايم کـه جـمـهـوري اسـالمـي چـنـان                 
ارتجاعي و ضد انساني اسـت و در        

منتهي اليه راست قرار دارد که فقط 
با چپ راديکال ميشود در مقابـلـش   
ايستاد. مثل قانون عمل و عـکـس        
العمل در مکانيک. وقتي حکـومـت    
راست افراطي است جامعه به سمـت  
چپ افراطي متمايل ميشود و نه بـه  
ــي و                ــاه ــن ــي پ ــراس ــوک ــت دم ســم
ليبراليسم  نيم بند احزاب ميانه رو.   
در دنياي امروز هيچکس نميـتـوانـد    
وسط بايستد. بورژوازي هم بايـد بـا      
خودش تعيـيـن تـکـلـيـف کـنـد. يـا                 
ميروند بدنبال ليبراليسم کالسيک و   
يا بدنبال ترامپ. امـروز تـرامـپ را         
انتخاب ميکنند چون ليبرالـيـسـم و      
نئوليبراليسم ديـگـر بـه بـحـرانشـان             

 جواب نميدهد.  
جامعه هم بايد انـتـخـاب کـنـد.        
اپوزيسيون هم بايد تعيين تـکـلـيـف       
کند. يا ميرود بـدنـبـال مـجـاهـد و              

 -رضــا پــهــلــوي و جــمــهــوريــخــواه          
سلطنت طـلـبـهـا، کـه از تـرامـپ و                
فاشيسم نوپا حمايت ميکننـد و يـا       
حزب کمونيست کارگري را انتخـاب  
ميکند که نماينده آزادي و برابـري و    
انسانيت  است. يعني نماينده همـان   
چيزي که جنبش اشغال گفت، همـان  
چيزي که انقالبات منطـقـه گـفـت و         

 ۸۸ همان چيزي که خيزش ميليوني   
اعالم کرد. منتهي اگر اين جنبشهـا   
و تحوالت شکل نداشت و مـتـعـيـن       
نبود امروز جنبش ضد حکـومـت و     
وضعيت موجود  در ايـران هـر چـه            
بيشتر به ايـن سـمـت حـرکـت کـرده               
است و قوام گرفته اسـت. عـلـنـي و            
گسترده اسـت و در قـالـب مـبـارزه              
صنفي و مدني و قانوني حـکـومـت      
را آچمز کرده است. ظاهرا سـيـاسـي       
نيست ولـي بـه نـظـر مـن حـرکـتـي                   
سياسي تر از ايـن وجـود نـدارد. در           
شرايط اختناق مبارزه سياسـي ايـن     
شکل را بخودش مـيـگـيـرد. وقـتـي          
مضمون اين حرکتها را مد نظر قرار 
ميدهيد ميبينيد در منـتـهـي الـيـه        

 -۱۲ چــپ جــنــبــش اشــغــال ســال             
 قرار ميگيرد.  ۲۰۱۱ 

به نظر من اين وضعيت جايگـاه  
ويژه اي به اين کنگره مـيـدهـد. ايـن        
کنگره همين تعداد اعضا و کادرهـا  
و نمـايـنـدگـانـي کـه در ايـن سـالـن                  
هستند و يا حتي چندين برابر اعضا 
و کادرهائي که در ايـن جـا حضـور          
ندارند نيست. اين کنـگـره اي اسـت         
که بايد صداي اعتراض جـامـعـه را        
منعکس کند. جامعه بـايـد بـبـيـنـد         

 ۲ از صفحه  

به نظر من جامعه ايران دارد خودش را براي نبرد نهائي اماده ميکند. و ميدانـد ايـن نـبـرد          
سازمان ميخواهد، اين نبرد چهره ميخواهد، اين نـبـرد رهـبـر مـيـخـواهـد و ايـن نـبـرد حـزب                         

 ميخواهد. اين را جامعه ميداند و بخش پيشرويش حتي ميداند اين حزب کدامست.  

 ۴ صفحه  
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اين حزب در مورد چه بايد کـردهـا و     
در مورد آينده، در تحليل و تـبـيـيـن         

وضـعـيـت نـه تـنـهـا            اوضاع، در مورد 
ايران بلکه در مورد منـطـقـه و شـرايـط          
جـهـانـي چـه مـيـگـويـد. بـايـد بـبـيـنــد                       
نمايندگان کـنـگـره بـعـنـوان پـيـشـروان،              
بعنوان پيشگامـان و بـعـنـوان رهـبـران             
مردم چه ارزيابي اي از اوضـاع دارنـد.         
چه انتظار و توقعي دارند. مـعـيـارهـا و        
اســتــانــدارهــا را کــجــا مــيــگــذارنــد و             
قطعنامه ها و سياستهايشان چـيـسـت؟    
پيامهايشان چيست؟ سخنرانـيـهـايشـان     
چيست؟ اين کنگره جامعه اي است کـه  
هرچه بيشتر دارد خودش را مـتـعـيـن و       
متشکل ميکند و هـر چـه بـيـشـتـر بـه              

 چپ سوق پيدا ميکند.  
يک نکته هم در آخـر بـايـد تـاکـيـد             
کنم. روي کار آمدن ترامپ تا آنـجـا کـه       
به منطـقـه و اسـالم سـيـاسـي مـربـوط                 
ميشود به معني يک تقابل تـازه اسـت.     
اسالم سيـاسـي سـه دوره را پشـت سـر                
گــذاشــتــه اســت. دهــه هــاي آخــر قــرن              
گذشته اسالم سياسي عليه شـوروي بـه       
کار گرفتـه شـد و در دوره بـعـد دولـت                  
آمريکا  بـمـنـظـور تـامـيـن و تـثـبـيـت                    
هژموني اش در جهان بـعـد  از جـنـگ           
سرد اسالم سـيـاسـي را هـدف تـعـرض               
نظامي خود و متحديـن اش قـرار داد.         
و امروز هم راست افراطي در غـرب بـه       
اسالم سياسي نيـاز دارد ولـي بـعـنـوان            
دشــمــن نــژاد و فــرهــنــگ خــود. آقــاي              
استيو بنن استراتژيسـت "رهـبـر جـهـان           

آزاد" معتقد است آينده جهان را جـنـگ    
بين اسالم و مسيحيت تعيين ميکـنـد.   
اين نقش امروز اسالم سياسي اسـت. و       
منتظر باشيد که چـپ سـنـتـي و  چـپ              
"ضد آمريکائي" نوع اس دبـلـيـو پـي و           
غيـره بـيـشـتـر و بـيـشـتـر اسـالم پـنـاه                       
بشوند. اين حـرکـت فـي الـحـال شـروع                
شده است. در جواب تـرامـپ دارنـد در           
خيابانها نماز جماعت برپا مـيـکـنـنـد.        
کسي مثل مايکل مـور مسـتـنـد سـاز          
معروف و چـپ آمـريـکـائـي خـودش را             
مسلمان ميخـوانـد. از پـرچـم آمـريـکـا               
ــان                  ــد و بــر ســر زن حــجــاب مــيــســازن
ميکشند. اين وضعـيـت امـروز اسـت.          
مثل هميشه راسيسم و اسالمـيـسـم بـه       
همديگر زمينه ميدهند و همـديـگـر را      

 توجيه ميکنند.  
در اين جنگ مـا جـبـهـه مـردمـي           
هستيم که ميگوينـد نـه تـرامـپ و نـه              
اسالميسم. نه جنبش اسالم سيـاسـي و      
نه فاشيسم. و معناي اثباتـي ايـن "نـه"          
چــيــزي بــجــز ســوســيــالــيــســم نــيــســت.         
ــيــســت. خــود                ــگــري ن ــيــو دي ــات ــتــرن آل
بورژوازي خالئي ايجاد کـرده اسـت کـه          
فقط با سوسياليسم ميتواند پـر بشـود.     
ليبراليسم آمد و رفت. نئـولـيـبـرالـيـسـم         
آمد و رفت. نئـوکـنـسـرواتـيـسـم آمـد و             
رفت. کينز و فريدمن شکـسـت خـورنـد        
و رفتند و حاال يک شارالتـان دمـاگـوگ      
پوپوليست لمپني را فرستاده انـد جـلـو        
بعنوان "رهبر جهان آزاد"! رهبر واقـعـي        
جهان آزاد سوسياليستها هستند. شـمـا    
ميخواهيد بين کشورها ديوار بکـشـيـد    
ما ميخواهيم مـرزهـا را پـاک کـنـيـم.               

شما ميگوئيـد مـوزائـيـکـهـاي قـومـي             
مذهبي نابرابرند ما ميگوئـيـم بـرابـري       
همـه انسـانـهـا مسـتـقـل از مـذهـب و                    
مليت و قوميت. شما ميـگـوئـيـد نـژاد         
آنگلوساکسون برتر است ما ميـگـوئـيـم     
انسانيت نژاد ما است. شما ميگـوئـيـد     
سرمايه ها به "ميهـن" شـان بـازگـردنـد            
ما ميگوئيم سرمايه بـايـد از کـل کـره           
ارض جــارو بشــود. بشــريــت هــر چــه                

 ميکشد از سلطه سرمايه است.  
امروز روز ماکسيـمـالـيـسـم اسـت.         
ــان!               ــاب ــيــســم در خــي ــمــال روز مــاکســي
روزسوسياليسم هم بعنوان استـراتـژي و     
هم تاکتيک. دنيا جواب ديگـري نـدارد.      
به ايـن مـعـنـي مـا حـزب جـهـان بـپـا                       
خاسـتـه ايـم در بـرابـر کـل ايـن اردوي                    
کاپيتاليستـي. از سـانـدرز و کـوربـيـن                
بــگــيــريــد تــا تــرامــپ و از جــمــهــوري              
ــام                     ــم ــا ت ــا اردوغــان. و ت اســالمــي ت
اسالميون معتـدل و نـيـمـه مـعـتـدل و                
افراطي از روحاني تـا خـامـنـه اي و از             

 احمدي نژاد تا کروبي.  
ــز               ــاســـخ ديـــگـــري بـــجـ ــا پـ ــيـ دنـ
سوسياليسم ندارد و به نظر من جامـعـه   
ايران و سيـاسـت ايـران در مـحـور ايـن               
شرايط است. گره اين دنيا با ايـران بـاز        
ميشود نه بخاطر اينکه مـا آنـجـا زاده        
شده ايم بلکه بخاطر ايـنـکـه مـا حـزب            
کمونيسـت کـارگـري مـردم آزاده دنـيـا               

 هستيم.  
 متشکرم

 ۳ از صفحه  
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از آتش جهنم و وحشت آن تـرسـانـده      
است، بيخود اين حرف را نـمـيـزنـد.       
همه ما آتئيستهـا، کـمـونـيـسـتـهـا،           
زنان سرکش، کفار، دانشمندان ضـد    
خدا و ضد مذهب و غير مسيحيـان  
و همجنسگرايان و بـقـيـه جـهـنـمـي            
هاي قبلي به همراه همه مومنـيـن و     
مسيحيان و آخوندها و خاخامهـا و    
بقيه مـردم يـک راسـت بـه بـهـشـت                  
ميرويم! يک مـقـداري شـلـوغ پـلـوغ             
ميشود اما  زياد مهـم نـيـسـت. از          
جهنم و آتش بي پايان و عذاب الـيـم   
بـي پـايـان کـه بـهـتـر اسـت. بـهـتـر                       

 نيست؟

حتما همين روزهـا خـداونـد بـه           
خامـنـه اي هـم خـبـر مـيـدهـد کـه                    
جهنمي نيست و او هم اين را اعـالم    

ميکند و ميگـويـد هـمـه آنـچـه کـه              
آخوندها طي صدها سـال در مـورد       
جهنم گفتند و کـردنـد و جـمـهـوري            
اسالمي بـخـاطـرش هـزاران نـفـر را             
اعدام کـرد و کشـت و جـامـعـه را                  

 چاپيد، باد هوا بوده است. 

از طنز گذشتـه، بـه ايـن سـخـن            
جناب پاپ کمي تعمق کنيد. يـکـي      
دو هزار سال است که مذهب بعنوان 
امپراطوري دروغ و فـريـب و حـقـه               
بازي بر دنيا حکومت کرده است. به  
برده داران و جناياتشان خدمت کرده 
است. به زمين داران و اربابان علـيـه    
مـردم عـادي خـدمــت کــرده اســت.            
اکنون هم به سرمايه داران ميلياردر 
و بـي خـاصـيـت و مـفـتـخـور دارد                 
خدمت ميکند. جنايات مـذهـب و        
همين کليـسـاي کـاتـولـيـک در حـق              
بشريت واقعا قابل توصيف نيـسـت.   
ما چپها، ما آتئيستها و همه زنان و 

دانشمندان و مردم پيـشـرو و مـدرن        
عليه کل اين سيستم جنگيده ايـم و      
زندان رفته ايم و سوزانده شده ايـم و      
اعدام شده ايم و به فقـر و بـدبـخـتـي          
کشــيــده شــده ايــم تــا مــقــابــل ايــن            
امپراطوري دروغ و فريـب و چـپـاول        
بايستيم و آنرا به اينجايي بـرسـانـيـم     
که اکنون رسيده است. قـدم بـه قـدم          
اينها را ما عقب رانده ام. تا رسـيـده    
ايم به اين قرن. قرن بيسـت و يـکـم.         
که رهبر بزرگترين کـلـيـسـاي جـهـان         
اعالم ميکنـد کـه جـهـنـمـي وجـود              
ــکــه جــهــنــم بــا عشــق               نــدارد چــون
خداوندي به مردم سازگار نيست. او    
ميخواهد خداي شمشـيـر و آتـش و          
جهنم را کنار بگذارد و بجايش خـدا  
را با عشق و محبت آشتي دهد. اما 
اين تالش بيهوده است. تـنـاقضـات       
دستگاه مذهـب را بـيـشـتـر بـيـرون              
خواهد ريخت و زوال ايـن سـيـسـتـم          

کثيف و ضد انساني را نـزديـکـتـر و       
 نزديکتر خواهد کرد.

هنوز دستگاه مذهـب يـکـي از        
بزرگترين امـپـراطـوريـهـاي دروغ و            
فريب در خدمت مفتخوران اسـت و      
ميلياردها و تريلياردها سـرمـايـه و      
ثــروت دارد. و هــمــيــن ثــروتــهــا و              
ــجــع و                ــرت ــاي م ــه ــت ــت دول ــاي ــم ح
مفتخوران است که مذهب را هـنـوز   

 سرپا نگه داشته است. 

مذهب چه اسالم چه مسيحـيـت   
چه يهوديت و چه آن اديـان مسـخـره        
اي که ناسيوناليستها سعي ميکنند 
احيا کنند مثل مهرگان و اهـورا و        
بابيه و مـزخـرفـات ديـگـر، هـمـزاد                
دستگاه حاکميت اقليت مفتخور بـر  
اکثريت مردم است. براستي جهـل و    
نــادانــي بشــر ديــگــر پــايــه مــذهــب          
نيست. بلکه سـرمـايـه داري مـدرن            
امـروز پــايــه بــقــاي مــذهــب اســت.           

مذهب بقول منـصـور حـکـمـت يـک           
صنعت است که مـيـدزدد، جـنـايـت        
ميکند و بـه حـاکـمـيـن مـفـتـخـور                  
خدمت ميکند. روزي کـه سـرمـايـه         
داري از بــيــن بــرود از مــذهــب و                
امپراطوري عظيم مذهبي هم عـمـر     
چنداني باقي نخواهد ماند. و هرچـه   
بيشتر مذهب ريشه اش بـا عـلـم و            
آگاهي و مبارزه مردم زده مـيـشـود      
سرمايه داري و حاکميت مفتخـوران  

 هم زير پايش بيشتر خالي ميشود.

بگذار پـاپ و اصـالح طـلـبـان               
ديني تالش کنند مـذهـب خـوب و          
بدون جهنم را ابداع و اختراع کنـنـد.   
امــا مــا مــردم حــق داريــم از کــل               
مذاهب متنفر باشيم و اين تـقـالهـا      
براي نجات مذهب را بـه تـمـسـخـر            
بگيـريـم. زنـده بـاد عـلـم زنـده بـاد                     

 بشريت.

 امپراطوري کثيف
 ۱ از صفحه  
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ديوان عالي حكومـت اسـالمـي      
حكم اعدام سينـا دهـقـان را تـايـيـد             
كرد. پيش از آن سينا دهقـان، جـوان      
بيست و يك ساله، به اتهام توهين به 
محمد، پيغمـبـر اسـالم، در شـبـكـه             

 ٩٤ مـهـر        ٢٩ در   “  الين”اجتماعي 
در دادگاه اراك محكوم به اعدام شده 
بود. اكنون سيـنـا دهـقـان در زنـدان            
اراك در صف اعداميـان قـرار دارد.       
محمد نوري نيز در همين رابطه و بـا  
اتهامي مشابه در شعبه يـک دادگـاه     
کيفري اراک به اعدام و سحر الياسـي  

بـه سـه     “  توهين به رهـبـري    ”به اتهام 
 سال زندان محکوم شده است.

