
 

 ٥ ۲۷   شماره 
حزب کمونيست کارگري ايران

  انترناسيونال

 

 آخرين اخبار از رضا شهابي در زندان 
 

 رضا شهابي بايد فورا آزاد شود 

 

 رفراندم در کردستان عراق 
 

 
سپتامبر سال جاري برگزار شود. در اين مورد پرسش هايي    ٥٢ رفراندم استقالل کردستان عراق قرار است در تاريخ  

 را با محمد آسنگران در ميان مي گذاريم:  
 

صحبتي با کارگران  
 فوالد اهواز 

 

 اصغر کريمي  
 

 از طرف حزب کمونيست کارگري ايران  

 

 خبر و نظر 
 

  گوشمالي آمرين به معروف گسترش يافته است 
  !مصالح ملت از نگاه روحاني 
  روساي بانک يا مقامات امنيتي؟ 
  صحنه هايي که به ياد خواهند ماند 
  داستان مهدي کروبي 
 

معاونت لعيا جنيدي، معاون حقوقي  
 روحاني به شرط چادر؛  

 
 شيرين شمس 

 انترناسيونال مي پرسد:  
 

عراق: پرسش از سمير نوري دبير کميته  
 مرکزي حزب کمونيست کارگري چپ عراق 

 
 

 کارگران در هفته اي که گذشت 
 

 شهال دانشفر 

اعتراضات کارگري در شهرهاي مختلف  
 جريان دارد!  

درصد افزايش    ۰۴۲ تجمعات اعتراضي  
 يافته است! 

 

 حزب کمونيست کارگري ايران   اطالعيه 

ماموران شهرداري يک دستفروش ديگر را  
 به قتل رساندند 

مردم قم جنايت حکومت را با تظاهرات  
 پاسخ ميدهند 

 

 حزب کمونيست کارگري ايران   اطالعيه 

 کارگران عليه حکم بربريت شالق و دستگيري ها 

نامه اي اضطراري به نهادهاي کارگري و  
 انساندوست در سراسر جهان 

 

 احکام شنيع شالق و زندان را محکوم کنيد 
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از مقطع حمله  خليل کيوان:  
و    ١٩٩١ آمريکا به عراق در سال  

قيام در مناطق کردنشين عليه رژيم  
بعث، جدائي عملي کردستان عراق  
از دولت مرکزي تحقق يافت. از آن  
مقطع تا به امروز، کردستان تحت  
حاکميت احزاب و نيروهاي کرد،  
خودمختار بوده است. تقرييا يک ربع  
قرن از شروع اين جدايي مي گذرد.  
چرا برگزاري رفراندم اينقدر بتعويق  

 افتاد؟ 
احزاب  محمد آسنگران:  

ناسيوناليست کرد با رفراندوم براي  
استقالل کردستان مخالف بودند.  
دليل اصلي به تعويق افتادن  
رفراندوم، مخالفت احزاب حاکم بر  
کردستان عراق بود. زيرا، هر کدام از  
اين احزاب سرشان به دولتي وصل  
بود. بويژه اينکه، حزب اتحاديه  
ميهني با جمهوري اسالمي و حزب  
بارزاني با ترکيه رابطه اي گرم داشتند  
و اين رابطه، فراتر از مراودات  
ديپلماتيک و اقتصادي بود. آنها به  
نوعي تحت امر اين دولتها بودند.  
اما مهمتر از اين فاکتور، آنها خود  
را در چهارچوب سياست آمريکا قرار  
داده بودند. بويژه حزب بارزاني رابطه  
بسيار قديمي با آمريکا داشت. رابطه  
حزب بارزاني با آمريکا و اسرائيل به  

  ٠٦ و اوايل دهه    ٠٦ اواخر دهه  
ميالدي برميگردد. اين احزاب بيش  
از اينکه مسئله شان حل مسئله کرد  
باشد، هدفشان سهيم شدن در قدرت  
مرکزي بود. همه اين احزاب خود را  
نماينده بورژوازي کرد ميدانستند و  
از سهم شان نسبت به بورژوازي مرکز  
ناراضي بودند. از ضعف صدام  

استفاده    ٥٦٦٢ تا    ٩٦ حسين از دهه  
کردند و آن سهمي را که انتظار  
داشتند به دست آوردند. زيرا بر کليه  
درآمدها و سرمايه و اقتصاد و  
سياست مناطق کرد نشين تسلط  
پيدا کردند. در عين حال،  
ميدانستند که با حل مسئله کرد  
ضرورت وجودي آنها، يا فلسفه اي  
که بر آن بنا نهاده شده بودند از بين  
ميرفت. حتي بعد از سرنگوني صدام  
حسين، "پول بريمر" نماينده تام  
االختيار آمريکا، در خاطراتش  
نوشته است که بعد از سرنگوني  

صدام حسين ما انتظار داشتيم که  
احزاب کرد اعالم کنند جدا ميشوند  
و ما به اين فکر ميکرديم چگونه آنها  
را قانع  کنيم که اين کار را نکنند.  
وقتي در جلسه اي براي تعيين  
تکليف آينده عراق با آنها نشستيم  
گفتيم شما چه انتظاري داريد و آنها  
درخواست چند ميليون دالر کردند.  
ما هم بالفاصله با خواست آنها  