حكومت اسالمي بـا تـهـديـد و           
ارعاب سيـنـا را وادار بـه اعـتـراف              
كرده است. همچنين خانـواده وي را       
با وعده پوچ تـخـفـيـف حـکـم تـحـت             
فشــار قــرار داده كــه از هــر گــونــه                
اعتراض عـلـنـي عـلـيـه ايـن حـکـم                  

 خودداري كنند. 
حزب كمونيـسـت كـارگـري ايـن          
اقدام جنايتكارانه رژيم اسـالمـي را       
قويا محكوم ميكند. نقد و افشـاي       
مذهب و مقدسات مذهبي حـق بـي     
چون و چراي مردم و يک عرصه مهـم  

عليه قوانين و سـيـاسـتـهـا و        مبارزه 
اخــالقــيــات ضــد انســانــي و فــوق             

 ارتجاعي حاکم است.  

سينا دهقان به اتهام توهـيـن بـه      
پيغمبر اسالم به اعدام محكوم شـده    
ــب و                   ــد وافشــاي مــذه ــق اســت. ن
مقدسات و تابوهـاي مـذهـبـي جـرم          
نـيـسـت، حـق مسـلـم مـردم در هـر                   
جامعه اي است. آنچه جنايـت اسـت      

اعدام است. اعدام قـتـل      “  مجازات”
عمد دولتي است. سازمان يـافـتـه و       
نقشه مند و از پيـش بـرنـامـه ريـزي          
شده است. يك جنايت سازمان يافته  
بمنظور ارعـاب و كـنـتـرل جـامـعـه                
است. اعدام مجازات نـيـسـت، يـک          
جنايت شنيع است و بايد به آن پايان 

 داده شود.
جمهوري اسالمي ميداند که با  

چنين جناياتي نيز مانع گسترش بي 
خدايي و بي مذهبي مـيـلـيـونـي در          
ايران نخواهد شد. فکر مـيـکـنـد بـا           
چنين مجازات هاي سنگيـنـي بـروز      
آشکار بـي مـذهـبـي و تـوهـيـن بـه                   
مقدسات اسالمي و قوانين اسالمي 
و لبه تيز مبارزه براي سرنگوني خود 
را کاهش ميـدهـد. ايـن نـيـز خـيـال               
عبثي است. جنبشي که از روز سـر         
کار آمدن حکومت اسـالمـي عـلـيـه        
مذهب و خدا و حکومت آيت اهللا ها 

۱۱ صفحه   
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حداقل دستمزدها را با بيشرمي 
هــزار تـومــان تـعــيــيــن          ٩٣٠ تـمــام    

کردند. البته تعيين همين مبلغ نـيـز    
برايشان کار ساده اي نـبـود و بـقـول         
خودشان ماراتـن مـزدي را بـعـد از             

ساعت توي سـر خـود کـوبـيـدن،          ١٥ 
پشت سرگذاشتند و بـه ايـن مـبـلـغ              
رسيدند. اما مـبـاحـث بـر سـر ايـن                
موضوع کـدامسـت، جـدال بـر سـر              
چـــيـــســـت و خـــواســـت کـــارگـــران          
کدامست، سرتيترهاي مهمي اسـت    
که تالش دارم مـخـتـصـري بـه آنـهـا            

 بپردازم.
هيچ سالي همانند امسال شاهد 
همصدايي سيرک مسخره سه جانـبـه   
گري شورايعالي کار نبوده ايـم. سـه        
جـانــبــه اي کــه يــکــطــرفــش دولــت،           
يکطرفش نـمـايـنـده کـارفـرمـايـان و             
طرف ديگر نماينـدگـان تشـکـلـهـاي         
دست ساز حکومتي به اسم، نماينده 
کارگران است. هـمـصـدايـي بـر سـر              
اقتصاد مقاومتي، که يک رکن مهم 
پيام نوروز امسالشان نـيـز بـود. در           
اين ميان شوراهاي اسالمـي و دارو      
دسـتـه هـايشـان کـه قـبـال از تـرس                   
جنبش قـدرتـمـنـد بـر سـر خـواسـت               
افزايش دستمزدها، در اغـمـاء بسـر        
ميبردند، ميداندار قضيه شده و بـا      
گفتن اينکه مبلغ تعيين شده هـنـوز     
رضايت بخش نيست، ميکوشند، به 
آن مــقــبــولــيــت دهــنــد و دارنــد از             
دستاوردهايشان در اين کار از جمله 

 ٢ تـعـيــيـن سـبــد هــزيـنــه کــارگـري               
هزارتومان، سـبـدي      ٤٨٩ ميليون و 

که به قول خودشان بخاطر مصلحـت  
اقتصاد اقـالمـي از آن حـذف شـده             
بود، و "لحاظ " شدن آن، رجزخـوانـي   
ميکنند. از جمله علي خدايي دبـيـر    
کانون عالي شوراهاي اسالمي، ايـن  
نهاد دست ساخته حکومتـي و يـک       
پاي شواريعالي کار بـا اسـتـنـاد بـه            

، ۵ ٩ اينکه  آخرين نـرخ تـورم سـال            
"هفت درصد" بوده اسـت، و بـا ايـن          
استدالل که اگر بنا بود باز هم مانند 

هاي گذشته نرخ تورم مالک قرار  سال

درصـدي  ٩ گيرد، نـهـايـتـا افـزايـش             
حداقل دستمزد را به هـمـراه داشـت،      
ابزار خوشحالي ميکند که سه جانب 
اين چانه زني، بر سر افزايش چهـارده  
و نيم درصدي حداقل دستمزدهـا بـه     
تـوافــق رســيـده انـد. او هـمــچـنــيــن               
همچون ربـيـعـي وزيـر کـار بـيـشـرم               
دولت روحاني، با محاسبه اقـالمـي     

هـزار     ٤٠ چون "حق مسکن" ماهانه 
تومانـي و "بـن کـارگـري" مـاهـانـه                   

هزار تومان و اقالم ديگـري از     ١١٠ 
اين دست، جنجال به پـا کـرده و از           
اينکه  دريافتي کارگران در واقـع بـه     

هـزار تـومـان          ۳۱۷ يک ميلـيـون و       
رسيده است، سـخـن مـيـگـويـد. در            
حاليکه حتي اگر حقـيـقـتـي در ايـن          
گفته باشد، باز هم ميزان آن چند بار 
زير خط فقر اسـت. بـعـالوه ايـنـکـه              
حداقل دو سوم دستمزد يک کارگر را 
هزينه مسکن ميبلعد، و کارگران از 
هيچـگـونـه تـامـيـنـي چـون درمـان                
رايــگــان، تــحــصــيــل رايــگــان بــراي        
فرزندانشان و تسهيالتي براي تامين 

 مسکن برخوردار نيستند.
ــوجــه ديــگــر                 ــل ت ــحــث قــاب ب
حکومتيان، اظهار نگراني از رکـود    

 ٩٣٠ ساز بـودن حـداقـل دسـتـمـزد             
هزار تومان کارگران است. اينـان بـا      

بــازي تــمــام اســتــدالل       شــامــورتــي    
درصـدي    ١٤.٥ ميکـنـنـد کـه رشـد            

حداقل دستمزد با وجود نـرخ تـورم"       
" درصدي اعالم شـده از سـوي          ٦.٧ 

ماهه منتهـي   ١١ بانک مرکزي براي 
به بهمن ماه گذشته، به معناي رشـد  

درصدي حـداقـل دسـتـمـزد           ٥٣.٨٩ 
نسبت به نرخ تورم است. بعد هـم بـا       
ابراز نگراني کردن از رکود ساز بودن 
چنين افزايشي، با وقاحت تـمـام بـه        
ربيعي و دولت تدبيرشان که ظـاهـرا     
"رفــاه" کــارگــر را بــاال بــرده اســت،              
تبريـک مـيـگـويـنـد. امـا در بـرابـر                   

مـيـلـيـونـي         ٢٤ تصويب حقوقـهـاي     
مقامات دولتي که تازه ايـن بـخـش        
اعالم شده دزدي هايشان اسـت، دم      
برنمي آورند، چـرا کـه خـود نـيـز در              
ليست چنين حقوق بـگـيـرانـي قـرار          

 دارند. 
در هر حال اين اولين بار نيـسـت   
که دولت روحاني و دارودسته هايش 
ادعاي تک رقمي کردن نـرخ تـورم و         
نــرخ بــيــکــاري و ... را دارنــد، تــا                 
بگويـنـد اقـتـصـادشـان روبـراه شـده               
اســت. ولــي کــيــســت کــه مصــرف            
سياسي چنين ادعاهايي را در درون   
نـزاعـهـاي درونـي حـکـومـت و بــي                

 سرانجام ماندن برجامشان نداند. 
بدين ترتيب در حاليکه بـنـا بـر        
منابع بانک مرکزي ايران، نرخـنـامـه    
ها، روزنامه ها و جرايد کشور و وب 

محاسبـات    سايت اقتصاد آن الين و
انجام شده بر روي جدول هزينه هـاي    

بـخـش      ١٢ نـفـره در          ٤ يک خانـوار    
خوراکي هـا، دخـانـيـات، مسـکـن،           
کفش و پوشاک، اثاثيه، بـهـداشـت و      
درمان، حمـل و نـقـل، ارتـبـاطـات،             
امور فرهنگي و تفريحي، تحصيـل،  
رستوران و هتل و کاالها و خدمـات  

 ٤ متـفـرقـه، هـزيـنـه مـاهـانـه آنـان                   
هزار تومان گـزارش     ٥٣٧ ميليون و 

شده بود. همچنين در سـال گـذشـتـه        
نرخ خط فـقـر سـه مـيـلـيـون و نـيـم                  
تعيين شده بـود، بـا ايـن حـال ايـن                
جانيان در کميته مزدشان و از باالي 

 ٩٣٠ سر کارگران حداقل دستمزد را 
هزار تومان که بـطـور واقـعـي چـنـد           
برابر زير خط فقر اعالم شـده اسـت،       
ــعــيــيــن کــردنــد. کــارگــران بــه                    ت
دستمزدهـاي زيـر خـط فـقـر و ايـن                 

 توحش و بردگي تن نميدهند.
قانون کار ضد کارگري جمهوري 

  ٤١ اسالمي و ماده 
قانون کار جـمـهـوري اسـالمـي         

  ٤١ قانوني ضد کارگر است و  ماده 
اين قانون در راستاي بردگي کـارگـر     

قـانــون کــار،       ٤١ قـرار دارد. مـاده          
شورايعالي کار را که هيچ ربطـي بـه     
کارگران ندارد و بطور واقعي نماينده 
سرمايه داران و دولت آنـهـاسـت، را        
موظف ميکند که هرسال با برپايـي  
بساط مسخـره سـه جـانـبـه گـرايـي              
شان، بنشينند و از باالي سر کـارگـر   
بر سر مزد وي تصميم بگيرنـد و بـه       
قيمت نيروي کارش نرخ حراج بزنند. 
اگر چه نفـس اجـراي ايـن کـار خـود              
نتيجه فشـار اعـتـراض کـارگـران و              

 تحميل آن به قانون بوده است. 
قـانـون کـار         ٤١ بر اساس ماده   

قرار است دستمزد کارگر با "تـوجـه"      
به درصد تورم تـعـيـيـن شـده "بـانـک             
مرکزي تعيين شـود. و ايـن هـمـان              
اتفاقي است کـه هـر سـالـه صـورت            

ميگيرد. تعيين درصد تورم تـوسـط    
بانک مـرکـزي جـمـهـوري اسـالمـي،            
هيچ اعتباري براي کارگران و مـردم    

ايـن     ٩٥ ندارد. چطور که در دي ماه 
و در پايان سال گذشته ايـن   ٦.٨ نرخ 

درصد تعيين شـد، و ايـن        ٧ درصد  
دروغي آشکار بيش نيـسـت. اعـالم       
اين نـرخ تـوسـط دولـت از يـکـسـو                  
مانوري است در نـزاعـهـاي درونـي           
ــودن                     ــام ب ــرج ــي ف ــر ب ــر س ــان ب ش
برجامشان، و از سوي ديـگـر وقـتـي       
بحث بر سر ميزان دستمزد کـارگـران   
و حقوق بگيران جامـعـه اسـت، ايـن         
درصد ها را پـايـيـن مـي آورنـد تـا               
بتوانند  به معيشت کارگـران و کـل       
مردم حملـه کـنـنـد. اگـر چـه حـتـي                  
درصد هاي اعالم شـده نـرخ تـورم و          
ميزان سبد هزينـه هـايشـان، بـطـور          
واقعي اعداد و ارقامي بـراي مـبـنـا       
قرار دادن نيستند، بلکه "با توجه" به   
آنها، و بسته به اينکه چـقـدر سـمـبـه        
کارگران پر زور اسـت، ايـن ارقـام را           

 "لحاظ" ميکنند.   
درصد تورم اعالم شده دولـت و      
بانک مرکزي شـان هـيـچ اعـتـبـاري             
براي کارگران ندارد. نرخ تورم و سبد  
هزينه کـارگـران بـايـد تـوسـط خـود              

 کارگران تعيين شود. 
از سوي ديگر در بند دوم مـاده      

قانون کـار کـه ظـاهـرا بـيـشـتـر                ٤١ 
تبليغات بر مـحـور آن مـيـچـرخـد،             
بحث بـر سـر ايـنـسـت کـه حـداقـل                   
دستمزد بايد به انـدازه اي بـاشـد تـا           
زنــدگــي يــک خــانــواده کــه تــعــداد             
مـتـوسـط آن نـيـز تـوسـط "مـراجــع                  
رسمي" (خود حکـومـيـتـان) اعـالم           
ميشود، تامين نمايد. از جـملـه در        
محاسبات امسالشان تعداد خانـوار  
را سه و نيم نفر در نظر گرفتند. امـا     
اينکه منظور از تامـيـن چـيـسـت و          
چيزي که به آن سبد هـزيـنـه خـانـوار          
کارگري گفته ميشود، شـامـل کـدام      
اقــالم از کــاالهــاي اســاســي بــراي            
مــعــاش يــک کــارگــر خــواهــد شــد،           
ناروشن است و يک فاکتـور تـعـيـيـن        
کننده، زور اعتراض کارگر است. از    
همين رو تحميل دستمزدهـاي چـنـد      
بار زير خط فقر به کارگران و بـخـش     
عظيمي از حقوق بگيران جـامـعـه و      
تعرض هر روز بيشتر به زندگـي کـل     
جامعه، همواره  با تشـديـد سـرعـت       
ماشين سرکوب و جنايت جـمـهـوري    
ــوده اســت. در                اســالمــي هــمــراه ب
جمهوري اسالمي، گفـتـمـان بـر سـر          
زندگي و معيشت کارگر، گفتمان بـر  

سر خط فقر و خـط بـقـا و انـواع و                 
اقسام خطوط تا رسيدن بـه پـرتـگـاه         
نابودي و تبـاهـي کـامـل اسـت. در             
جمهوري اسالمي تعيين سبد هزينه 
خــانــوار کــارگــري بــه فــاکــتــورهــاي         
ديگري چون وضع اقتصـادي داغـان     
کشور و هزار جور درد و بالي ديـگـر   
گره خـورده و  نـتـيـجـه اش فـقـر و                    
فالکت بيشتر کارگران و خراب کردن 
هر روز بيشتر بار بحـران اقـتـصـادي       
شان بر گرده کارگران و کـل جـامـعـه       
بوده است. در جـمـهـوري اسـالمـي             
وقتي از سبد هزينه کارگر سخـن بـه     
ميان است، در اين سبد اوليه تـريـن     
اقالم براي داشتن زندگي اي انسانـي  
جايي ندارد و از جمله در حـالـيـکـه         
خودشان بارها و بارها از خط فقر و   

 ٤ سبد هزينه خانوار کارگري بـاالي    
ميليون توماني صحبت کـرده انـد،       
هنگام تـعـيـيـن نـرخ ايـن سـبـد در                   
کميته مزد امسالشان ديديم کـه بـا       
حذف اقالم مهمي از اين سبد به رقم 

هــزارتــومــان    ٤٨٩ مــيــلــيــون و         ٢ 
رسيدند.  آخر سر هم  ميزان حـداقـل    

هزار تومان يـعـنـي     ٩٣٠ دستمزدها 
يکسوم نرخ سبد هزينه تعيـيـن شـده      

 کميته مزدشان تعيين شد. 
اين چنـيـن اسـت کـه دسـتـمـزد              
کارگران را چنـد بـار زيـر خـط فـقـر               
تــعــيــيــن مــيــکــنــنــد و در مــقــابــل           

ميليوني مديران به  ٢٤ دستمزدهاي 
تصويب مجلس مـيـرسـد. و ايـنـهـا            
همه کنه داستان تعيين سبد هـزيـنـه    

 ٤١ خانوار کارگري و اجـراي مـاده           
قانون کار جمهوري اسالمي است. و  
اين باليي است که هر سـالـه بـر سـر         
دستمزد کارگران مي آيد. اظـهـارات    
عــلــي خــدايــي و ديــگــر پــادوهــاي           
شوراهاي اسالمي بـيـانـگـر هـمـيـن            
حقيقت است. کارگـران بـه کـل ايـن            
بساط بردگي، تبعيـض و نـابـرابـري         

 اعتراض دارند. 

قـانـون کـار         ٤١ ارجاع به ماده   
 جمهوري اسالمي، يک خطاي آشکار
يــک رويــکــرد قــابــل تــوجــه در           
بــرخــورد بــه خــواســت افــزايـــش                

قانون  ٤١ دستمزدها، ارجاع به ماده 
کار جمهـوري اسـالمـي اسـت. يـک             
نمونه آشکار آن شوراهاي اسالمي و 
دارو دسته هاي آن، بعنوان بخشي از 
خود حاکميت هستند و حسـابشـان       
روشن است. هدف ايـنـان  آشـکـارا            
مهار کردن جـنـبـش بـراي خـواسـت           
افزايش دستـمـزدهـا در چـهـارچـوب           

کارگران و 

حداقل دستمزد 

هزار  ٩٣٠

 توماني

 ۱۲ صفحه  
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اعدام، علـيـه تـخـريـب مـحـيـط             
زيست، و بـراي داشـتـن يـک زنـدگـي             
شاد و انساني را به گرمي ميفـشـارم.   
سـالـي کــه رقـص دخــتـران و پســران               
جوان و شادي مـردم در خـيـابـانـهـاي           
شـهــرهـاي مــخـتــلـف بــه مــنـاســبــت            
چهارشنبه سـوري و جشـن نـوروزي،            
ــه                   ــزرگ شــمــا مــردم ب ــه ب ــه ن نشــان
ــجــاعــي اســالمــي و            حــکــومــت ارت
آپارتايد جنسي اش و نويد بخش يـک    
زندگي بهتر بود. زنده باد به ايـنـهـمـه        
شجـاعـت، ايـنـهـمـه آزاديـخـواهـي و                
برابري طلبي. اکنون کـه سـال جـديـد            
شروع شده است، الزم ميدانم نگـاهـي   
تيتروار به جنبش اعتراضي کـارگـري     

 در سالي که گذشت داشته باشيم.  
 کارگران در سالي که گذشت

ــال     ــتــراضــات         ٩٥ س ــال اع ، س
گسترده کـارگـري، سـال اعـتـراضـات           
سراسري از نوع اعتراضات معلـمـان،   
بازنشستگان، کارگـران مـخـابـرات و         
آتش نشاني، کارگران نـفـت و مـراکـز         
مختلف کارگري ديگر از ايـن دسـت         
در مقابل مجلس و تجمعـات هـزاران     

 نفري کارگري بود.   
، سال مـارش بـا شـکـوه         ٩٥ سال 

کارگران هپکو در وسط شهر اراک بـا      
شعار "زير بار ستم نميکنيم زنـدگـي،      
جان فدا ميکنيم در ره آزادگي"، سـال     

 ٥ مارش فراموش نشدني قـدرتـمـنـد       
هزار کارگر ايران ترانسفو در کارخـانـه   
عليه بيکارسازيها و براي گرفتن حـق    
و حـقـوشـان، سـال بـه مـيـدان آمــدن                  
چشمگير تر خانواده هاي کـارگـري و       
از جمله راهپيمـايـي کـارگـران روغـن          
نباتي جهان با خانواده هـا، در وسـط       
شهر زنجان، با شعار يک اختالس کـم    

 بشه مشکل ما حل ميشه بود.  
، سال کارزارهـاي بـزرگ     ٩٥ سال 

ــراي                  ــر و ب ــق ــه ف ــي ــل ــاعــي ع ــم ــت اج
دستمزدهاي باالي خط فقر بـا شـعـار      

ميليـون، حـقـوق مـا يـک             ٤ خط فقر 
ميليون، اعتراض عليه سـرکـوبـهـا و         
کارزار عليه امنيتي کردن مـبـارزات     
ــن                ــي ــال ــع ــمــان و ف ــل ــع ــران، م ــارگ ک
اجتماعي، بـا خـواسـت بـاطـل شـدن               
پرونده هاي امنيتي تشـکـيـل شـده و         
فرياد کارگر زنداني، زنداني سـيـاسـي      
ــايــد گــردد؛ ســال تــجــمــعــات              آزاد ب
اعتراضي براي خواستـهـاي سـراسـري       
با شعارهايي چون درمان رايگان حـق    

مسلم ماست؛ تحصيل رايـگـان حـق        
همه کودکـان؛ پـايـان دادن بـه پـولـي               
کردن دانشگاه ها؛ مسکن مـنـاسـب،    

 حق مسلم ماست؛ و... بود.

، سال اتحاد کـارگـران و       ٩٥ سال 
معلمان که با بيانيه جعفرعظـيـم زاده     
و اســـمـــاعـــيـــل عـــبـــدي، عـــلـــيـــه           
دستمزدهاي زير خط فقر و سـيـاسـت        
هــاي ريــاضــت اقــتــصــادي دولــت و           
سرکوب مبارزات مردم معـتـرض بـا      
انگ هاي امنيتي، به صـدا در آمـد،       
بود. سالي که بيش از بيش اتـحـاد و        
هــمــبــســتــگــي طــبــقــاتــي کــارگــران،       
معلمان، بازنشسـتـگـان، پـرسـتـاران،         
دانشجويان و بخـش هـاي مـخـتـلـف           
مردم معترض بـا تـجـمـعـات هـزاران           
نفره در مقابل مجلس و بيانـيـه هـاي      

 فراگيرش را به نمايش ميگذاشت.   

ــال     ــتــراضــات         ٩٥ س ــال اع ، س
کارگران، معلمان و مردم معترض بـه  
تبعيض ها و حقوقهاي ميـلـيـاردي و      

 اختالس هاي حکومتيان بود.  

و هــمــه ايــن اتــفــاقــات در دل               
جامعه اي اتفاق افتـاده اسـت کـه در          
تب و تاب مبارزه ميجوشد و هر روز   
بيشتر شاهد شکل گيري صف بـنـدي   
طبقـاتـي عـلـيـه يـک درصـدي هـاي                 
مفـتـخـور و تـوحـش سـرمـايـه داري                 

 ٩٥ حاکم هستيم. به اين اعتبار سال    
ســال تــثــبــيــت و نــمــايــان تــر کــردن             
بسياري از پـيـشـروي هـايـي بـود کـه              
جنبش کـارگـري در سـالـهـاي اخـيـر                
داشته و امروز ما را در نقطـه عـطـف      
تحولسازي قرار داده اسـت. نـگـاهـي          
هر چند تيـتـر بـار بـه ايـن اتـفـاقـات                 
عظيم بـيـش از بـيـش قـدرت مـا را                 
مقابل چشممان ميگذارد و راه آيـنـده     
را پيش رويمان قرار ميدهد. در مـتـن    
چنين جدال با شکوه و هـر روزه اسـت       
ــم                   ــار ســت ــر ب ــه امــروز ســرود "زي ک
نميکنيم زندگي" که اول بـار تـوسـط           
ــده شــد و                 ــوان ــکــو خ ــپ ــران ه ــارگ ک
شعـارهـايـي چـون يـک اخـتـالس کـم                 
بشه، مشکل ما حل مـيـشـه؛ مـلـک          
نجومي تو، ما را بي مسـکـن کـرده؛        
من اينجا نبودم، تو آن بـاال نـبـودي؛          
مــعــيــشــت، مــنــزلــت، حــق مســلــم           
ماست؛ امروز به شـعـارهـاي وحـدت         
بخش کل جـامـعـه تـبـديـل  شـده و                   
شعارهاي ما مردم علـيـه تـبـعـيـض،         
فقر و نابرابري است. چنين ابعـادي از     
اعـتــراض، اتـحــاد، هـمــبــسـتــگــي و           

خواستهاي روشن، نويد بخـش سـالـي      
 ٩٦ پر از موفقيت و پيروزي در سـال      

براي کـل جـامـعـه اسـت. بـا فشـرده                 
کـــردن هـــر چـــه بـــيـــشـــتـــر صـــف              
اعتراضاتمـان و بـا تـمـام قـدرت بـه                 

 استقبالش برويم.
کارگران با اولتيماتوم هايشان بـه  

 تعطيالت نوروزي رفتند
اگـر پــاســخ نــگــيــريــم در اولــيــن           
ــار                 ــه کــ ــت بــ ــازگشــ ــاي بــ روزهــ
اعتراضاتمان را در ابعادي گسترده و   
با شرکت وسيعتر خانواده هـا از سـر         
خواهيم گـرفـت، ايـن گـفـتـه و کـالم                  
کارگران، معلمان، بازنشـسـتـگـان در       
اعتراضات گسـتـرده مـاهـهـاي آخـر             
سالشان و در آخـريـن تـجـمـع هـزاران             

اسفند مقابـل مـجـلـس بـود           ٢٢ نفره 
 که سر داده شد.

ماه اسـفـنـد، مـاه اعـتـراضـات               
گسترده براي نقد کردن طـلـب هـا در          
محيط هـاي کـارگـري در شـهـرهـاي             
مختلف، ماه تجمعـات هـزاران نـفـره         
براي پيگيري خـواسـتـهـا در مـقـابـل            
مــجــلــس و مــراکــز اســتــانــهــا بــود.           
کارگران با اولتيماتـوم دادن و اتـمـام          
حجت کـردنـهـايشـان بـه تـعـطـيـالت                

 نوروزي رفتند.  
نــکــتــه قــابــل تــوجــه فشــار ايــن          
اعــتــراضــات بــر روي حــکــومــت               
اسالمي است. ارسال بخشنامه هـاي     
محرمانه به مراکز مختلف کـارگـري     
مبني بر پرداخت فوري دسـتـمـزدهـا،       
يک نمونه بارز هراس از اعـتـراضـات        
گسترده تر و به ميدان امـدن بـيـشـتـر        
خانواده ها در اين اعتراض و حمـايـت   
و پشتيباني مـيـديـاي اجـتـمـاعـي و              
رسانه هايي چون کانال جـديـد اسـت.        
نمونه اخيرش در اصفهان خـطـاب بـه        
مديـر عـامـل ذوب آهـن اصـفـهـان،                
شرکت پااليش قطران زغـال سـنـگ،        
شــرکــت فــراورده هــاي نســوز آذر و              

 ٢٦ شرکت لوله و پروفيل کجويي در     
اسفند ماه است. در اين بخشنامـه از     
شرکـتـهـا، بـنـگـاهـهـاي اقـتـصـادي،                
شهـرداريـهـا و سـازمـانـهـاي وبسـتـه                
خـواسـتـه شـده اســت کـه نســبـت بــه                 
پرداخت مطالبـات مـعـوق کـارگـران          
تــعــجــيــل و مــانــع بــروز هــر گــونــه              
نارضايتي در آستـان "انـتـخـابـات" و            
ــتــفــاده                   "بــهــره بــرداري و ســوء اس
جريانهاي ضد انقـالب و مـعـانـد" از            
مسايل کارگري و صنـفـي شـده انـد.         
همچنين تعيين حـداقـل دسـتـمـزدهـا         

هزار تومان، يک موضوع مـهـم    ٩٣٠ 
اعتراض کارگران اسـت، کـارگـران بـا         

بيانيه هايشان اعالم کرده انـد کـه بـه        
دستمزدهاي چند بـار زيـر خـط فـقـر              
تـعــيــيــن شـده تــن نــخـواهــنــد داد و               
ــه اعــتــراض گســتــرده و              فــراخــوان ب

 اجتماعي داده اند.
کــارزار عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن         

 مبارزات
يک کارزار مهـم اجـتـمـاعـي در           

سال گذشته، کارزار عـلـيـه امـنـيـتـي          
کردن مبارزات کارگران، معلـمـان، و     
فعالين اجتمـاعـي بـود. ايـن کـارزار             
همچنان به پيش ميرود. يـک نـمـونـه          
بارزش پـيـامـهـاي هـمـبـسـتـگـي بـا                  
کارگران زنداني، با بهنام ابراهيـم زاده    
از چهره هاي شناخته شده کـارگـري و       
با اسماعيل عبدي از رهـبـران کـانـون       
صنفي معلمان است. گروههاي چـنـد      
ــان ســرشــار از                 ــم ــل ــره مــع ــف هــزار ن
همبستگي و تجديد عهد کردن بـراي    
آزادي اسـمـاعـيـل عـبـدي و مـبـارزه               
براي باطل شدن پرونده هاي تشـکـيـل    
شده براي او، محمود بهـشـتـي يـکـي        
ديــگــر از رهــبــران کــانــون صــفــنــي            
معلمان که دو باره در هـمـيـن روزهـا         
دادگـاهــي اش کــردنــد، عــلــي اکــبــر           
باغاني که براي ده سـال در زابـل در             
تبعيد بسر ميبرد و براي آزادي هـمـه       
زندانيان سـيـاسـي اسـت. مـعـلـمـان،                
معلمان بازنشستـه، بـازنشـسـتـگـان،         
کارگران، در روزهاي پـايـانـي سـال و           
در تــجــمــعــات هــزاران نــفــره بــا                   
شکوهشان در مقابل مجلس همـگـي   
با اولتيماتوم دادنهايشان و بـا اعـالم       
اينکه اگر به خـواسـتـهـايشـان پـاسـخ            
داده نشـود کـه يـک رقـم آن افـزايـش                 
دستمزدها به باالي خط فـقـر اسـت و        
رقــم ديــگــر پــايــان دادن بــه فضــاي              
امــنــيــتــي در آمــوزش و پــرورش و             
امنيتي کردن مبارزات است، قـول و      
قرار ادامـه اعـتـراضـاتشـان را بـراي               

 شروع سال جديد گذاشتند.  
در هـفـتـه هـاي اخـيـر در ادامـه                
احضار ها و فشار بر روي رهـبـران و         
ــيـــويســـت هـــاي کـــارگـــري و             اکـــتـ
اجتماعي، شاهد احضـارهـا، دادگـاه        
تشـکـيـل دادنـهـا و حـکـم دادنـهـاي                  
ديگري از سوي مراکز قضـايـي رژيـم        

 اسالمي بوده ايم.  
اسفـنـد دادگـاه تـجـديـد            ٢٥ روز 

نظر رسيدگي به اتـهـامـات مـحـمـود           
دادگـاه انـقـالب       ٣٦ بهشتي در شعبه 

اسالمي برگزار شد. محمود بهـشـتـي     
لنگرودي، سخنگوي کـانـون صـنـفـي        
معـلـمـان اسـتـان تـهـران، در دادگـاه                 

سال زنـدان مـحـکـوم شـده           ٥ بدوي به 

بود که اين حکم مـورد اعـتـراض وي        
قرار گرفت. او طي سه حکم مجزا بـه     

سال حبس محکوم شده اسـت کـه     ١٤ 
آخرين حکـم وي مـربـوط بـه پـرونـده               

مي بـاشـد. شـاکـي        ٩٣ تجمعات سال 
پرونده وي قرارگاه ثـاراهللا اسـت و در         
صورت تاييـد ايـن حـکـم در دادگـاه              
تجديد نظر، حکـم مـذکـور قـابـلـيـت            
اجرا خواهد داشت. معلمان خواسـتـار   
لغو تمامي احکام صـادر شـده بـراي          
معلمان معترض و خـاتـمـه دادن بـه             
فضاي اعتراض در آموزش و پـرورش    

 هستند.
اسفند يكشنبـه   ٢٢ قبل از آن در 

 ٢ دادگـاه كـيـفـري            ١٠١ در شـعـبـه      
ساوه، پرونده قضايـي جـعـفـر عـظـيـم            
زاده و شــاپــور احســانــي راد مــورد             
بررسي قرار گرفت. جعفر عظـيـم زاده      
ــخــاطــر                  ــي راد ب ــور احســان ــاپ و ش

سـال     ١١ سـال و         ١٧ مبارزاتشان به 
حبس محکوم شده اند. مـا خـواهـان         
برائت آنها از تمام اتهـامـات وارده از       
جانب كارفرما و حكـومـت اسـالمـي       
كارفرمايان و سرمايه داران در سـطـح   

 علني  هستيم.  
اســفــنــد نــيــز عــثــمــان          ١٦ روز   

اسماعيلي و مـحـمـود صـالـحـي در             
شعبه چهارم دادگاه تجديد نظراسـتـان   
کردستان محـاکـمـه شـدنـد. عـثـمـان              
اسماعيلي همراه با محمود صـالـحـي    

در       ٩٤ در تاريخ هشتم ارديبهـشـت     
شهر سقز دستگير و در تاريخ سـي ام      
مهر همان سال در شعـبـه اول دادگـاه        
انـقـالب شـهــرسـتـان سـقــز بـه اتـهــام                 
شرکت در مراسم روز جهـانـي کـارگـر       
بــه يــک ســال زنــدان مــحــکــوم شــد.             
محمود صـالـحـي در دو جـلـسـه در               
شعبه اول دادگاه انقـالب سـنـنـدج در         

سـال زنـدان مـحـکـوم             ٩ مجموع بـه    
شــد. مــتــعــاقــب اعــتــراض عــثــمــان          
اسماعيلي و محمود صالحي بـه ايـن     

 ٩٥ اسـفـنـد         ١٦ احکام، دادگاه روز     
تشکيل شد.  پـرونـده تشـکـيـل شـده            
براي عثمان اسمـاعـيـلـي و مـحـمـود            
صــالــحــي نــمــونــه هــايــي ديــگــر از            
مصاديق امنيتي کردن مـبـارزات بـر      
حق کارگران و کل جامعه اسـت. حـق      
تجمع، حق اعتـصـاب، حـق تـجـمـع،           
حق برپايي جشن اول مه، روز جهـانـي   
کارگر، آزادي بيان همه و همه حـقـوق     
پايه اي کارگران و کل جامـعـه اسـت.      
پرونده هاي تشکيل شده براي عثـمـان   
اسماعيلي و محمود صـالـحـي بـايـد          
باطل و احکام صادر شـده بـراي آنـان        

 فورا باطل شود .