 موافقت کرديم و...  
چرا وضعيت فعلي  خليل کيوان:  

پايدار نيست؟ راه حل هاي  
خودمختار و يا فدرالي چه ايرادي  
دارند؟ همين امروز کشورهايي  
بصورت فدرالي اداره مي شوند. نظام  
هاي سياسي آلمان و آمريکا فدرال  
هستند. شوروي سابق مجموعه اي  
از دول خودمختار بوده است. چرا  
يکي از اين دو راه حل براي حل  
مساله کرد در دستور قرار نمي  

 گيرد؟ 
ابتدا الزم است  محمد آسنگران:  

بگويم نه فقط ما بلکه، احزاب حاکم  
و اپوزيسيون کردستان عراق بارها  
بشکل رسمي اعالم کرده اند که طرح  
و حکومت فدراليستي در عراق و  
کردستان عراق شکست خورده است.  
اما اگر شکست هم نميخورد  
همچنانکه ما سالهاي سال است  
ميگوييم، طرح خودمختاري و  
فدرالي کردن کردستان عراق و هر  
جاي ديگري در اين شرايط نتيجه اي  
بجز تعميق تفرقه قومي و دائمي  
کردن هويت قومي نخواهد بود.  
تجربه کردستان عراق اينرا ثابت کرد  
و اکنون استدالل زيادي الزم نيست.  
آمريکا و آلمان و... اگر فدرالي  
هستند تقسيمات آن بر اساسا مليت  
و قوميت نيست بلکه يک کشور را به  
شکل استاني به فدرالهاي مختلف  
تقسيم کرده اند و عمال هم، نه از  
ابتدا و نه امروز مسئله آنها ملي و  
قومي نبوده است. اما نمونه شوروي  
سابق نمونه خوبي نبود و آنجا بر  
اساس مليتهاي مختلف کشورهاي  
فدراتيو درست کرده بودند. ديديم بعد  
از دهه نود ميالدي و شکست بلوک  
شرق همه آنها دوباره رفتند همان  
احساسات ملي را باد زدند و  
کشورهاي مجزا را برپا کردند.  

بنابراين، راه حل مسئله ملي اين  
نيست که با طرح خودمختاري و  
فدراليسم سراغ آن برويم. اگر جايي  
چنين مسئله اي هست و راه حل  
ميطلبد بايد از طريق مراجعه به راي  
مردم سرنوشت آنرا مشخص کرد.  
مردم بايد در يک رفراندوم راي به  
جدايي يا ماندن در کشور مربوطه  
بدهند و نتيجه راي مردم هر چه  
باشد، بايد رسميت پيدا کند. اما  
توصيه جدايي در هر موردي تابع  
اوضاع سياسي مشخص است. مثال  
ما در مورد حل مسئله کرد در  
کردستان عراق توصيه و سياستمان  
اين است که طي يک رفراندوم مردم  
به جدايي از عراق راي بدهند بهتر  
است. زيرا از اين طريق هم مسئله  
کرد حل ميشود هم بالتکليفي  
طوالني مدت کردستان عراق تعيين  
تکليف ميشود. اما در مورد  
کردستان ايران چنين سياستي و  
چنين توصيه اي نداريم و آنرا درست  
نميدانيم. بنابراين، توصيه به جدايي  
به فاکتورهاي سياسي هر دوره اي  
مربوط است که بدانيم جدايي يا  

 ماندن کدام يک به نفع مردم است.  
تشکيل حکومت  خليل کيوان:  

خودگران کردستان موازنه قدرت را  
در منطقه تحت تاثير قرار داده است.  
دولت هاي ترکيه و ايران که خودشان  
هم با مساله کرد روبرو هستند از  
مخالفين جدي برگزاري رفراندم  
هستند. هشدار مي دهند و تهديد  
مي کنند و از حکومت خودگردان  
مي خواهند که از برگزاري رفراندم  
صرفنظر کند. بارزاني هشدار داده  
است که حشدالشعبي، نيروي دست  
ساز ايران در عراق، نبايد اجازه ورود  
به مناطق کردنشين را داشته باشند.  
نيروهاي نظامي ترکيه با با نيروهاي  
کرد درگير هستند. سرلشکر باقري،  
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح ايران  
به ترکيه سفر کرده است و در ديدار با  
مقامات نظامي و سياسي ترکيه  

پرسي استقالل    نسبت به برگزاري همه 
کردستان عراق هشدار داده اند. آيا  
ايران و ترکيه در موقعيتي هستند  
که بتوانند مانع برگزاري رفراندم  
شوند و يا اخاللي در اين روند ايجاد  