 ۱ از صفحه  

 کارگران در هفته اي که گذشت



 7 ۷۰۴شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

وابسته بـه قـوه قضـائـيـه، از سـوي                 
الـمـلـل و ديـگـر             سازمان عفـو بـيـن     

المللي تحت فشار قـرار   هاي يين نهاد
گرفته و مـحـکـوم شـده اسـت، ايـن               
کميسيون بالفاصله با خودنمايي در 
توجـيـه مصـوبـات و قـوانـيـن ضـد                 
کودک مجلس اسالمي عـرض انـدام     
کرده است. منطبق کردن و در واقـع       
زير پا گذاشتن کنوانسيـون جـهـانـي       
حقوق کودک با قوانين اسالمي يکي 
ديگر از شاهکارهاي اين کميسـيـون   

 است.
 بيانيه يا تهديد؟

آن  صدور بيانيه علني و انتشار  
هـا     توسط اين کميسيـون در رسـانـه       

اقدامي بي سابقه است. نـهـادي کـه        
کشـي و تـوجـيـه            اساسا کارش مالـه 

قوانين ضد بشري جمهوري اسالمي 
المللي است ايـن بـار        در محاکم بين

در نقش مدافع حقوق کودکـان بـايـد      
ظاهر شده است. ايـن رعـد بـرق در             
ــر نــيــســت. فضــاي                آســمــان بــي اب
اعـتــراضـي جــامـعــه، بــي حـقــوقــي           
کودکان را از حاشيه به متن اصـلـي     

 رانده است.  مطالبات مردم، پيش
جامعه انگشت اتهام بي حقوقي 

بـار مـيـلـيـونـهـا           و وضعيت مصيبت
کودک را به سمت جمهوري اسالمـي  
نشانه رفته است. جمهوري اسـالمـي   
خطر را احساس کرده است. مسـبـب    
و عامل بقاي بي حقوقـي کـودکـان،      
کميسيون حـقـوق بشـر مـجـلـس را               
آورده است تا با امنيتي کردن دفـاع    
ــن و                 ــي ــع ــوق کــودک، مــداف از حــق
ــان را                 ــودک ــاع از ک ــاي دف ــاده ــه ن
مرعوب کنند و بـا فـرا افـکـنـي و                
انحراف افـکـار عـمـومـي جـامـعـه،             
شانه از زير بار مسئوليـتـهـاي خـود       

 خالي کنند.
کــمــيــســيــون بــا بــي شــرمــي و          

نــظــيــر کــه فــقــط از            وقــاحــتــي بــي   
دستگـاهـهـاي امـنـيـتـي جـمـهـوري               
اسالمي ساخته است، چنين افـاضـه   

در اين راستا مـوارد  ...  "کرده است:  
ذيــل را در مــوضــوع تــخــصــصــي            
کودکان کار بـه اسـتـحـضـار عـمـوم              

هـاي نـظـارتـي          مردم و البته دستگاه
 رسانيم: مي

هاي گسترده مـالـي    سوءاستفاده
واسـطـه      هاي شخصي به برداري و بهره

کودکان کار، تـالش بـراي گسـتـرش         

مــعــضــالت کــودکــان کــار و نــگــاه           
اي بــه ايــن مســئلــه بــراي             ســرمــايــه

هاي خاص، هـمـراهـي بـا        برداري بهره
هاي ضاله و شـسـتـشـوي        برخي فرقه

واسـطـه      مغزي کودکان مـعـصـوم بـه      
گـرايـانـه، تـدريـس           هاي فـرقـه   انديشه
هاي غيرديني و کمونيستي از  آموزه

دوران کودکي به افراد و تبديل کردن 
ــه             ــديش ــان ان ــروج ــه م ــان ب ــاي    آن ه

انحرافي، ضرب و شتم و وارد نمودن 
هــاي روحــي بــه کــودکــان بــه             فشــار

هــاي مــخــتــلــف، نــگــهــداري         بــهــانــه
هـاي آلـوده و        کودکان کار در محيط

ــهــيــه              ــه ت ــهــداشــتــي اقــدام ب غــيــرب
هاي جعلي براي بـزرگـنـمـايـي         بيانيه

برداري از  معضالت اجتماعي و بهره
 "آن براي اهداف خاص

عبارات فوق دقيقا براي پاپـوش  
دوزي امنيتي و ممانعت از فعاليـت  
نـهـادهــاي مــدافـع حــقـوق کـودکــان            
سرهم بندي شده است. در عين حـال   

کـنـد خـود       کميسيون دارد تالش مي
را در مقام شاکي جا بزند تا بـتـوانـد    
مــقــدمــات اهــداف دراز مــدت تــر           

هـاي سـرکـوب پـلـيـسـي و                 دستگـاه 
 امنيتي را فراهم سازد.

اي در بـاب     کميسيون حتي کلمه
چرايي کار کـودکـان و مسـئـولـيـت             
حــکــومــت اســالمــي در ايــن بــاره            

کـاري     گويد. بـا رنـدي و فـريـب              نمي
اي کار کودک را فـرض   مشمئز کننده

گرفـتـه اسـت. فـقـر و فـالکـتـي کـه                     
رحـم     ميليونها کودک را به بـازار بـي    

کار رانده اسـت، بـکـلـي از تصـويـر             
کــنــد و کــارفــرمــايــان و          خــارج مــي  

پيمانکاران و همه عوامل رواج کـار    
کـنـد و در          کوکـان را تـطـهـيـر مـي            

عوض، براي نهادهاي مدافع حـقـوق   
خواند. ناامني و     کودکان کُرکُري مي

ــان و                  ــاب ــي ــان خ ــودک ــار ک ــر ک خــط
هاي فوق سـنـگـيـنـي کـه ايـن             آسيب

کند را    کودکان را مداوما تهديد مي
کـنـد،      هم از ديد جامعه مخفي مـي   

فرمال بودن بهزيستي و امثـالـهـم را      
گـذارد. از اسـتـخـدام             هم کناري مي

علني و آشکار هزاران کـودک زبـالـه        
گرد، تحت عنوان بـازيـافـت تـوسـط        
پـيـمـانـکــاران شـهـرداري هـم طـفــره               

رود. گـويــي هــيـچــکـدام نـگــاه               مـي 
بـه کـودک نـدارنـد! در               "اي   سرمايـه "

بازار بيـرحـم کـار اثـري از خـريـد و                 
فروش کودک از جنين تـا نـوزادي و         

چند سالگي هم نيست! در حـاشـيـه         
هاي شهرهاي بزرگ هم خـبـري    نشين

 از ميليونها کودک آواره نيست!
اين وسط گويا فقط چـنـد نـهـاد       
مدافع حقوق کودکان که مداوما زير 

هــاي جــمــهــوري           ضــرب دســتــگــاه   
انـد دارنـد بـراي پـيـشـبـرد                 اسالمـي 

اهـــدافشـــان از کـــودکـــان کـــار                 
کننـد! کـمـيـسـيـون           سوءاستفاده مي

حقوق بشر اسالمي مجلس وقيحانه 
چشمش را بر بيش از هفت ميـلـيـون    
و نيم کـودکـي کـه بـواسـطـه فـقـر و                 
فــالکــت تــحــمــيــلــي بــه جــامــعــه از          

اند، شيوع علني و    تحصيل بازمانده
آشــکــار گــرســنــگــي و ســوءتــغــذيــه         

بندد تـا بـه خـيـال خـام               کودکان مي
خود با فريب افکار عمومي بـتـوانـد    
زمينه را براي تهاجـم بـه نـهـادهـاي          

 حقوق کودک فراهم کند.
 

فرا افکني به سبک 

 جمهوري اسالمي 
ــکــي از مضــحــک          ــريــن و        ي ت

ترين اتهامـات کـمـيـسـيـون          وقيحانه
مــجــلــس اســالمــي بــه نــهــادهــا و            
مدافعين حقوق کـودکـان، نـگـرانـي          

 براي مغزشويي کودکان کار است! 
حکومتي که با ايـدئـولـوژيـک و       
پادگاني کردن فضاي آموزشي کشور 
ــيــن                   ــراي قــوان ــب و اج ــا تصــوي ب

گيرانه مذهبي، با تبديل کردن  سخت
مدارس به مسجد و حسينيه و تکيه 
عـزاداري، و ســيـاه روي ســفـيــد بــا              

آمـوزش    تصويت سند بنيادين تحول
و پرورش، قصدش تربيـت شـهـيـد و         

آمـوزان     سربازگيري از مـيـان دانـش       
است. بـا بـازگـذاشـتـن دسـت هـمـه                
نـهـادهــاي مـذهــبـي و امـنـيــتـي و                
نظامي و انتظـامـي، در آمـوزش و          
پرورش، از اعزام به جبهه جنگ و به 

آموز، تـا    هزار دانش ۳۶ کشتن دادن 
آمـوزي واردوي راهـيـان          بسيج دانش

نور، از نمازخانه و ترويج صـلـوات و     
آموزش نظامي  آن و کشاندن  حفظ قر

و کار با اسلـحـه جـنـگـي بـه دانـش              
آموزان، تـا اعـزام خـيـل آخـونـد بـه                
مدراس براي رفع شبهات دينـي، تـا     

آمـوزان    محروميت از تحصيل دانش
منتسب بـه بـهـائـيـت، بـا حـجـاب                 
اجـبـاري بـراي دخـتـران خـردسـال و                
جشن عفاف و مدارس طبقـه بـنـدي      

هـا مـراسـم         شده، شاهد، امين و ده    
عميقا ايـدئـولـوژيـک و ضـد کـودک             
ديـگـر، مـطـلـقـا و سـيـسـتـمـاتـيــک                   
مشغول مغزشويـي کـودکـان اسـت.         

کشي صادق محصـولـي وزيـر       عربده

هـا     اگـر مـهـد کـودک        "ميلياردر، که 
شهيد تربيت نکنند بـايـد درشـان را        

، هـنـوز     "گل گرفت و تعطيلشان کرد
در خاطره ها مـانـده اسـت! مـراسـم           

ــوزان         " ــي سـ ــاربـ ــک بـ ــروسـ در     "عـ
هاي تحت نظـارت بسـيـج       مهدکودک

زنان شـيـراز هـنـوز تـن جـامـعـه را                 
 لرزاند. مي

نگراني کميسيون بـه اصـطـالح        
حقوق بشر مجلس از امـاکـن غـيـر           
بهداشتي براي کودکان نيز از وقاحت 

شرمي منحصر بفرد جـمـهـوري     و بي
 است. 

 ۲۵ حاشيه نشـيـنـي قـريـب بـه             
ميليون نفر از جمعيت کل کشـور و      
کودکانـي کـه در حـاشـيـه شـهـرهـا                 
عامدانه به دست فراموشـي سـپـرده      

درصدي ۵۷ اند، تا تخريبي بودن  شده
مدارس به اعـتـراف صـريـح رئـيـس           
سازمان توسعه و تجهيز مدارس تـا    

هاي نفـتـي و      سوزي بخاري خطر آتش
اي در مدارس کـه جـان صـدهـا          چکه

هزار دانش آمـوز را روزانـه تـهـديـد            
کند و کالسـهـاي درسـي کـه بـه             مي

شـود،     قتلگاه دانش آموزان بدل مـي   
بخشي از کارنامه سـيـاه جـمـهـوري          
اسالمي و سند رسمي کودک ستيزي 

توان زير هـيـچ    آشکار آن است را نمي
اي پنهان  کرد! فقط در  عبا و عمامه

ــات وزارت                 ــراف ــره از اعــت ــق ــک ف ي
بهداشت اين حکومت مرگ ساليانـه  

هزار کودک زير پنج سال در اثر  ۵۷۰ 
هاي تنفسي اعالم شده است.  عفونت

اين کميسيون دست ساز حکـومـتـي    
اش را جمع کنـد و از        کوزه بايد کاسه

سر راه نهادهاي مدافع حقوق کـودک    
 برود!
 

جمهوري اسالمي از چه 

 وحشت کرده است؟!
جنبش اعتراض به بي حـقـوقـي      
کودکان، با عبور همه از موانعي که 
جــمــهــوري اســالمــي بــه ضــرب                
دستگيري و زندان و امنيـتـي کـردن      
دفاع از حق کودک ايجاد کرده اسـت    
از حاشيه به متـن آمـده اسـت! ايـن            
غولي اسـت کـه ديـگـر بـه شـيـشـه                   

 گردد! بازنمي
اين را جمهوري اسالمي بخوبـي  
فهميده است! برگزاري فستيـوالـهـاي     
دفاع از حقوق کودکان در بسياري از 
شهرهاي ايران تا کمپـيـن مـوفـق از         

اي    براي لغو کار حرفـه  "دريا تا دريا"
کودکان شهر به شـهـر از شـمـال تـا              
جنوب را درنـورديـد، بـا اسـتـقـبـال              
وسيع مردم مواجه شد و بسرعت بـه  
وجدان عـمـوم مـردم بـدل شـد! ايـن                

هـا سـال تـالش           کمپيـن حـاصـل ده       
وقفه فعـالـيـن خسـتـگـي نـاپـذيـر               بي

نهادهاي مدافع حقوق کودک اسـت.    
آمدن جنبش عظـيـمـي کـه        به ميدان 

خواهد با دفاع از حقوق کودکـان   مي
حرمت را به جامعه برگرداند. دفـاع     
از حق کودک بخشي از کيفرخواسـت  
عظيم ميليونها مردمي است که بـه    

اند! اين جنبش  زير خط فقر رانده شده
هـاي اعـتـراضـي در          امروز در تجمع

اعـتـراضـات کـارگـري، مــعـلـمـيــن،             
ــان،          ــگـ ــتـ ــسـ ــازنشـ ــاران، بـ ــتـ ــرسـ پـ

بـاخـتـگـان و ... دارد خـود را                      مال
پارچه مي کند. جـنـبـش      متحد و يک

دفــاع از حــق کــودکــان در دل ايــن              
ــاز               ــراضــات دارد راهــش را ب اعــت

رود. ايـنـجـا          کنـد و پـيـش مـي           مي
قسمت گود استخر است! جـمـهـوري     

 اسالمي همين جا غرق خواهد شد!
اين جنبش را به زور سـرکـوب و     
دستگيـري رهـبـرانـش نـتـوانسـتـنـد              
شــکــســت دهــنــد! هــر مــانــعــي بــه            
سکويي از پيشـرفـت بـدل گـرديـد و            
حــاال ســيــنــه در ســيــنــه جــمــهــوري          

اي    اسالمي ايستاده است و پشتوانـه 
به وسعت کل اعتراضات اجتمـاعـي   

 جاري دارد.
وحشـت جــمــهـوري اســالمــي و         

اش بـراي امـنـيـتـي           تالش مذبوحانه
کــردن ايــن احــقــاق حــق از هــمــيــن             
جاست! کميسيون به اصطالح حقوق  

اي    بشر مجلس بايد پاسخـگـوي دره    
آن    از فقر و فالکتي که مردم را به ته 

هـا زيـادي      رانده اند باشد! اين عشوه 
 شتري است!

 حقوق کودکان و کميسيون مجلس اسالمي

 ۱ از صفحه  
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بخواند متوجه ميشود که بحث مـن  
مطلقا اعتقاد بـه دو قـطـبـي بـودن              
شورا سـنـديـکـا يـا شـورا اتـحـاديـه                
نيست. منظور من به سادگي فـراتـر    

شورا و سنـديـکـا     چهارچوبرفتن از 
بود که به نادقيق عبارت دو قـطـبـي    
را بکار بردم. همانجا و بالفاصله در  
جمله بعد توضيح دادهـام کـه بـايـد           
فراتر از اين و فراتر از بحث تشـکـل     
در مراکز کارگري به مساله تشـکـل     
هاي توده اي کارگري نگاه کنيم. اگر  
سياوش هم بيشتـر در نـوشـتـه مـن            
تعمق ميکرد مـتـوجـه مـيـشـد کـه              
کلمه دو قطـبـي در کـل بـحـث مـن               
مطلقا جايگاهي نـدارد و احـتـمـاال         
سهوا از ايـن کـلـمـه اسـتـفـاده شـده                 
است.سياوش نکته ديگري را هم بـه     
من نسـبـت داده اسـت کـه واقـعـي                 

مطلوبـيـت دورانـي      " نيست. عبارت  
" را طـوري نـوشـتـه            مجمع عمومـي 

است که خواننده تصور کنـد چـنـيـن       
عبارتي را من بکار بـرده ام. ايـنـرا           

 تکذيب ميکنم! 
نکته ديگري را هـم در ابـتـداي          
اين بحث بايد اشاره کنم. در مقدمـه  

"زمينه هاي ايـجـاد تشـکـل          مطلب 
هاي توده اي کارگري در ايـران" کـه          
متن کتبي بحث من در يک سمينـار  

بـحـث   حزبي بود تاکيد کـرده ام کـه         
من اساسا مربوط به شرايط کنونـي  
است. چه چيزي در مـقـطـع کـنـونـي          
عملي است و تمرکز ما کجاها و چه 
بايد باشـد؟ چـه چـيـزي در شـرايـط               
کنوني جنبش کارگري و مشـخـصـا      
تشکل هاي توده اي را يک قدم جـلـو   
ميبرد؟ اينجا فرصتي است که ايـن    

 نکات را بيشتر باز کنم. 
 