 کنند؟  

ترکيه و ايران  محمد آسنگران:  
ميتوانند اخالل ايجاد کنند اما  
نميتوانند مانع برگزاري رفراندوم  
بشوند. تنها نيرويي که امکان و  
قدرت ممانعت از رفراندوم را دارد  
آمريکا است. زيرا بدون حمايت  
آمريکا از اقليم کردستان آنها نيروي  
قابل اتکايي در مقابل جمهوري  
اسالمي و ترکيه نيستند. بنابر اين تا  
وقتيکه روابط اقليم کردستان عراق و  
آمريکا چنين است، ترکيه و ايران  
نميتوانند مانع ايجاد کنند. درعين  
حال ترکيه عليرغم اعالم مخالفتش  
با رفراندوم و استقالل کردستان عراق  
کمتر نگران اين بخش از کردستان  
است. اساس نگراني ترکيه کردستان  
سوريه است. زيرا کردستان سوريه  
نيرويي حاکميت را در دست گرفته  
که متحد پ.ک.ک است و ترکيه هم  
با پ.ک.ک در جنگ است. عالوه بر  
اين، از نظر استراتژيک ترکيه قبل از  
هر چيز نگران استقالل کردستان  
سوريه است. سران حکومت ترکيه  
مرتب اعالم کرده اند که يک کشور  
مستقل در شمال سوريه با حاکميت  
پ.ي.د. و نيروهاي متحد پ.ک.ک  
را تحمل نميکنند. اما جمهوري  
اسالمي با کارت فشار دولت بغداد و  
نزديکيش به بعضي از احزاب  
ناسيوناليست کرد عراق بازي  
ميکند. به دليل حضور و حمايت  
آمريکا از اقليم کردستان عراق  
جمهوري اسالمي توان و امکان  
دخالت نظامي ندارد تا بخواهد مانع  
رفراندوم و استقالل کردستان عراق  
بشود. کاري که ميتواند انجام دهد  
اين است که روابطش را قطع کند و از  
طريق دولت بغداد جنگي را عليه  
نيروهاي حاکم بر کردستان عراق  
سازمان بدهد. در شرايط کنوني راه  
انداختن جنگ کار سخت و حتي  
غير ممکني بنظر ميرسد. زيرا  
حکومت بغداد بدون حمايت آمريکا  
توان دفاع از خودش را در مقابل  
مخالفينش ندارد. آمريکا هم متحد  
 حکومت اقليم کردستان عراق است. 
سفر اخير هيئتي از فرماندهان  
نظامي رده باالي جمهوري اسالمي  
به ترکيه يکي از دستور کارهايش  
ممانعت از استقالل کردستان عراق و  

سوريه است. اما آنها هر تصميمي  
بگيرند نميتوانند بر خالف سياست  
آمريکا در اقليم کردستان اقدام جدي  

 انجام بدهند. 
دول ديگري، چه در  خليل کيوان:  

صحنه بين المللي و چه در  
خاورميانه بر اين روند تاثير گذارند.  
سياست دولتهاي آمريکا، اسرائيل و  
عربستان در قبال برگزاري رفراندم  
چيست؟ بنظر مي رسد اروپائيان از  
برگزاري رفراندم و تشکيل حکومت  
کرد حمايت مي کنند. آيا رفراندم و  
تشکيل دولت کردي خود به موضوع  
منازعات بعدي و صف بندي ها و  
کشمکش هاي تازه در منطقه و  
شروع مصائب تازه تر منجر نمي  

 شود؟ 
ابتدا بگويم که  محمد آسنگران:  

در آخرين گفتگوي تلفني وزير خارجه  
آمريکا با مسعود بارزاني  خواهان  
به تعويق انداختن رفراندوم شده بود.  
بنابراين، ميتوان گفت مخالفت  
آمريکا دو پهلو است. از يک طرف  
خواهان حفظ تماميت ارضي کشور  
عراق است و از طرف ديگر وزير  
خارجه آن خواهان به تعويق انداختن  
رفراندوم شده است نه مخالفت قطعي  
با آن. عربستان نه مخالفت و نه  
توافق خود را اعالم نکرده است.  
اسرائيل تنها کشوري است که  
تعدادي از مقاماتش اعالم کرده اند  
از استقالل کردستان عراق حمايت  
ميکنند. اروپا هم مخالفت يا  
موافقتي اعالم نکرده است اما،  
نگراني خود را از استقالل کردستان  
بارها اعالم کرده است. گفته اند با  
استقالل کردستان تمرکز و اتحاد  
عليه داعش تضعيف خواهد شد.  
اما اينکه رفراندوم باعث کشمکش و  
يا منازعات بعدي بشود، احتمالش  
کم است. چنين کشمکشها و  
صفبنديهايي با استقالل کردستان  
عراق ميتواند بوجود بيايد. زيرا  
احزاب حاکم بر کردستان اعالم کرده  
اند رفراندوم بالفاصله به معني  

 رفراندم در کردستان عراق 
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استقالل کردستان عراق نيست. با  
توجه به ماهيت اين احزاب استقالل  
ممکن است سالها طول بکشد و  

 اعالم نشود.  
برگزاري رفراندم و  خليل کيوان:  

تشکيل کشور مستقل کردستان چه  
تاثيري بر اوضاع سياسي ايران و  

 بويژه بر کردستان خواهد داشت؟  
تشکيل  محمد آسنگران:  