سياوش نوشته است که در ايـن      
نوشته قصد دارد فـقـط بـه هـمـيـن               
نکـتـه دو قـطـبـي شـورا سـنـديـکـا                   
بپردازد. بـهـتـر بـود سـيـاوش وارد                 
نکات اصلي تر بحث يعني زمـيـنـه      
هاي ايجاد تشکل هـاي تـوده هـاي          
کــارگــري مــيــشــد و مــن از او و                  
همينطور از رفـقـاي رهـبـري حـزب              
حکمتـيـسـت انـتـظـار دارم بـه ايـن                 
مبحث بپردازند. يکسـال و نـيـم از           
کنگره حزب حکمتيست که در آن در 
قطعنامه اي که اتفـاقـا خـود رفـيـق          
سياوش ارائه داده بود و به تصـويـب     

کنگره رسـيـد اعـالم شـده بـود کـه                 
"هــنــوز مــانــع مــتــشــکــل شــدن و              
متشـکـل مـانـدن کـارگـر در ايـران                
قدرتـمـنـدتـر از نـيـروي اعـتـراضـي                
کارگران است". يعني هنوز کارگـران    
امکان ايجاد تشکل هـاي تـوده اي         
کـارگــري را نــدارنـد. ســوال مــن از              
سياوش اين است که االن چي؟ هنوز 
هم بايد صبر کرد؟ همچنـان "مـانـع       
متشکل شدن قدرتمندتر از نـيـروي       

 اعتراض کارگران است"؟ 
محور اساسي بحث من اين بود 
که در دهه گذشته جنـبـش کـارگـري       
پيشروي زيادي کرده و زمينه ايجـاد  
تشکل هاي توده اي کارگري آنهم در 
مقياس سراسري فراهم شده است. و   
هر نوع، تاکـيـد مـيـکـنـم هـر نـوع،               
تشکل توده اي کارگري مسـتـقـل از      
دولت که در مقطـع کـنـونـي ايـجـاد           
شود گام مهمي جنبش کـارگـري را       
جلو ميبرد. هر اسـمـي مـيـخـواهـد            
داشته بـاشـد. ايـنـکـه تـرجـيـح مـا                   
چيست بحث متـفـاوتـي اسـت. اگـر           
بــازنشــســتــگــان آمــوزش و پــرورش        
امروز اعالم کنند که با اسـتـفـاده از      
جـمــعــهــاي بــزرگـي کــه در مــديــاي            
اجــتــمــاعــي دارنــد مــثــال ســازمــان        
معلمان بازنشسته را ايجاد کرده اند 
يا بازنشستگان صـنـعـت فـوالد يـا            
نفت و يا کارگران آتش نشاني و ...       
تشکل سراسري خود را اعالم کنـنـد   
اين يک گام بزرگ مساله تشـکـل را     
در ايران جلو ميبرد. هـمـچـنـان کـه           
وجود کانون صنفي معلمان کـه يـک     
تشکـل سـراسـري و تـوده اي اسـت                
عليرغم همه ضعف هايش از جـملـه     
دست باال داشتن گرايـش راسـت در       
رهبري آن، يک پيشروي در جـنـبـش        
کارگري ايران بوده است که بر مـتـن     
يــک دهــه اعــتــراضــات مســتــمــر و          
سراسري معلمان موقعـيـت خـود را        
محکم کـرده اسـت. در سـنـت مـا                  
ــوده اي                ــاي ت ــورد تشــکــل ه درم
کارگري تاکيد بر مراکـز کـارگـري و        
ايجاد مجمع عمـومـي بـوده اسـت.         
امروز هم بايد با قدرت بر ايـن امـر       
درست تاکيد کرد. مجمع عـمـومـي       
عملي ترين و موثرترين ظرف جـمـع     
شدن کارگران در مراکز کـارگـري در     
شرايط کنوني اسـت. مـن مـطـلـقـا              
تصور نميکنـم در شـرايـط کـنـونـي             
ايجاد سنديکا در مـراکـز کـارگـري           

امکانپذير باشد. مطلـوب اسـت يـا         
نيست مهم نيست. عملي نيـسـت و      
از دستور جنبـش کـارگـري در حـال           
حاضر خـارج اسـت. در يـک مـرکـز               
کارگري محدود با چند صـد کـارگـر      
موانع کم نيست. مزدوران حراست و  
خــطــر اخــراج تــوســط کــارفــرمــا و            
مــديـــران مـــانـــع بـــزرگـــي اســـت.           
سنديکاي واحد دقيقا به ايـن دلـيـل      
که مربوط بـه يـک مـرکـز کـارگـري               
مثل يک کارخانه نيست مـوقـعـيـت       
متفاوتي دارد. سنديکـاي کـارگـران       
هفت تپه نيز خود دسـتـاورد بـزرگـي       
براي جنبش کـارگـري ايـران بـوده و             
نفس وجود اين اسم که تاريخ و چهره 
هاي شناخته شده اي هـم دارد يـک           
دستاورد جنبش کارگري است و در     
شرايطي ديگر ميتواند به سرعت بـه  
يک تشکل واقعي کـارگـري تـبـديـل          
شود. اما در حال حاضر عمال بدليل 
سرکوب فلج شده است. اما مـجـمـع     
عمـومـي مـوانـع را دور مـيـزنـد و                  
هزينه زيادي ندارد. بـويـژه در حـيـن          
مبارزه تقريبا هيچ مـانـعـي بـر سـر            

 ايجاد هر روزه آن نيست. 
درمورد تشـکـل هـاي تـوده اي           
تاکيد من بر اين اسـت کـه در حـال            
حاضر در سطح سراسري امکانپذيـر  
شده است. مبارزات سراسري کـه از     
تجمعات و اعـتـصـابـات سـراسـري             

شـروع شـد و          ۸۵ معلمان در سـال      
سپس بويژه در يکي دو سال گذشـتـه   
توسط معلمان بازنشسته، کـارگـران     
آتش نشاني، کارگران بـرق و بـرخـي        
مــراکــز ديــگــر بــه يــک رکــن مــهــم             
اعتراضات کارگري تبديل شد و نيـز  
ــزون از                  ــر و روزاف ــوث ــاده م ــف ــت اس
گروههاي تلگرام توسط بخـش هـاي     
مختلف جنبش کارگـري زمـيـنـه را         
براي تشکل سراسري بويژه ايـن نـوع     
مراکز فراهم کـرده اسـت. دورنـمـاي          
تداوم و گسترش و تعـمـيـق جـنـبـش         
کارگري، فضاي همبستـگـي کـه در        
ميان بخـش هـاي مـخـتـلـف مـردم              
ايجاد شده و جنب و جـوشـي کـه در        
مــيــان فــعــالــيــن اجــتــمــاعــي بــراي         
متشکل شدن شکل گرفته است ايـن  
زمينه را بيشـتـر کـرده و مـوانـع را              
تضعيف کـرده اسـت. تـعـداد قـابـل              
توجه کارگر در يک رشته معين مثل 
هزاران کارگر آتش نشاني، يا حـدود    

هزار بازنشسته صنعـت فـوالد،      ۹۰ 
يا صدها هـزار کـارگـر بـازنشـسـتـه              
وابسته به تامين اجتماعـي، هـزاران     
کارگر نفت و برق يا آب و غـيـره کـه        

جنب و جوش زيادي هم داشـتـه انـد      
ميتوانند شکلي از تشکل سـراسـري   
را ايجاد کنند. کارگران ايـن مـراکـز       
عمال در مدياي اجتماعي گـفـتـمـان     
راه مـي انــدازنـد، فـراخــوان تـجـمــع              
ميدهنـد، طـومـارهـاي اعـتـراضـي            
خود را به امضاي تـعـداد زيـادي از        
همکاران خود ميـرسـانـنـد، شـبـکـه          
هــايــي در ســطــح ســراســري مــيــان           
فـعــالـيــن آنــهـا ايـجــاد شــده اســت،             
اعضـاي خــانـواده هـايشــان بــعـضــا           
درگير اين اعتراضات هستند و ايـن  
فاکتورها به آنها امکان ميدهـد کـه     
قدم بزرگي به جلو بردارند و تشـکـل     
سـراســري خــود را ايــجــاد و اعــالم            
کنند. ممکن است حـتـي در شـروع         
کار رهبري اعالم شده اي هم نداشته 
باشند که زير ضـرب قـرار نـگـيـرنـد           
ولي کـارآيـي بـااليـي بـراي مـبـارزه              
داشته باشند. در همـيـن گـروهـهـاي         
مدياي اجتماعي عضـو بـگـيـرنـد و          
رشد کنند و تعداد هرچه بيشتري از   
همکاران خـود را بـه تشـکـل خـود                
جذب کنند. في الـحـال بـه شـکـلـي             
دارند اينکار را ميکنند و بخشي از 
مسير را پيموده اند. اين تـجـربـه را         
معلمان در سالهاي گـذشـتـه بـوفـور          
بکار گرفته اند. بارها با استفـاده از     
هــمــيــن ابــزارهــا و بــدون مــوافــقــت          
رهبري کانون صنفي فراخوان تجـمـع   
داده اند و وسيعا تـجـمـع کـرده انـد.          
قطعنامه صادر کرده انـد و شـور و           
شوق مبارزاتي بااليي ايـجـاد کـرده        
اند. همزمان در شهرهاي مختلف با  
پياده روي و ورزش صـبـحـگـاهـي و        
غيره عمال به نوعي مجمع عمومـي  
ــد.               ــيــز تشــکــيــل داده ان شــهــري ن
بازنشسـتـگـان نـيـز فـعـاالنـه دارنـد                
اينکار را ميکنـنـد. کـارگـران آتـش           
نشاني که بويژه بعد از جـانـبـاخـتـن          
تعداد زيادي از آنها در آتـش سـوزي     
پالسکو با موجي از هـمـبـسـتـگـي           
سراسري مواجـه شـدنـد مـيـتـوانـنـد             
جنب و جوش بـراي شـکـل دادن بـه           
تشکل سراسري خود را دامن بزنند. 
در فضاي مبـارزاتـي کـنـونـي و در            
فضاي چپـي کـه بـر ايـن مـبـارزات               
حاکم است، توده هاي وسيع کـارگـر     
تمايل زيادي دارند که در تصميمات 
مشارکت داشته باشند. يعني هرچـه  
بيشتر به تشکل نـزديـک مـيـشـونـد           
دخالتگري آنها نيز بيشتر مـيـشـود.    
بــعــبــارتــي در شــرايــط امــروز ايــن           
تشکل است که زمينه دخالت وسيع 
اعضـاي خـود را فـراهـم مـيـکـنـد.                 

تشکلي که نباشـد امـکـان دخـالـت          
توده اي هـم وجـود نـدارد مـگـر در              
مجمع عمومي که موردي تشـکـيـل    
ميشود.اما آيا تشکل هاي سراسري 
از مجمع عمومي شـروع مـيـشـود؟       
ممکن است جايي چنين بشـود امـا     
الزاما متشکل شـدن کـارگـران ايـن         
مراکز از مسـيـر مـجـمـع عـمـومـي             
الاقل در شروع کار نـمـي گـذرد. در         
چنين حالتي وظيفه يک فعال جنبش 
شورايي چيست؟ شانه خـالـي کـنـد؟       
بگويد اگر جايي اعالم شد و ديگران 
آنرا ايجاد کردند منهم از آن حمايـت  
ميکنم؟ برخورد پاسيو بـکـنـد و يـا         
فعاالنـه وارد مـيـدان شـود و بـراي                
ايجاد اين نوع تشکل هـا پـيـشـقـدم        
شود و به ايـن رونـد فـعـاالنـه يـاري               
رساند و هر جا چنين تشکـل هـايـي      
ايجاد شدند تالش کـنـد آنـهـا را بـه            
مــجــمــع عــمــومــي مــتــکــي کــنــد؟         

سيـاوش  ميتوان با اغماض گفت که 
دانشور عزيز اولي را يعني بـرخـورد     
ــرده                   ــاب کـ ــخـ ــتـ ــو را انـ ــاســـيـ پـ
است.ميگويم با اغماض چون واقعـا  
همان را هم انتـخـاب نـکـرده اسـت.          
خودش را در تقابل با اين تالش هـا    
ميبيند، اينرا مسـيـري در مـقـابـل            
جنبش شورايي ميبيند، ديـگـران را     
از اين مسير برحذر مـيـدارد. حـتـي        
يک کـلـمـه درمـورد ايـن کـه امـروز                
زمينه ايجاد تشکـل هـاي تـوده اي          
کارگري از بـيـسـت سـي سـال قـبـل              
فراهم تر است و بايد اينرا تشخيـص  
داد و حرکتي کرد صحبت نميکـنـد.   
نه اينها از نظر سياوش کـفـر اسـت،        
عدول از جنبش شورايي اسـت. هـر        
کس اينرا بگويد، مـعـنـي اش ايـن           
است که مجـمـع عـمـومـي و شـورا             
برايش خاصيت دوراني داشته است. 
انتخاب ديگري کرده است. از نـظـر        
او ديگر مـجـمـع عـمـومـي و شـورا              
بدرد نميخورد. اينها مطلوبيت دوره  
اي داشته اند و ديـگـر مـطـلـوبـيـت              

 ندارند. کذا!  
 

اما فرض کنيم سياوش در ايـن      
ادعـا صــددرصــد حــق دارد. ســوال           
اساسي من از ايشان و رفقاي حـزب    
حکمتيست اين است که آيا موانعي 
که در يکسال و نيم قبل در کـنـگـره        
اعالم کرديد تـغـيـيـري کـرده اسـت،           
کمتر شده است؟ زمينه براي تشکـل  
هاي توده اي فراهم تر نشـده اسـت؟       
اگر چنين است امروز تاکيدات ويـژه    

 درمورد تشکل هاي توده اي 

 ۱ از صفحه  

   ۱۱ صفحه  
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اروپا  موجب بحث هاي زيـادي     دو حکم اخير دادگاه اتحاديه 
شده است. بر طبق حکم اول، کارفرما حق دارد که، بنا به مـقـررات    
داخلي بنگاه، داشتن حجاب و يا حمل هـرگـونـه نـمـاد سـيـاسـي،               

 مذهبي و فلسفي را براي کارکنان ممنوع کند.  
اين راي در پي شکايت سميرا اشبيتـا از بـلـژيـک صـادر شـده               

کـرد و بـه عـلـت              است که در يک شرکت خدمات امنيتي کار مـي 
داشتن حجاب اسالمي اخراج شده بود. در ايـن دعـواي حـقـوقـي               

اروپا  حق را به کارفرما داده است زيرا زن شـاکـي        دادگاه اتحاديه 
عنوان منشي در بخش خدمات بيروني کار ميکـرده و در واقـع          به

نماينده شرکت در برابر مشتريان بوده است. عالوه بـر ايـن، طـبـق            
مقررات داخلي اين شرکت کارکنان از پوشيدن و يا حمـل مـظـاهـر       

 دادگـاه اتـحـاديـه       رأي    .مذهبي و سياسي صريحا منع شده بودنـد 
اروپا  تصريح مي کند که ممنوعيت حجاب در شـرکـتـهـائـي کـه             

اند بيطرفانه عمل کنند به عنوان تبعيض نسبت به ديـدگـاه    خواسته
هـاي     و باورهاي افراد تلقي نميشود. بـه عـالوه، پـوشـيـدن لـبـاس                

تـر     خنثي در حين کار، رسيدن به اهداف آن حرفه را آسانتر و موجـه 
  .کند مي

اروپا بـه شـکـايـت اسـمـا            دادگاه اتحاديه رسيدگي مورد دوم، 
بوگناوي از فرانسه بود. يکي از مشـتـريـان شـرکـت از اسـمـا کـه                    

افزار است خواسته بود که حجاب خود را در سـر کـار            مهندس نرم
کنار بگذارد. اما او درخواست مشتري را نپذيرفته بود و به همـيـن   

اروپا به نـفـع    دادگاه اتحاديه در اين مورد،  .علت از کار اخراج شد
ميگويند که اخراج کـارمـنـد بـر       دادگاه زن شاکي راي داد. قضات  

اساس درخواست تنها يک مشـتـري و بـدون ايـنـکـه اسـتـفـاده از                      
نمادهاي مذهبي و سياسي و فلسفي در مـقـررات داخـلـي بـنـگـاه            
ممنوع شده باشد مجاز نيست. در ضمن توانايي تـخـصـصـي ايـن         
زن مورد اختالف نبوده و روسـري او مـانـع از پـيـشـبـرد کـارش                       

  .نيست
در واقع دادگاه اتحاديه اروپا دو حکم متفاوت در بـاره حـمـل          
حجاب در حين کار صادر کرده اسـت. مـوضـوع حـمـل مـظـاهـر                  
سياسي و فلسفي را فعال کنار ميگذاريم چرا که تفاوتهاي مـهـمـي    

طـلـبـد.       با مسئله نمادهاي ديني دارد و طبعا بحثي جداگانـه مـي    
بنابراين، اگر بحث را صرفا به حمل نشانه ها و نمادهاي مـذهـبـي      
در محل کار محدود کنيم من از حکم اول دادگـاه اروپـا  يـعـنـي              
منع حجاب در محل کار استقـبـال مـي کـنـم امـا حـکـم دوم را                     

صرفا يک پوشش نيست بـلـکـه    مردود مي دانم.از نظر من  حجاب  
يک سمبل مذهبي و نشانه تحقير و بندگي زنان اسـت. ايـن نشـان           
مذهبي در دنياي امروز  به پـرچـم تـعـرض جـريـانـات ارتـجـاعـي                   