کشورکردستان در شمال عراق قطعا  
تحول مهمي در تغيير موازنه قدرت  
در منطقه خواهد بود. اگر چنين  
کشوري تشکيل شود به اين معني  
است که موقعيت جمهوري اسالمي  
هم در عراق و هم در منطقه تضعيف  
خواهد شد. عالوه بر اين، گرايش  
استقالل طلبانه در ميان احزاب  
ناسيوناليست کردستان ايران هم  
تقويت ميشود. اما با توجه به  
پيشينه تاريخي کردستان در جامعه  
ايران و حضور قدرتمند جنبش چپ و  
آزاديخواهي در کردستان ايران و  
مخالفت احزاب چپ و کمونيست  
ايراني با گرايش استقالل طلبانه، در  
کوتاه مدت و ميان مدت شانس  
زيادي ندارند. در دراز مدت هم به  
اين بستگي دارد که چه تحوالتي در  
جامعه ايران اتفاق ميفتد و روند  
تحوالت منطقه به چه سمتي سير  

 خواهد کرد. 
فضاي عمومي در  خليل کيوان:  

کردستان و مباحث و صف بندي  
هاي نيروهاي مختلف در کرستان  
عراق نسبت به برگزاري رفرندام  
چگونه است و چه تاثيري در برگزاري  

 رفراندم خواهد گذاشت؟  
تا کنون دو  محمد آسنگران:  

حزب گوران )تغيير( و جمعيت  
اسالمي درخواست کرده اند تاريخ  
رفراندوم به تعويق بيفتد. اگرچه  
اکثريت احزاب کردستان عراق بويژه  
دو حزب بارزاني و اتحاديه ميهني  
که داراي نيروي مسلح هستند تاريخ  

  ٥٦١٠ سپتامبر    ٥٢ رفراندوم را  
اعالم کرده اند. اما گروهها و  
شخصيتهاي نه چندان با نفوذي هم  
مخالفت خود را با رفراندوم اعالم  
کرده اند. اگر اين نوع مخالفتهاي  
داخل کردستان عراق در کنار  
تنفرعمومي مردم عليه حکومت  
اقليم و مخالفتهاي منطقه اي و  
جهاني ببينيم که اکثر آنها خواهان به  
تعويق انداختن رفراندوم هستند،  
فشار مخالفين زياد است و اين  

وجود    -هر چند ضعيف -احتمال  

دارد که رفراندوم را به تعويق  
بيندازند. ميگويم احتمال آن ضعيف  
است زيرا احزاب موافق رفراندوم  
ميدانند که اکثريت مردم به جدايي  
راي خواهند داد. در چنين حالتي  
تاثير مهمي بر سرنوشت انتخابات  
پارلمان و انتخاب رئيس اقليم  
کردستان در نوامبر امسال خواهد  
گذاشت. احزاب مخالف کنوني اگر  
همچنان بر مخالفت خود براي تعويق  
رفراندوم پافشاري کنند بعد از  
انتخابات نوامبر احتماال ضعيف تر  
از امروز خواهند بود. بنابر اين،  
بارزاني و اتحاديه ميهني با توجه به  
اين حسابگري و با اتکا به تمايل غير  
رسمي آمريکا با اين رفراندوم،  
ميخواهند با انجام آن موقعيت خود  
را در افکار عمومي بهبود ببخشند.  
زيرا مردم عميقا از آنها متنفر  

 هستند. 
گفته ميشود طي  خليل کيوان:  

بيست و پنج سال حاکميت  
خودگردان در کردستان عراق ستم  
ملي وجود نداشته و عمال مساله  
کرد در چارچوب کشور عراق حاشيه  
اي شده و يا از بين رفته است. احزاب  
کرد در قدرت بوده اند. کارنامه اين  
حاکميت افزايش شکاف طبقاتي،  
فساد، ارتشاء، بي حقوقي و مصائب  
بيش از پيش براي مردم کردستان  
بوده است. همانطور که اشاره کرديد  
مردم از حاکمين کردستان متنفرند.  
عليرغم اين، چرا مردم خواهان  

 برگزاري رفراندم هستند؟  
اين درست  محمد آسنگران:  

است که مردم کردستان بشدت  
ناراضي و حتي از اين احزاب متنفر  
هستند اما، تاريخ کشتارها و خانه  
خرابيها و بمبارانها و کشتارهاي  
جمعي يک قرن گذشته عليه اين مردم  
چنان ترس و نگراني و نا امني  
عميقي بوجود آورده است که تحت  
هر شرايطي خواهان جدا شدن از  
عراق و تشکيل کشور مستقل  
هستند. حتي مخالفين رفراندم در  
کردستان عراق، فقط با تاريخ تعيين  
شده مخالف هستند نه با اصل  
رفراندوم و استقالل کردستان. اينکه  
گفته ميشود مسئله کرد حاشيه اي  
شده است واقعي نيست. اين يک  
تصور ذهني و غير واقعي کساني  