 اسالمي به حقوق زنان و کل جامعه تبديل شده است.
قبل از هر چيز بايد يادآوري کنم که بطور کلي تعيين مقـررات  
اجتماعي مانند حمل و يا نصب نشانه هاي مذهبي در محل کـار    
نبايد به عهده کارفرمايان گذاشته شود. سرمـايـه دار و کـارفـرمـا             
همه چيز را از دريچه سود مي بيند. بنابـرايـن، واگـذاري تصـمـيـم            
گيري در چنين مواردي به آنها عمال به معناي پيـروي از قـوانـيـن         
سودپرستي در حيطه مناسبـات اجـتـمـاعـي اسـت. صـالـحـتـريـن                   

نماينـدگـان مـنـتـخـب مـردم            مرجع تصميم گيري در اين خصوص 
هستند که بايد بر اساس مصالح انساني و اجتـمـاعـي و نـه سـود            
پرستي چنين مقرراتي را تعيين کنند. اين مقررات بـايـد از سـوي         

 آحاد جامعه نيز محترم شمرده و به مورد اجرا گذاشته شود.
موسسات دولتـي و يـا       به عقيده من محيط هاي کار، به ويژه 

نهادهاي آموزشي، نبايد صحنه نمايش دادن منـاسـک، مـراسـم و         
مجاز نيستند با حـمـل و يـا          افراد نمادهاي مذهبي باشند. يعني  

نصب عالئم و نمادهاي مذهبي محل کار و مراکز آموزشي را بـه      
در محلي براي تبليغ و اشاعه  دين و باور خود تبديل کنند. بويـژه     

اکبر و ستاره داوود و يـا صـلـيـب        مدارس نبايد عالئمي مانند اهللا 
وجود داشته باشد. معلم نبايـد بـا لـبـاس مـذهـبـي اسـالمـي يـا                      

هر فـردي حـق     .   مسيحي يا بوديستي و غيره در کالس حاضر شود
دارد به هر عقيده اي باور داشته باشد و در محيط اجتماعـي خـود     

بـا  به ابراز وجود مذهبي بپردازد به شـرط آنـکـه ايـن ابـراز وجـود                 
آزادي ها و حقوق مدني مردم و با اصل برابري همـه و هـمـچـنـيـن           
قوانين مربوط به حمايت از حيوانات و حفاظت از محيـط زيسـت     
مغاير نباشد. بين تظاهر مذهبي در سطح جامـعـه و ابـراز وجـود            
مذهبي در محل کار تفاوت هست. محل کاري که بعنـوان مـثـال       
اتوموبيل يا تلفن توليد مي کند و يا به آموزش و پـرورش عـمـوم        
مي پردازد و يا خدمات درماني ارائه مي دهد ربطـي بـه مـذهـب         

 ندارد که تظاهر مذهبي بخواهد جايي در آن داشته باشد.     
اکنون ايـن يـک امـر پـذيـرفـتـه شـده اسـت کـه نشـانـه هـاي                                
نژادپرستانه، نازيستي و فاشيستي جايي در محل هـاي کـار و يـا          
مراکز آموزشي ندارند. بسياري از نشانه هاي مذهبي هم تـفـاوتـي     
با نمادهاي راسيستي ندارند. حجاب که برخي آنرا آزادانه انتـخـاب    
کرده اند مظهر بي حقوقي ميليونها زن در کشـورهـاي اسـالمـزده           
است. براي زنان گريخته از کشورهاي اسـالمـزده ايـن سـمـبـل در                
محل کار و مراکز آموزشي مي تواند به همـان انـدازه آزار دهـنـده           

باشد که مثال نشانه "نژاد برتر سفيـد" راسـيـسـتـهـا بـراي رنـگـيـن                  
پوستان. انتخاب اين شعار راسيستي براي يک فرد نژادپرسـت مـي      
تواند به همان اندازه آزادانه باشد که انتخاب حجاب اسالمي بـراي    
يک فرد مسلمان. منظورم ايـن اسـت کـه انـتـخـاب آزادانـه افـراد                      

 تواند معيار باشد.   نمي
محل کار اساسا براي انجام وظيفه و حـرفـه اي ويـژه تـعـريـف             
شده است، نه جايي براي ابراز عقايـد مـذهـبـي، مـگـر آنـکـه يـک                  
موسسه بنا به تعريف مذهبي باشد. براي انجـام ايـن امـور حـرفـه            
اي طبعا بايد کساني را از ميان افراد ذيصالح، صرفنظر از اينـکـه   
چه باور و عقيده مـذهـبـي دارنـد و بـدور از هـرگـونـه تـبـعـيـض،                         
استخدام کرد. ولي افراد ديندار نبايد عالئم و نشانه هـاي مـذهـب       
خود را در محل کار حمل و نصـب کـنـنـد. مـذهـب بـعـنـوان يـک                    
عقيده شخصي نبايد در محيط کار جايي داشته بـاشـد. شـخـصـا           
همکاراني دارم که نماز مي خوانند ولي هيچگاه نخواسته انـد کـه       
براي آنها در محل کار نمازخانه داير شود (اگر چـه مـمـکـن اسـت           

 کمتر کارفرمايي به اين خواست تن دردهد).  
البته بحث حجاب اسالمي و پوشاندن سر زنها قـدري بـا ايـن          
متفاوت است. معموال گفته مي شود که اگر مذهبـيـون نـتـوانـنـد          
در طي ساعات کار (که بخش قابل توجهي از زندگي را تشـکـيـل       
مي دهد) به تظاهر مذهبي بپردازند پس کي وکجا بايد ايـن کـار        
را بکنند؟ پاسخ من اين است که در جامعه، در خيابان، در خـانـه       
و مراکز ويژه اي که براي اين کار داير شده است. از ايـن نـظـر حـق            
آنها بايد بطور قطع رعايت شود. ولي بحث بـر سـر تـعـيـيـن مـرز                 
است. اگر شما به ححاب و يا صـلـيـب شـکـسـتـه در مـحـل کـار                      
رضايت بدهيد فردا بايد با "پوشش" کوکلوکس کالنها و يا "حـمـل        

 نمادين"  شمشير دو لبه داعش هم در محل کار موافقت کنيد.  
محل کار و مراکز آموزشي بايد از تعصبات مذهبي و  

نژادپرستانه و مظاهر و نمادهاي مذهبي و راسيستي بري باشند  
چرا که  اين نشانه ها بدور از ارزش هاي انساني و تفرقه افکنانه  

هستند و حمل و نصب آنها بويژه در محيط کار و مراکز آموزشي  
 زمينه و شرايط تعامل انسانها را تخريب مي کند.

 
 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جاي دنيا با مراجعـه بـه سـايـت زيـر            

) ارسال کنيد. لطفا قيد کنيد کـه کـمـک ارسـالـي شـمـا                paypal(از طريق 
 براي کانال جديد است:  

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد  

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

فـواد روشـن         براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      
تماس بگيـريـد، تـا بـا دادن شـمـاره حسـاب                   ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ با شماره تلفن 

 خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته شود.  
 لمان: آ   

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 

 هلند:  
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 آمريکا:  

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس   

 و از هر کشور ديگر: 
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:

 ��� ���)	' �&�	�%$ ��#"	 �� !���  ۱ از صفحه  



 10 ۱۳۹۶فروردين  ۴ انترناسيونال 

از زمين را غير مسـکـونـي کـنـد و            
فضاي کمتري بـراي جـمـعـيـت رو بـه             
رشد زمين بـاقـي بـمـانـد. جـمـعـيـت                 
متراکم تر، آب کـمـتـر دمـاي بـاالتـر             
غذاي کمتر و با کيفيت پـايـيـن تـر و         
همينطور گسترش بيماري هاي ناشي 
از آلــودگـي هـاي زيسـت مـحــيـطــي              
گريبان مردم جهان را گـرفـتـه اسـت.           
اين ها بخشي از داستان ها يـا فـيـلـم       
هاي هاليوودي نيست بلکه واقـعـيـت      
هاي عريان عصر حاضر هستـنـد کـه      
هر روزه در اخبار مي شـنـويـم. سـوال        
اين است که مقصر کيست و راه حـل      

 چيست؟
تحت تاثير فشارها اعـتـراضـات      
مردم به آلودگي آب و هـوا و نـابـودي        
محيط زيستـشـان در نـهـايـت سـران             
کشورها بعد از سال ها مقـاومـت در     
مقابل اين اعتراضات و همچنيـن در    
اثر وخامت اوضاع محيط زيست، در 

کشور در  ۱۹۵ سران  ۲۰۱۵ دسامبر 
بيانيه اي دير هنگام و ناکافي تصميم 
گرفتند تا توليد آالينده هاي مـحـيـط    
زيست و عمدتا گازکربنيک حاصل از 
توليدات صنعتي کـه عـامـل اصـلـي          
تغييرات زيست محيطي سـت را در        
کشورهايشان کاهش دهـنـد. ديـويـد          
کامرون، نخست وزير بريتانيا، گـفـت     
که "اين لحظه را بايد به خاطر داشـت     
و اين قدم بزرگي است که کـمـک مـي        

” کند آينده سياره مـا تـامـيـن شـود.            
اوباما هم اين تصمـيـم را مـوفـقـيـت           
بزرگي دانست. آنها تصميم گـرفـتـنـد        
افزايـش دمـاي کـره زمـيـن تـا سـال                  

درجـه سـانـتـيـگـراد            ۲ را بـه       ۲۰۵۰ 
نسبت بـه دوران پـيـش از صـنـعـتـي                
محدود کنند گرچه تصميمات اوليه و 
انتظار خوش بين ترين افـراد افـزايـش      

و نيم درجه اي بود ولـي مشـکـالت      ۱ 
مالي و جنگ و جدال سران کشـورهـا     
بر سر منافعشان در نهايت باعث شـد  
حتي بر روي کاغذ هم که شده نتوانند 

و نيم درجه برسند و    ۱ به توافق بر سر 
اين يعني خشکسالي هـاي بـيـشـتـر،        
طوفان هاي ريزگـرد و آلـودگـي هـاي           

  بيشتر و وسيعتر!
دليل اين همه مصيبت و مشقت 
مردم اثر گلخانه اي ناميده مي شـود.  
اما اثر گلخانه اي پـديـده اي تـمـامـا            
طبيعي نيست. طبيعت و اکوسيستـم   
زمين صدها ميليون سال در نـظـمـي      

خيره کننده انواع گونه هاي حيـات را    
به وجود آورده و از آن محافظت کـرده    
است ولي فعالـيـت هـاي انسـانـي در            

سـال آن چـنـان           ۵۰ چيزي کـمـتـر از          
ضربات مهلکي بر آن وارد کـرده کـه         
امروز صحبت از ترک زمين به دلـيـل     
اينکه در آينده اي نزديک و قابل پيـش  
بيني غير قابل سـکـونـت مـي شـود،          

 جدي ست.
فــعــالــيــت هــاي   “ اجـازه بــدهــيــد      

را دقيـقـتـر بـررسـي کـنـيـم.             ”  انساني
منظور از فعاليـت هـاي مـورد نـظـر            
توليد آالينده هاي زيسـت مـحـيـطـي          
است که اساسا حاصل فعالـيـت هـاي      
صنعتي در چند دهه اخـيـر هسـتـنـد.        
اما سوال بعدي اينست که آيا فعاليت 
هاي صنعتي دليل اصلي اين آلودگي 
هــا هســتــنــد؟ جــواب ايــن ســت کــه            
فعاليت هاي صنعتـي کـه بـر اسـاس           
کاهش هزينه توليد و افزايش سـود و      
منفعت طلبي سرمايه داري سـازمـان   
داده شده اند دليل اين فجايع هستند. 
منطق سـرمـايـه داري بـراي افـزايـش             
سود حکم مي کند هزينه هاي تولـيـد   
کم و کمتر بشوند تا سود حاصله براي 
سرمايه دار افـزايـش يـابـد. يـکـي از              
قربانيان هميشگي کاهش هزيـنـه هـا      
محيط زيست بـوده اسـت. سـرمـايـه             
داري تا جايي کـه بـتـوانـد از طـريـق               
پنهان کاري آسيب هايي که به محيط 
زيست وارد مي کند را مـخـفـي مـي         
کند و جايي که نتواند با دروغ و جعل 
آمار خود و سازمان تولـيـدش را بـي        
خطر جلوه مـي دهـد نـمـونـه بـارزش               
رسوايي کارخانه خودروسازي فولکس 
واگـن در آمـريــکـا و در واقـع هـمــه                  
ــنــد کــه آمــار               خــودرو ســازان هســت
آاليندگي تـولـيـداتشـان را کـمـتـر از                
واقعيت نشان مي دهند. با ايـن حـال      
خودرو سازان بزرگترين نمونه آاليـنـده     
محيط زيست نيستند صنايع نفتي و 
صنايع توليد انرژي در رديـفـهـاي اول      

 قرار دارند.
اما اثر گلخانه اي چـيـسـت؟ بـه           
طور مختصر اثر گلخـانـه اي يـعـنـي          
افزايش دماي زمـيـن. وقـتـي انـرژي             
گرمايي جذب شده توسـط زمـيـن از        
نور خورشيد نتواند از جو زمين خارج 
شود دماي زمين بـه مـرور بـاالتـر و           
باالتر مي رود. اين همان اتفاقي سـت   
که در گـلـخـانـه هـاي شـيـشـه اي و                     

اتومبيل پـارک شـده در زيـر نـور                يا 

خورشيد مي افتد و باعث مـي شـود       
دماي درون گلخانه از بيرون آن بـاالتـر   
برود چرا که انرژي گرمايي وارد شـده      
از راه شيشه ها نمي تـوانـد از هـمـان           
شيشه هايي که وارد شده خـارج شـود     
و گرما در گلخانه تلنبـار مـي شـود.        
براي کره زمين اين پديده در اثر توليد 
بيش از حد گازهاي حاصل از سوخت 
هاي فسيلي که منبـع اصـلـي انـرژي         
صنايع است رخ مي دهد. اين گـازهـا    
مانند جداري نامرئـي دور زمـيـن را          
گرفته و مانع از خروج انرژي گرمايـي  
از جو زمين مي شوند. گـرچـه کـربـن        
حاصل از سوخت هاي فسيلي اثـرات    
دهشتناک فراواني دارد ولـي تـاکـيـد           
بيشتر سـيـاسـتـمـدارن هـمـچـنـان بـر                 
گرمايش زمين است چرا که اوال ايـن    
پديده سريعتر نظم توليدشان را تهديـد  
مي کـنـد و دوم ايـنـکـه سـايـر آثـار                     
مخرب فعاليت هـايشـان را مـخـفـي          
کنند از جمله افـزايـش کـربـن ذخـيـره           
شده در اقيانوس ها که اصـلـي تـريـن       
محل جذب کربن هسـتـنـد و بـاعـث            
تغييرات اساسي و دائمي اقـلـيـم کـره       
زمين و نابودي بسياري از گونه هـاي    

 حيات مي شود.
براي کاهش تـولـيـدات گـازهـاي          
گلخانه اي حـتـي در حـد انـتـظـارات             
کنفرانس پاريس بايد روش تـولـيـد را      
يا تغييـر داد يـا بـراي پـاکسـازي آن                
هزينه کرد و بـرخـي صـنـايـع را کـال               
تعطيل کرد و اين يعني هـزيـنـه هـاي       
سنگين بـراي دولـت هـا و سـرمـايـه               
داري. آيا آنها حاضرند بخش بـزرگـي      
از توليدات و منافعشان را تـعـطـيـل         
کنند تا حيات و محيـط زيسـت کـره        
زمين حفظ شود؟ قبال تـخـمـيـن زده         
بودند حداقل مبلـغ الزم بـراي شـروع          

ميليارد يورو است تا  ۱۰۰ کار حدود 
کشورهاي در حال تـوسـعـه بـتـوانـنـد            
تدابيـري اتـخـاذ کـنـنـد تـا گـازهـاي                  
گلخانه اي کمـتـري در صـنـايـعـشـان            
توليد شود ولـي کـنـفـرانـس پـاريـس              
اعالم کرد اين مـبـلـغ بـه هـيـچ وجـه                
کافي نيست. دولت اوباما وعـده داده     

 ۲۰۰ ســاالنــه      ۲۰۱۹ بــود تــا ســال       
ميليون دالر به ايـن امـر اخـتـصـاص          
خواهد داد. يعني بـزرگـتـريـن تـولـيـد           
کننده آالينده ها کمـتـر از يـک صـدم           
هزينه مورد نياز را تـامـيـن خـواهـد            
کرد! اين در عمل يـعـنـي کـنـفـرانـس            
پاريس و تعهداتش صرفا مانور دولت 
ها در مقابل اعتراضات بـه آلـودگـي        

 کره زمين ست و نه بيشتر!
همين تـعـهـدات نصـف نـيـمـه و              

نمايشي ممکن بـود اسـتـارتـي بـراي          
کاهش آالينـده هـا بـاشـد يـا در هـر                 
صورت بهتر از هيچ باشد ولي با روي 
کار آمدن ترامپ و نشستن او بر صدر 
بزرگترين اقتصاد جهان اين کورسـوي  
اميد هم بسته شـد. تـرامـپ اسـاسـا             
اعتقادي به گرمايش و تاثير مـخـرب   
االينده هاي صنعتـي بـر کـره زمـيـن            
ندارد. او مي گويد گرمايش و نابودي 
حيات در اثر فعاليت هاي صـنـعـتـي       
سرمايه داري دروغ هـاي سـاخـتـه و             
پرداخته چـيـن هسـتـنـد تـا صـنـايـع                  
آمريکا را نابود کننـد. حـاال هـر چـه            
دانشمندان فاکت هاي علمي و آمار و 
نمودار نشانش مي دهند ايشان قبـول  
نمي کند! ترامپ در اولين گام بودجـه   
سازمان محيط زيست آمريکا را يـک  
سوم کاهش داد و نمايندگان آمـريـکـا    

کشور صـنـعـتـي      ۲۰ در نشست سران 
در بادن بادن آلمان حاضر نشـدنـد بـر        
سر تامين بودجه الزم براي تـعـهـدات      
شان در کنفرانـس پـاريـس بـه تـوافـق             
برسند. يعني به راحتي براي افـزايـش      
سود سرمايه حاضر شدند حـيـات بـر        
کره زمين را بـه سـراشـيـبـي نـابـودي              

 بکشانند.
مـمـکــن اســت فــکـر کــنـيــد کــه             
آلودگـي مـحـيـط زيسـت و نـابـودي                
حيات ديگر طبقاتي نيست و دامـان      
همه از جمله سرمايه داران را هم مـي    
گيرد ولي واقعيت غير از ايـن اسـت!       
واقعيت اينست که سرمايه داري براي 
کسب سود بيشتر عامل اصـلـي ايـن      
فاجعه است مثل فـاجـعـه فـقـر و بـي             
خانماني. سرمايه داري اتـفـاقـا بـراي          
کسب قدرت و امکانـات بـيـشـتـر از          
جمله قدرت سرکوب جامعه دست بـه    
هر کاري مي زنـد حـتـي تـهـديـد بـه                
نابودي حيات. واقعيـت ايـنـسـت کـه           
بخش بزرگي از سـود سـرمـايـه داري           
حاصل قرباني کردن حيات و محـيـط   
زيست اسـت و قـربـانـي اصـلـي ايـن                
فاجعه عـمـوم مـردمـي هسـتـنـد کـه               
منفـعـتـي در ايـن سـودآوري نـدارنـد                

همانطور که منفعتي در فقر و کاهش 
 دستمزدهايشان ندارند!