  ٥٢ است که مي گويندد چون در  
سال گذشته ستم ملي اعمال نشده،  
پس مسئله کرد هم، حاشيه اي شده  
يا از بين رفته است. اين طور فکر  

ميکنند که چون مسئله کرد در  
نتيجه ستم ملي ايجاد شده است با از  
بين رفتن ستم ملي مسئله ملي هم  
کم رنگ شده يا از بين رفته است.  
اين منطق شبيه به منطق رياضي  
است در حاليکه منطق مسائل  
اجتماعي طور ديگري عمل ميکند.  
چنين افرادي نه شناخت درستي از  
مسائل کردستان دارند و نه شناخت  
شان از مسائل اجتماعي درست  
است. رابطه ستم ملي و مسئله ملي  
اينطور نيست که با از بين رفتن اولي  
دومي هم اتوماتيک حاشيه اي  
ميشود يا از بين ميرود. اگر اينطور  
بود و اين معادله درست بود نبايد  
تفکيکي بين اين دو مقوله يعني  
ستم ملي و مسئله ملي و راه حلهاي  
آنها قائل ميشديم. زيرا رفع ستم  
ملي از منظر آنها پاسخ مسئله ملي  
هم هست. ما هم در برنامه حزب و  
هم در ادبيات کتبي خود بارها اعالم  
کرديم که راه حل ستم ملي رفع اين  
ستم از طريق برابري حقوقي همه  
شهروندان است. اما راه حل مسئله  
ملي رجوع به آراء مردم براي ماندن  
 يا جدا شدن از کشور مربوطه است. 

بنابر اين در جايي که مسئله  
ملي بوجود آمده است با رفع ستم  
ملي خودبخود تمام نميشود. به  
همين دليل ما در برنامه حزب در  
مورد کردستان عالوه بر رفع ستم  
ملي راه حل جداگانه اي براي حل  
مسئله ملي يا مسئله کرد را  
تصويب کرديم. اما در مورد  
آذربايجان و بلوچستان و... فکر  
نميکنيم ستم ملي به مسئله ملي  
تبديل شده است و فقط بر رفع ستم  

 ملي تاکيد داريم. 
با اين اوصاف،  خليل کيوان:  

شما هنوز فکر مي کنيد راه حل  
 مساله برگزاري رفراندم است. چرا؟ 

بله، از نظر من  محمد آسنگران:  
مسئله کرد در کردستان عراق  
همچنان الينحل مانده است.  
اختالف و شکاف ملي بين مردم  
کرد و عرب اگر نسبت به گذشته  
بيشتر نشده باشد، کمتر نشده است.  
همين استقالل دو فاکتو در کردستان  
عراق که نه کشوري مستقل است و  
نه بخش ارگانيک و اينتگره اي از  
کشور عراق است، ناشي از بي  
اعتمادي و اختالفي است که قبال  
مسئله ملي را بوجود آورده و اين  
اختالف و بي اعتمادي همچنان  
ادامه دارد. تا وقتيکه  جدال  

ناسيوناليسم کرد و عرب از بين نرفته  
است و يا رفراندومي برگزار نشده  
است که مردم تصميمشان براي  
ماندن يا جدايي از عراق را اعالم  
کنند، مسئله ملي همچنان خواهد  

 ماند.  
که    -اما يک دليل مهم ديگري  
وجود    -رفراندوم را ضروري ميکند 

دارد و آن اين است که، مردم  
کردستان عراق  اگر حکومت شان را  

تکليف    -که نمي خواهند   -نخواهند 
شان چيست و چکار بايد بکنند. در  
هر کشوري، اگر حکومتي پاسخ  
مطالبات مردم را ندهد و براي  
ساکت کردن آنها دست به سرکوب  
ببرد، مردم تالش مي کنند آن  
حکومت را سرنگون کنند. در  
کردستان عراق مردم در چنين  
شرايطي بايد کدام حکومت را  
سرنگون کنند؟ حکومت اقليم  
کردستان عمال دو حکومت است نه  
يک حکومت. بارزاني و طالباني هر  
کدام بر بخشي از کردستان تسلط  
دارند و حکومت و پارلمان و... فقط  
يک شکل کارتوني است. تجربه هم  
اين را نشان داد. هنگاميکه پارلمان  
کردستان بر خالف سياست بارزاني  
دست به اقدام زد، از فرداي آن روز در  
پارلمان را قفل کردند و اعضا  
پارلمان خانه نشين شدند. حزب  
گوران که رياست پارلمان را داشت  
حتي حضورشان در مناطق تحت  

 تسلط بارزاني ممنوع شد.  