با اين اوصاف واقعيت مـا را بـه       
راه حل مي رساند. سازمان توليـد بـر      
اساس سودآوري سرمايه عامل چنيـن  
فجايعي ست اگر سرمايه داري حاضر 
ميشد کارخانه هايش را مـجـهـز بـه           
دستگاه هاي کاهش آلودگي کند اگـر  
حاضر مي شد روش هاي توليد انرژي 
پاک را با هزينه هاي زياد جـايـگـزيـن       
روش هاي موجود کنـد و از سـودش         
صرف نظر مي کـرد اگـر بـراي سـود             
بيشتر آمار جعلي نمي داد اگر جلـوي  
توليدات غير ضروري را مـي گـرفـت        

اگر با طبيعت هماهنگ مي …  اگر 
شد مي توانست جلوي فاجعه اي کـه      
جلوي چشممان دارد اتفاق مي افتد و 
زندگي و جان ميليارد ها نفر را دارد     
نـابــود مــي کــنــد، را بــگــيــرد. ولــي              
واقعيت نشان داده است سرمايه داري 
اساسا چنين تصميـم و تـوانـي نـدارد           
چرا که اين هـا بـنـيـان هـاي اسـاسـي              
سرمايه داري براي بـقـا هسـتـنـد. راه           
حل قطعا بازسازي ساختار توليـد در    
هماهنگي با طبيعت و بر اساس نيـاز  
بشر به عنـوان بـخـشـي از طـبـيـعـت               
است. چـنـيـن سـاخـتـاري نـامـي جـز                 

 سوسياليسم ندارد!
امروز آنچه ضروري به نـظـر مـي        
رسد کاهش توليدات صنعـتـي سـت،      
ــوژي در                ــول ــن ــک ــاب ت ــت ــش ش ــاه ک
هماهنگي بيشتر با طـبـيـعـت اسـت.        
اينها بحث هاي معتبـر بـراي نـجـات         
حيات بر روي کـره زمـيـن هسـتـنـد.             
چنين سطحي از توليد و تـکـنـولـوژي     
اي که امروز بشر دارد نمي تواند بدون 
آثار مخرب بر طبيعت پابرجا بمـانـد.   
حـتـي اگـر هـمـه انـرژي مـورد نـيــاز                   
صنعت و تکنولوژي را از منابع پـاک    

که با دانش و تکنولوژي  -تهيه کنيم 
بـاز هـم        -امروز غير ممـکـن اسـت        

ادامه روند توسعه مطابق معيـارهـاي   
امروز نتيجه اي جز نـابـودي تـمـدن و         

 حيات بشري ندارد.
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شما چيست؟ مـجـمـع عـمـومـي در           
مراکز کارگري؟ اين را که قـبـال هـم        
ميگفتيد. در سطح سراسري زميـنـه    
اي براي حرکت بطرف تشـکـل تـوده        
اي ميبينيد؟ اگر جـوابـتـان مـثـبـت         
است چـه اشـکـالـي را پـيـشـبـيـنـي                 
ميکنيد؟ تجارب تاکنوني جـنـبـش      
کارگري چه ميگويد؟ اگر مـعـلـمـان       
يا کارگران بـازنشـسـتـه فـوالد فـردا           
ــان                  ــازمـ ــه سـ ــد کـ ــردنـ ــالم کـ اعـ
بازنشستگان را ايجاد کرده اند شمـا  
آنرا گامي به جلو ميدانـيـد؟ يـا ذره        
بين ميگذاريد اگر مجمع عـمـومـي      
هم تشکيل دادند قابـل دفـاع اسـت        

 وگرنه بايد فاتحه اش را خواند؟  
من همانطور که نوشتم هر نـوع    
تشکل توده اي کارگري، سراسري يـا  
غير سراسري و مستقل از دولت کـه    
در شرايط کنـونـي در ايـران ايـجـاد            
شود را بسـيـار مـثـبـت و مـهـم و                    
تاريخي ارزيابي ميکنم. در فضـاي       
سياسي کنوني، در فضاي چپـي کـه     
بر مبارزات کارگري حاکم است، در   
فضايي که اشتياق براي دخالـتـگـري    
توده اي باال است، در شـرايـطـي کـه       
توده هاي کارگر يا معلم و پرستار و   
بازنشستـه و غـيـره اجـازه هـر نـوع                 
تصميمي از باالي سر خود را قـبـول     
نميکنند نبايد نـگـران ايـن بـود کـه            
اين تشکل ها سنت جنبش شورايـي  
را تضعـيـف مـيـکـنـنـد. بـرعـکـس                
تقويت ميکنند. در شرايط کـنـونـي       
هر تشکلي که ايجاد شود اين سنـت  
را تقويت ميکند. کارگر را متحدتـر   
و با اعتماد به نـفـس تـر مـيـکـنـد،              
مبارزه اش را تقويت ميکند، جـنـب   
و جوش عمومي تشکل يابي را کـه      
در ميان اکتيـويسـت هـاي جـنـبـش           
هاي اعتراضي مختلـف پـا گـرفـتـه          
است بيشتر ميکند و هـر تشـکـلـي         
درست شود به سنت جنبش شورايي 
نزديک ميشود. و اساسا با دخالت و  
فعاليت طيف وسـيـعـي از اعضـاي         

اين نوع تشکل ها اسـت کـه ادامـه          
کاري آنها ممکن ميشود. بعبـارتـي    
اگر تشکلي با دخـالـت تـوده وسـيـع          
اعضاي آن همراه نـبـاشـد نـه شـکـل           
ميگيرد نه دوام مياورد، نه کارگـران  

نه تاثيـري در    را نمايندگي ميکند و 
تقويت مبارزات آن بـخـش کـارگـران       
خواهد داشت و اين وظيفه هر فـعـال   
جنبش شورايي است که توده کارگـر  
را از طـريـق مـجـمـع عـمـومـي در                   
تصــمــيــمــات هــر تشــکــل کــارگــري        

اسـاسـي    مستقيما دخيل کند. سوال 
امروز اين است که چگونـه مـيـتـوان       
اين تشکل ها را درست کرد، در چـه  
مراکزي زمينه و آمـادگـي بـيـشـتـر           
است، موانع موجود از جمله مـوانـع   
ذهني فعالين را چگونه ميتوان رفـع  
ــســت،                   ــي ــار چ ــرد، چــم و خــم ک ک
تجربيات ايـن دوره چـه مـيـگـويـد.             
يعني مساله در اين مـقـطـع کـامـال        
جنبه عملي و پـراتـيـکـي دارد. هـر             

شود ما بـه سـهـم        تشکلي هم ايجاد 
خودمان فعاالنه براي متـکـي کـردن      
ــالش                ــه مــجــمــع عــمــومــي ت آن ب

ــن ســيــاســت          ــم.اي ــي حــزب    مــيــکــن
در کمونـيـسـت کـارگـري اسـت کـه                

کنگره دهم خود درهفته گـذشـتـه بـا       
صدور قطعنامه اي اعـالم کـرد کـه          
شرايط و نـيـروي الزم بـراي ايـجـاد              
تشکل هاي توده اي و تشـکـل هـاي      

قق اين امـر  سراسري فراهم شده و تح
و تعميق و تثـبـيـت پـيـشـروي هـاي            
تاکنونـي يـک اولـويـت مـهـم حـزب                
کمونيست کارگري است.در هـمـيـن       
قطعنامه گفته شده است که مجـمـع   
عمومي بعنوان ابزاري براي تصمـيـم   
گيري جمعي و اقـدام مـتـحـدانـه در          
جريان بسياري از مـبـارزات شـکـل         
گرفته است. در بيانيه ها و فراخـوان   
هاي کارگران نيز گفتمان و فـراخـوان   
مجمع عمومي رواج بيشتري يافـتـه   
و مجمع عمومي کارايي و اهـمـيـت    
خودرا براي دخالـتـگـري تـوده هـاي          
کارگران بيـش از پـيـش نشـان داده             

 .است

نکات متـعـدد ديـگـري هـم در            
نوشـتـه رفـيـق سـيـاوش هسـت کـه                 
مختصرا به آنها ميپردازم. ميگويد  
من بر تشکيل مجمع عـمـومـي در        
حين مبارزه تاکيد کـرده ام. درسـت        
ميگويد. امـا جـالـب اسـت کـه در               
همان شماره نشـريـه سـازمـانـده کـه             
مطلب سياوش چاپ شده در باکسي 
که شعارهاي مهم و استـراتـژيـک يـا       
دوره اي را تبلـيـغ مـيـکـنـد تـبـلـيـغ               
مجمع عمومـي در حـيـن مـبـارزه،            
شده است! ظاهرا سردبير اين نشريـه   
هم دارد بر مجمع عمومي در حـيـن     
مـبـارزه تـاکـيــد مـيـکـنــد. مـن بــر                  
جنبش مجمع عـمـومـي و اهـمـيـت           
شورا مدام تبليغ و تـاکـيـد کـرده ام           
اما از نـظـر تـاکـتـيـکـي و عـمـلـي                     
برچيزي که بنظر من زمينه نـداشـتـه    
تاکيد نکرده ام. ميتوانيد بـگـويـيـد        
ايراد اينکار چيست؟ سياوش نوشته 

"آيا شما از تشکـيـل مـجـامـع         است 
ديگر در صنايع و نه ضرورتـا حـيـن      
مبارزه اعتصابي خـبـر نـداريـد؟ بـه          
گوشتان نـخـورده کـه در کـجـاهـا و               
چطـور کـارگـران مـجـمـع عـمـومـي                
تشکيل دادند؟ حـتـي شـورا ايـجـاد          
کردند؟ چرا ايجاد و تشکيل مجـمـع   
عمومي را به حين مبـارزه مـحـدود      
ميکنيد". سيـاوش عـزيـز شـورايـي            
درست نشده است. نکند ايـن شـورا        
مخفي بوده است! ميتوانيد بگوييـد   
کجا و چه زماني تشکيل شده اسـت    
که کسي خبر ندارد!مجمع عمـومـي    
خارج از مبارزه جايي تشکيـل شـده     
اسـت؟ مـن خـبـر نـدارم. شـايـد در                   
جايي در مقطعي ايجاد شـده بـاشـد      
اميدوارم اينطور باشد. شما که خبـر   
داريد لـطـفـا اسـم بـبـريـد. مـجـمـع                    
عمومي که مخفي نيست. فـعـالـيـن      
کارگري درگير در مـبـارزه مـمـکـن            
است به گردهمايي هاي تـعـدادي از       
فعالين اسم شورا داده باشند حـتـمـا      
اگر منظور شوراي توده اي مـتـکـي      
بــر مــجــمــع عــمــومــي در مــراکــز             
کارگري باشد، مـن اسـم شـورا روي          

چـنـيـن جـمـع هـا و شـبـکـه هـايـي                      
نميگذارم هرچند چنين جـمـع هـا و          
شبکه هايي حتما کـارهـاي بسـيـار         
مفيدي هم کرده اند. من معتقـد بـه      
ــيــســتــم. شــورا              شــوراي مــخــفــي ن
صددرصد علني است و مـتـکـي بـر       
مجمع عمومي منظـم کـارگـري کـه         
آن نيز مطلقا علني است و کارفرمـا  
و حراست و اطالعات و غيره هـم از    
تشکيل آن بـا خـبـر مـيـشـونـد. در                 
هرصورت و اينـکـه ايـن فـاکـت هـا             
واقعي باشند يا نه، کمکي به بـحـث     
شما يا محکوميت مـن نـمـيـکـنـد.         
اما من و شما و هر کس رويدادهاي 
جنبش کارگري را دنبال کرده بـاشـد     
از دهــهــا مـجــمــع عــمـومــي حــيــن            
مــبــارزه بســيــار مــوثــر و نســبــتــا             
سازمان يافته خبر دارد. از کارگـران   
فوالد زاگرس کـه در پـارک مـجـمـع            
عمومي تشکيل دادند تـا کـارگـران        
نساجي کـردسـتـان در سـنـنـدج کـه              
موقعي که با مانع نيـروي سـرکـوب      
مواجه شـدنـد در خـيـابـان مـجـمـع                 
عمومي تشکيـل دادنـد و تصـمـيـم            
گيري کردند تا مجامع عمومـي در    
کــيــان تــايــر يــا تــوســط کــارگــران             
بازنشسته فوالد در اصفهان و نـورد    
و لوله صفا در ساوه و دهـهـا مـورد        
ديگر از مـجـامـع عـمـومـي کـه در              
حين اعتراضات کارگري که بـعـضـا      
چند هفته ادامـه داشـتـه، تشـکـيـل           
شده است و نشان ميدهد اين سنتـي  
قوي و زنده در جنبش کارگري اسـت    
و هر چه بيشتر بايد دامن زده شـود.  
بويژه با پيشروي جنبش کارگـري در    
سالهاي اخير زمينه براي دامن زدن   
به جنبش مجمع عـمـومـي روزبـروز       
بيشتر شده است. بعالوه هـمـانـطـور        
که تاکيد کردم از نـظـر مـن عـمـلـي           
ترين، واقـعـي تـريـن و مـوثـرتـريـن                 
ظـرف اعـتـراض و تصـمـيـم گـيـري                 
جمعي در مـراکـز کـارگـري مـجـمـع            
عمومي است و هر چـه بـيـشـتـر در            
حين مبارزه و يا حـتـي در مـواردي        
خارج از مبارزه تشکيل شود زمينـه  

را براي جنبش مجامع عـمـومـي و        
شکل گيري مجامع عمومي منـظـم   

. در دهـهـا        دبيشتر فـراهـم مـيـکـن         
برنامه تلويزيـونـي بـر تشـکـيـل هـر              
روزه مجمع عمومي در حين مبارزه 
و در عـيــن حــال اهـمــيـت مـجــمــع               
عمومي به عنوان ظرفي که امـکـان     
دخالت توده هـاي وسـيـع کـارگـر را            
فراهم ميکند و اهمـيـت و ضـرورت        
شورا و سنت شورايـي تـاکـيـد کـرده          
ام. اما آيا در حـال حـاضـر زمـيـنـه              
براي تشکيل مجمع عمومي منـظـم   
وجود دارد؟ مـن تصـور نـمـيـکـنـم.            
رفقايي در حزب کمونيست کـارگـري   

وجـود     ،مثل سياوش فکر ميکنـنـد  
دارند. من فکر ميکنم هنـوز تـوازن      
قوا به آنجا نرسيده اسـت. امـيـدوارم       
حــق بــا ايــن رفــقــا بــاشــد. امــا در               
هـرصـورت رونــد کـنـونــي در ايــران             
نشان ميدهد که جنبش کارگـري در    
آينده اي نه چندان دور دست بـه کـار     
ايجـاد شـوراهـاي کـارگـري خـواهـد              

 شد.  
بحث را خالصه کنم. صرفـنـظـر     
از ايــنــکــه خــود را فــعــال جــنــبــش            
شورايي بدانـيـم يـا نـه، هـر دلسـوز               
جنبش کارگري بايد اين سوال را در     
مقابل خود قرار بدهد کـه پـيـشـروي       
جنبش کارگري در دهـه گـذشـتـه و             
بويژه دو سـال گـذشـتـه و دورنـمـاي               
رشـد جـنـبـش کـارگـري در مـقـطـع                  
کنوني، چـه شـرايـط جـديـدي بـراي               
دست بردن به تشکل هـاي تـوده اي         
کارگري ايجاد کرده اسـت. چـه نـوع         
تشکل هاي توده اي کارگري در حال 
حاضر زمـيـنـه دارد، چـه مـراکـزي               
آمادگي بيشتري دارند و چه وظـيـفـه    
اي مقابل خود قرار ميدهد. بسـيـار      
مشتاقم ببيـنـم سـيـاوش دانشـور و            
ساير رفقـاي حـکـمـتـيـسـت بـه ايـن                

 موضوع چه برخوردي دارند.  
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 ۸ از صفحه  

شروع شده است همچنان طوفنده بـه    
جلو مـيـرود و بـا هـيـچ جـنـايـت و                   
سرکوب و کشتاري متوقف نخـواهـد   
شد. اين جنبش تا همينجا پايه هاي  
حکومت اسالمي را بشدت متـزلـزل   

 کرده است. 
حزب كمونيست كـارگـري هـمـه         
مردم آزاديخواه و برابري طلب را بـه      

اعتراض عليه اين اقدام جنايتكارانه 
نقـد  حكومت اسالمي فرا ميخواند.  