رئيس پارلمان فقط تا مرز  
حکومت بارزاني و طالباني ميتواند  
سفر کند. در يک مورد که قصد  
داشت از اين خط مرزي عبور کند و  
وارد منطقه تحت تسلط بارزاني  
بشود، نيروهاي نظامي حزب حاکم  
اجازه ورود او به اربيل را ندادند و او  
را به مناطق تحت تسلط طالباني  

 پس فرستاند.  
بنابر اين اگر مردم حتي بتوانند  
همين احزاب را سرنگون کنند بايد  
در هر منطقه اي بطور جداگانه حزب  
مسلط را ساقط کنند. تازه بعد از  
ساقط کردن آنها چون دولت مستقلي  
نيستند که مردم بتوانند دولت  
جديدي را به قدرت برسانند  
اتوماتيک حکومت مرکزي بغداد  
قدرت را در دست خواهد گرفت. با  
توجه به همه اين مشکالت الينحل،  
امروز مناسبترين راه حل براي برون  
رفت از اين بالتکليفي اين است که  
طي يک رفراندوم کشور مستقل  
کردستان تشکيل شود. اين کمک  
ميکند که کارگران، مردم آزاديخواه  
و معترض و کمونيستها در شرايط  
بهتري براي رسيدن به مطالباتشان  
قرار گيرند. زيرا در آنصورت اگر  
قدرت داشته باشند به جاي حاکمان  
فعلي دولت خودشان را مستقر  
ميکنند و اگر اين امکان هم نباشد  
يک دولت، حال هر دولتي، موظف به  
پاسخگويي به مطالباتشان خواهد  

 بود. 



  4  ۶۹۳۱مرداد  ٢٧ انترناسيونال 

 

  

سفر مقتدا صدر به  انترناسيونال:  
عربستان و مالقات وي با محمد بنن  
سلمان آل سعود وليعهد و وزينر دفناع  
اين کشور و همچننينن خنروم عنمنار  
حکيم از مجلس اعالي عراق کنه از  
سازمانهاي متحد جمهوري اسالمي  
است را چگونه ارزيابي مني کنننيند؟  
بعالوه، حيدر عبنادي ننخنسنت وزينر  
عننراق در مننراسننم تنننننفننيننذ روحنناننني  
حضور نداشت. آيا اينن دو روينداد و  
عدم حضور نخنسنت وزينر عنراق در  
مراسم تنفيذ روحاني نشانه هنايني از  
تضعيف جمهوري اسالمي در عنراق  

 است؟ 
همچنننان کنه شنمنا  سمير نوري:  

اشنناره کننردينند، مننقننتنندا صنندر بننه  
عربستان سعودي سفر کرد و از طرف  
منقننامنهنناي بناالي آن کشنور مننورد  
استقبال قرار گرفت، او به امارات هنم  
رفت و از طنرف شنينخ زايند از وي  
استقبال شد و ننه تنننهنا اينن بنلنکنه،  
امارات يک هواپينمناي وينژه بنراينش  
فرستاد که بنا آن وارد امنارات شند.  
همچنين گفته مي شود کنه منقنتندا  
صندر بنه زودي بنه مصنر هنم سنفننر  
خواهد کرد. کشورهايي کنه منقنتندا  
صدر از آنها ديدن کرده و مني کننند،  
جز کشورهاي است کنه حنول اتنحناد  
عربستان عليه ايران جمع شنده انند و  
در اولين اقدامشان قنطنر را بنخناطنر  
نزديکي با ايران منورد تنحنرينم قنرار  
دادند، و همه اينها براي فشار به ايران  
و کم کردن نفوذ آن در منطنقنه اسنت.  
در مورد سنورينه هنم منقنتندا صندر  
خواهان برکناري بشار است، درحالي  
که ايران بشدت از او حمايت مي کند  
و صننالح و نننيننرو را در اخننيننتننارش  
گذاشته اند. عالوه بنر اينن، در خنود  
عراق هم صدر خواهان اننحنالل گنروه  
شبه نظامي حشد الشنعنبني اسنت و  
برخالف نيروهايي مثل موهندسنينن  
و هادي العماري رئيس نيروهاي بندر  
و بسياري ديگر از گروهاي شيعه کنه  
خواهان تقويت حشد الشعبي هستند  
و مي گويند اين يک نيروي منردمني  
است و بايد در کنار ارتنش بنمنانند و  

تقويت شود. اخيرا در اطنالعنينه اي  
يکي از رهبران جنرينان صندر اعنالم  
کرده که در اين مندت منقنتندا صندر  
تهديد به مرگ شده و ايران را منتنهنم  
کرده که قصد دارند او را ترور کنند تا  
بتوانند يکي ديگنر از بنرادران او بنه  
 اسم مرتضي را جانشين وي کنند.  

خروم عنمنار حنکنينم از شنوراي  
اعالي اسالمني و بنننيناد گنذاشنتنن  
جرياني به اسم حکنمنه ي وطننني بنا  
حذف پسوند اسالمي، نشنان از دور  
شدن وي از اينران دارد. در پني اينن  
ماجرا شوراي اعنالي اسنالمني ننينز  
شخصي بنننام شنينخ حنمنودي را بنه  
رهبري خود انتخاب کرد که فنورا از  
طرف رژيم اسالمني منورد حنمناينت  
قرار گرفت و مسجدي سفير ايران در  
عراق پيامي در حمايت از او صنادر  
کرد. در حقيقت درون نيروهاي شيعنه  
پالريزسيونني شنکنل گنرفنتنه اسنت،  
بنحنوي کنه منردم از شنروع جنننگ  
داخلي شيعيان صحبت مني کننننند،  
که منننظنور جنننگ بنينن ننينروهناي  
طرفدار رژيم اسنالمني و ننينروهنايني  
است که به کشورهاي سننني ننزدينک  
اند و گاهي صحنبنت بنر سنر مسنلنه  
اعننراب اسننت کننه ايننن پننروسننه هننم،  
اوضاع را به نفع تقويت ناسينوننالنينزم  
عرب خواهد بود. گزارشات زيادي از  
اعتراضات گستنرده عنلنينه دخنالنت  
ايران در عنراق وجنود دارد. چننندي  
پيش مردم در شهر نجف ينک منرکنز  
آموزشي را که اکثر شرکت کننندگنان  
آن ايراني و پاکسنتنانني بنودنند را بنه  
آتش کشيدند. ما قبلتر و به هنننگنام  
کنننگننره چنهننارم حنزب کنمنونننينسننت  
کارگري عراق به اين اوضاع پرداخنتنه  
ايم و آنرا مورد بنررسني قنرار دادينم.  
بخشي از کشمکش امروز در عنراق   
شامل تالش آمريکا و همپيمانان آن  
براي جلوگيري از نفوذ ايران و روسنينه  
است، بخش ديگري از آن اعتراضات  
مردم است عليه دخالت دين و بنراي  
سکوالريزم که آننهنا را دچنار بنحنران  

 کرده.  
سال گذشته شناهند  انترناسيونال:  

اعتراضات گسترده اي عنلنينه فنرقنه  
گرايي مذهبي و دفاع از سکواليرسم  
در بغداد و شهرهناي دينگنر عنراق و  
بعد فروکش آن بودينم. سنرننوشنت آن  
حننرکننت و تنناثننيننرات آن در اوضنناع  
سيناسني عنراق چنه بنود؟ آينا چشنم  
اندازي براي عروم مجدد آن حنرکنت  

 وجود دارد؟ 
عراق مسير بحراني  سمير نوري:  

و مشکالت فراوانني را از سنر مني  
گذراند، فساد، فقر و فالکت، بيکاري  
و جنننننننگ، دخنننالنننت گنننروهننناي  
مليشيايي، جننگ عنلنينه داعنش و  
ناتواني احنزاب منذهنبني حناکنم در  
تامين ابتدائي تنرينن خنواسنتنه هناي  
مننردم مننثننلت امنننننيننت و آسننايننش،  
بيمارستان، برق و... اکثريت مردم را  
در منننقنننابنننل احنننزاب حننناکنننم و  
شننخننصننيننتننهننايننش قننرار داده اسننت.  

استان    ۶۱ اعتراض گسترده مردم که  
عراق را در برگرفت دقيقا  در مقنابنل  
حاکميت مرتجع  اسنالمني بنود. بنه  
ميدان آمدن صدها هزار ننفنره منردم  
در خيابانهاي اصلي شهرها و ميندان  
تحرير بغداد، احزاب حناکنم را دچنار  
بحران کرد و باعث تشنديند اخنتنالف  
در آنها شد. اين در شرايطي بنود کنه  

درصد خاک عراق    ۰۴ داعش بيش از  
را در اختيار داشت، اما مردم اعنالم  
کردند که داعش از بي کفايتي شنمنا  
بننه اينننننجننا رسننيننده اسننت. يننکنني از  
تاثيرات اين جنبش آن بود که بخشي  
از نيروهاي پوپوليست و اسالمي کنه  
بيرون حاکميت بود را به اسنم شنفناف  
سازي به ميان مردم کشاند. صدريها  
جنبشي را به اسم حرکنت مندنني راه  
انندازي کننردننند کننه منعننلننوم بننود بننا  
همکاري حزب کمونيست عراق است  
و حننکننومننت عننبننادي را ننناچننار بننه  
رفرمهاي سوري کرد. اما عنمنق اينن  
جنبش به شکل افقي در ميان منردم  
و بويژه جوانان، سکوالريزم و ضدينت  

با مذهب  را بسنينار عنمنينق کنرد،  
بطوريکه کساني چون عمار حکينم و  
جمال الدين سغير و منجنلنس اسنتنان  
موسنا را ناچار کرد که اعالم کننننند  
که با دستهاي آهينين به منقنابنلنه بنا  
ايننن جنننننبننش ضنند مننذهننبنني و  
سکوالريستي بر خواهننند خنواسنت.  
اين جنبش اعتراضي هم اکنون با آن  
شننتنناب در مننينندان نننمننانننده، امننا  
اعتراضات مردم همه جا وجود دارد  
و همه روزهاي جمعه مردم در ميندان  
تحرير بغداد تظاهرات مني کننننند و  
جوانان مشغول سازماندهي هستننند  
و بطور گسترده بحث در باره اننقنالب  
و سکواليزم در ميان آنها در جنرينان  
است. منن فنکنر مني کنننم بنعند از  
شننکننسننت داعننش مننردم بننيننشننتننر  
دستشان باز شده و االن بسيار بيشتنر  
احزاب ديني و شخنصنينتنهنايشنان را  
مورد نقد و تعرض قرار مي دهند. به  
آتش کشاندن مرکز سکني در ننجنف  
و حنمننلنه بنه شننخنصننينتنهننايشنان در  
دانشگاه قادسيه، نشانه اين است کنه  
اين جنبش وسيعتر مي شود و هر آن  