مذهب، نقد تمامي جوانب سـيـاسـي    
و فرهنگي و مذهـبـي جـامـعـه حـق           

نـبـايـد    طبيعـي هـمـه مـردم اسـت.                
بگذاريم جانيان اسالمي طـنـاب دار     
را بر گردن سينا دهـقـان بـيـنـدازنـد!           
سينا دهقان، محمـد نـوري و سـحـر           
الياسي و ساير منتقدين مـذهـب از       

جمله سهيل عربي بـايـد فـورا و بـي           
 قيد و شرط آزاد شوند. 

 مرگ بر جمهوري اسالمي!
آزادي، برابري، حكومت 

 كارگري!
 زنده باد جمهوري سوسياليستي! 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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قانون کار جمهوري اسالمي و عقـب  
زدن آن است و دستشان براي کـارگـر   
رو است. اما استناد به اين مـاده از     
سوي کـارگـران و يـا مـعـلـمـان يـک                 
خـطـاســت. بـطــور مـثــال مـعــلـمــان              
عدالتخواه طي بيانيه اي خـواسـتـار      
افــزايــش حــقــوق هــا بــه بــاالي ســه            
ميليون تومان به عنوان اعـتـراضـي      
به دستمزدهاي زير خط فقر شده اند. 
بـــراي ايـــن خـــواســـت طـــومـــاري            
اعتراضي به راه انـداخـتـه انـد و تـا              

نفر آنرا امضـا     ١٤٠٠ کنون بيش از 
کرده و بـه جـنـبـش بـراي خـواسـت                  
افزايش دستمزدها پيوستـه انـد. در        
اين بيانيه مـعـلـمـان بـه درسـت بـه                

مـيـلـيـونـي         ٢٤ تصويب حقوقـهـاي     
بعنوان قدمي درجهت قانونـي شـدن     
حقوقهاي نجومي و به دستمـزدهـاي   
زير خط فقر کـارگـران، مـعـلـمـان و             
بخش وسـيـعـي از مـردم اعـتـراض               
دارند. اما در بخش ديگري از همين 
بيانيه معلمان خواستار "اعمال  بنـد   

قــانــون کــار و نــرخ           ٤١ دوم مــاده     
صورت توأمان" بـراي    واقعي تورم به 

تعيين حداقل دستمزد شده اند. ايـن     
ارجــاع دادن کــارگــران و نــيــروهــاي          
آموزشي مشمول قانون کار به مـاده    

قانون کـار از سـوي مـعـلـمـان،              ٤١ 
عمال در جـهـت رسـمـيـت دادن بـه                 
شورايعالي کار و قانون کـار بـردگـي      
حکومت اسالمي است و حـاصـلـي        
جزايجاد ابـهـام، گـيـجـي و ايـجـاد                
ــراي               ــارزه ب شــکــاف در صــف مــب
خواست افزايش دستـمـزدهـا نـدارد.       
همانطور که اشاره کردم، نـه درصـد       
تورم اعالم شده بانک مـرکـزي و نـه          
سبد هزيـنـه دو مـيـلـيـون و نـيـمـي                  
کميته مزد براي کارگران، معلمان و   
حقوق بگيران جـامـعـه مـرجـعـيـتـي           
ندارد. و اکـنـون کـه جـنـبـش بـراي                   
خواست افزايش دستمزدها گامهـاي  
بسيـاري بـه جـلـو بـرداشـتـه اسـت،                 
چــنــديــن ســال اســت کــه کــارگــران،          
معلمان، بازنشستگان  خود بـا رقـم     
بـه مـيــدان آمـده و امـروز حـرف و                  

 ٤ سخنشان اينست که  اگر خط فقر 
ميليون اسـت، دسـتـمـزد مـا بـايـد                
باالتر از ايـن مـبـلـغ بـاشـد، احـالـه                 
کارگر، معلم و حقوق بگيران به بـنـد   

قانون کار يک عقبگرد سيـاسـي    ٤١ 
و در عين حال يک هشدار است. و يا 
ــاردهــاي                 ــالک ــه هــا و پ ــي ــان ــي در ب
اعتـراضـي از سـوي اتـحـاديـه آزاد               

کارگران ايران، از يـکـسـو خـواسـت            
قانون کـار"     ٤١ "اجراي کامل  ماده  

طرح ميشود و از سـويـي ديـگـر بـا            
ميليون، حـقـوق      ٤ شعار سبد هزينه 

هــزار تــومــان، خــواســت         ٨١٢ مــا   
افزايش دستمزدها بـه مـيـزان سـبـد          
هزينه اعـالم مـيـشـود. و ايـن يـک                
تناقض آشکار است. در برابـر طـرح      
اين خواست اولين سوال اينسـت کـه     
کارگـران قـرار اسـت اجـراي کـامـل               

قانون کار را از کـي طـلـب       ٤١ ماده 
کنند، از شـورايـعـالـي کـار؟ دومـا               
ارجاع کارگـران بـه اجـراي "کـامـل"             

قانون کار، که بر طـبـق آن        ٤١ ماده 
شورايعالي کار مرجع تعيين حداقـل  
دسـتــمــزدهــاسـت، عــمــال لـبــه تــيــز           
اعتراض آنان را به تـعـيـيـن حـداقـل           
دسـتـمـزدهـا در خـيـمــه شـب بــازي                
شورايعالي کار کند کرده و در جهـت  
رسميت دادن به آن قـرار مـيـگـيـرد.        
بعالوه ماندن در سطح اين شـعـار و       
طرح نکردن شفاف و روشن يک رقـم    
مشخص براي سطح دسـتـمـزدهـا از       
سوي اين اتحاديه کـه خـود هـمـواره         
پرچمدار اين کار بـوده ، گـامـي بـه             
عقب است. همانطور که جلوتر نـيـز      

قـانـون کـار         ٤١ اشـاره کـردم مـاده          
ميزان حداقل دستـمـزدهـا را بـا در           
نظر گرفتن درصد تورم تعيـيـن شـده      
بانک مرکزي تعيين ميـکـنـد و ايـن         
درصــد هــا هــيــچ اعــتــبــاري بــراي            
کارگران ندارد. در رابطه با موضـوع   
سبد هزينـه نـيـز کـه مـورد تـاکـيـد                 
اتحاديه آزاد است، و بـنـا بـر هـمـان          

تعداد نفـرات خـانـوار ايـن          ٤١ ماده 
سبد را هم "مراجع تصـمـيـم گـيـري"         
تعيين ميکـنـنـد، و ديـديـم امسـال             
نتيجه چه شد. نتيـجـه ايـن بـود کـه             
کميته مزد با هزار غـور و تـفـحـص         

 ٤٨٩ مــيـلـيــون و          ٢ ايـن ســبـد را         
هزارتومان اعـالم کـرد. و ايـن رقـم              
هيچ تناسبي با نرخ خط فقر و سـبـد   

ميليون تومـانـي کـه       ٤ هزينه باالي 
بارها خودشان بـه مـنـاسـبـت هـاي             
مختلف اعالمش کرده اند، نداشت. 
بعد هم دقيقا بر طـبـق مـفـاد مـاده          

اين رقم را صرفا ملـحـوظ قـرار       ٤١ 
هـزار تـومـان         ٩٣٠ دادند و بر روي   

اجماع کردند. بدين ترتيب همـه ايـن     
شواهد نشانگر نادرستي طرح چنين 

 خواستي است.
طـبـعـا جـايـگـاه اتـحـاديـه آزاد                
کــارگــران ايــران در جــنــبــش بــراي            
خــواســت افــزايــش دســتــمــزدهــا و           
پيشروي هاي آن روشن اسـت و اگـر         

امروز صحبت از پيـشـروي جـنـبـش        
ــزايـــــش               ــت افـــ ــواســـ ــراي خـــ بـــ
دستمزدهاست. اگر داريم از قد علـم   
کردن کارگران عليه خـط فـقـر و بـه             
ميـدان آمـدنشـان بـر سـر خـواسـت                
افزايش دستمزدها به عنوان يک گـام  
مهم به جلو در ايـن جـنـبـش سـخـن           
ميگوييم، و يا اگـر  امـروز شـاهـد             
کنار هم قرار گرفتن دو صف متحـد  
کارگران و معلمان در کنار يکديـگـر   
به عنوان يک دستاورد مهم بـيـانـيـه       
جعفر عظيم زاده دبير اتـحـاديـه آزاد      
کارگران ايران و اسماعيل عـبـدي از     
رهـبــران کــانــون صــنــفـي مــعـلــمــان          
هستيم، يک فاکتور مهـمـش، نـقـش       
پيشرو اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران          
بوده است. اتـحـاديـه آزاد کـارگـران             

هزار امضا و بـا     ٤٠ ايران با طومار 
فعاليتهاي درخشانش در شکل دادن 
ــه                ــي ــرده عــل ــراضــي گســت ــت ــه اع ب
دستمزدهاي زير خط فـقـر و بـه راه            
انداختن جنبشي عليه امنيتي کردن 
مــبــارزات در دفــاع از زنــدگــي و              
معيشت، نقش کليدي اي در جنبش 
براي خواست افـزايـش دسـتـمـزدهـا           
داشته است. از جمله  پـالکـاردهـاي       
اعتراضي اين اتـحـاديـه در تـجـمـع             
مشترک کارگران و هزاران بازنشسته 
در مقابل مجلـس در سـوم اسـفـنـد             

 ٤ شعـارهـايـي چـون سـبـد هـزيـنـه                  
هــزار    ٨١٢ مــيــلــيــون، حــقــوق مــا        

درصد گرسنه، گـرسـنـه،     ٩٩ تومان، 
يک درصد تامـيـن، تـامـيـن، بـطـور            
واقعي بيان اعتراض کل جامعـه بـه     
زندگي زير خط فقر و به تبـعـيـض و      
نابرابري بود. در سـال گـذشـتـه نـيـز            
ــه آزاد کــارگــران ايــران در              اتــحــادي
پيشاپيش و همراه با سيزده تشـکـل     
کــارگــري بــر خــواســت افــزايــش                
دستمزدها به باالي سـه مـيـلـيـون و          
پانصد هزار تومان، تاکيد گداشت و  
يک گفـتـمـان مـهـم آن مشـروعـيـت               
نداشتن شورايعالي کـار بـه عـنـوان           
مرجع تعيين حداقل دستمزدها بوده 
و هسـت. در ادامـه ايـن کـارنـامــه                 
درخشان و بيانيه اخير اتحاديـه آزاد    
کارگران ايران به اعتراضي وسـيـع و     

هـزار تـومـان         ٩٣٠ سراسري علـيـه     
دستمزد چند بار زير خط فقر، طـرح    

 ٤١ خــواســت اجــراي کــامــل مــاده          
 قانون کار ، عقب است. 

خالصه کـالم ايـنـکـه بـا اعـالم             
هـزار   ٩٣٠ ميزان حداقل دستمزدها 

تــومــان، صــف آرايــي هــا هــر روز             
شفافتر و متعـيـن تـر مـيـشـود. در              

همين فاصله کوتاهي که از اعالم آن 
مــيــگــذرد تشــکــلــهــاي مــخــتــلــف         
کــارگــري، انــزجــار خــود را از ايــن             
تصميم جنايتکارانه حکومت اعـالم  
کرده اند. براي نمونـه اتـحـاديـه آزاد          
کــارگــران ايــران طــي اطــالعــيــه اي          
ضــمــن اعــتــراض بــه تــعــيــيـــن                  
دستمزدهاي چند بار زيـر خـط فـقـر         
توسط شورايعالي کار، همه کارگران 
را به مبارزه اي متـحـد و سـراسـري         
همراه با بازنشسـتـگـان و مـعـلـمـان            
و... براي برداشتن گامهاي تـعـيـيـن        
کــنــنــده اي جــهــت پــايــان دادن بــه             
مصائب موجـود فـراخـوانـده اسـت.          
ســنــديــکــاي شــرکــت واحــد ضــمــن         

هـزار     ٩٣٠ اعتـراض بـه دسـتـمـزد            
دفاع از            توماني اعالم کرده است که 

حقوق حقه و بر خورداري کارگران از   
يک زندگي انساني و شرافتمندانه را   
حق مسلـم خـود مـي دانـد و بـراي                
تحقق خواسته هاي بحق کارگـران از    
هيچ کـوشـشـي از جـملـه بـرگـزاري                
تجمع هـاي اعـتـراضـي و... دريـغ                  

  نخواهد کرد.
واقعيت اينست که جـنـبـش بـر        

سر خـواسـت افـزايـش دسـتـمـزدهـا               
جنبشي اجتماعي اسـت و هـر روز           
قويتر به ميدان مي آيـد. کـارگـران،         
معلمان، بازنشستگان و بخش هـاي  

و   وسيعي از حقوق بگيـران جـامـعـه      
خانواده هايشان، صف عـظـيـم ايـن         
جنبش را تشکيل ميـدهـنـد. اعـالم        
رقم بـراي سـطـح دسـتـمـزدهـا و در                
اعتراض به زندگي زير خط فـقـر بـا        

ميليون، حقوق مـا   ٤ شعار خط فقر 
يـک مـيــلــيـون و خــواســت افــزايــش            
دستمزدها در گـام اول بـاالي خـط              
فقر، پالتفرم اين جـنـبـش اسـت کـه            

قـانـون      ٤١ بطور واقعي دارد مـاده      
کار جمهـوري اسـالمـي و شـاخـص            
هايش را براي تعيين ميزان حـداقـل     
دستـمـزدهـا بـه چـالـش مـيـکـشـد.                 
مــعــنــاي واقــعــي ايــن رقــم اعــالم             
ــنــســت کــه کــارگــران              ــهــا، اي کــردن
ميگويند، شورايعالي کار را قـبـول       
ندارند، بساط مسـخـره سـه جـانـبـه           

گرايي شان را قبول ندارند و حاال کـه  
از حــق بسـتــن قــراردادهـاي دســتــه           
جمعي توسط نمايندگـان مـنـتـخـب        
مجامع عمومي تشکلهاي سراسري 
شان محرومند تا خـودشـان بـر سـر           
تعيين مـيـزان حـداقـل دسـتـمـزد و                
شاخص هايش، دخيـل بـاشـنـد، بـه          
عنوان اعتراض اعالم ميکـنـنـد کـه       
دستمزدهاي زير خـط فـقـر را نـمـي            
پــذيــرنــد و حــداقــل دســتــمــزدهــا و           
حقوقهايشان بايد در قدم اول بـاالي      

ميليـون تـومـانـي        ٤ نرخ سبد هزينه 
 باشد.

اين يک جنبش کامال سياسي و   
اجــتــمــاعــي اســت کــه مســتــقــيــمــا         
سـيـاسـت ريـاضـت اقـتـصـادي کـل                
حکومت و اين بسـاط تـبـعـيـض و            
نابرابري را به چالش ميـکـشـد. ايـن        
جنبشي است که در کـنـار خـواسـت       
افزايش دستـمـزدهـا بـه بـاالي خـط             
فقر، دارد با خـواسـتـهـاي سـراسـري           
ديگري چون مسکن مـنـاسـب بـراي       
همه، درمـان رايـگـان و تـحـصـيـل                
رايگان براي کل جامعه به جلو مـي    

 آيد. 
يــک گــام مــهــم بــراي تــثــبــيــت           
پيشروي هايـمـان در جـنـبـش بـراي             
خواست افـزايـش دسـتـمـزدهـا و در             
تقـابـل بـا تصـمـيـم جـنـايـتـکـارانـه                   
شورايعالي کار مـبـنـي بـر تـعـيـيـن             

هزار تومـان   ٩٣٠ حداقل دستمزدها 
و اعالم خواست حداقل دسـتـمـزدهـا     

ميليون تـومـان و تـبـديـل آن بـه                ٤ 
پالتفرم مبارزه متحد همه کارگـران،  
معلمان، بازنشستگان  کل جـامـعـه    

 است. 
کارگران به تبعيض و نابرابري و   
حقوقهاي نجومي اعـتـراض دارنـد.        
خواست واقعي کارگران يک زنـدگـي     
انساني و پر از رفاه و شـادي اسـت.       
خواست کارگران جارو شدن کل ايـن    
بساط توحش سرمـايـه داري حـاکـم         

 است.
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