 ممکن است شعله ورتر شود.  
تنش بين عربستان  انترناسيونال:  

سعودي و جمهوري اسنالمني کنه در  
ماههاي گذشته به تبليغات جنننگني  
شباهت پيدا کرده بود کاهش يافنتنه.  
يکي از نشانه هاي آن تفاهم نامنه اي  
اسننت کننه عننربسننتننان سننعننودي و  
مقامات جمهوري اسالمي در منورد  
زائران اينرانني و بنا وسناطنت دولنت  
عراق و توسط قاسم االغروجي وزينر  
کشور بسته شده اسنت. پنس از اينن  
تفاهم نامه، اکنون قناسنم العنروجني  
گفته اسنت کنه ولنينعنهند عنربسنتنان  
خواهان ميانجيگري بغداد در کاهش  
تنش با جمهوري اسالمي شده است.  
آيا ما با چرخش در سياسنت اينن دو  
کشننور و يننک تننغننيننيننر پنناينندار در  

مناسباتشان روبرو هستنينم؟ در اينن  
صورت چه زمينه ها و دالئلي باعنث  

 اين چرخش شده است؟ 
کشمکش بين اينران  سمير نوري:  

و عربستان وسعت زيادي پيدا کرده و  
دو جبهنه وسنينعني را بنوجنود آورده  
است. در چند ماه گذشته بنا دخنالنت  
دونننالنند تننرامننپ در رينناض جننبننهننه  
وسيعي را تشکيل دادند بنراي جنمنع  
کردن دست و پاي ايران از منننطنقنه.  
جنننگ ينمننن و حنوسني هنا جنبنهننه  
وسيعي است، سوريه و همه منننطنقنه  
به نوعي تقسيم شده و من فکر ننمني  
کنم که اين دو کشور بتوانند به توافق  
برسند و اختنالفناتشنان پناينان ينابند.  
عننراق کشننوري اسننت کننه از سننال  

به بعد به کشور مهمي بنراي    ۷۴۴۹ 
ايران تبديل شده و مي توان گفت کنه  
ايران آنجا قندرت را در دسنت دارد.  
االن امکاني براي سعودي ها فنراهنم  
شده که عراق  را به کشورهاي عنربني  
باز گردانند و از نفوذ ايران بنکناهننند.  
سفر قاسم االعروجي و جبار العتيبي  
وزير نفت به عربستان و سفنر منقنتندا  

 صدر به عربستان و آ 
امننارات، دينندار وزيننر خننارجننه  
عننربسننتننان از عننراق و بننازگشنناينني   
سفارت آن کشور، بناز گشنايني منرز  
عرعر با عربستان، اينها هنمنه نشنان  
از روابط گرم اقتصادي اين دو کشنور  
را مي رساند. من فکر منينکنننم کنه  
عربستنان مني خنواهند عنراق را از  
کنترل ايران خارم کند و تا آنجا که به  
ميانجينگنري عنراق بنر مني گنردد،  
اينها ممکن است بنتنوانننند مسنئنلنه  
زائران و چند مسائل کوچکتر را حنل  
و فصل نمايند، اما عمق اخنتنالفنات  
به لحاظ سياسي، ايدئولوژي و قطنب  
بندي جهاني و منطقه چنان است کنه  
چنين ميانجيگريهاي به جايي ننمني  

 رسد.  
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کابينه جديد حسن روحاني،  
يکبار ديگر تبليغات واهي حول  
تغيير چهره مردانه يک قوه از قوه هاي  
نرينه ساالر جمهوري اسالمي را  
برمال کرده است. اينبار، هم اصالح  
طلبان و فمينيست هاي اسالمي، و  
هم فمينيست هاي غير اسالمي  
متوهم، و نيز رسانه هاي وابسته  
داخل و خارم که بدنبال سهم  
جنسيتي از حکومت هستند، دل به  
اين بسته بودند که تعدادي زن در  
کابينه روحاني ظاهر خواهد شد و  
بدين صورت موفقيت در انتخاب  
روحاني را جشن خواهند گرفت،  
غافل از اينکه مساله بر سر جنسيت  
وزيران نيست و نخواهد بودت بلکه  
مساله بر سر پياده سازي قوانين ضد  
زن و نرينه ساالر مبتني بر دين است  
 که با هر جنسيتي بايد اعمال شود. 

اين طيف سعي دارند اين  
واقعيت را انکار کنند که مساله  
بيحقوقي و خشونت عليه زنان در  
ايران منشاء قانوني دارد. اين طيف  
چشم خود را روي اين موضوع مي  
بندد که کارکرد حکومت زن ستيز  
حاکم بر ايران که بر پايه دين اسالم و  
بر پايه بردگي زن بنا شده، به کرات  
اثبات کرده که هر فردي با هر  
جنسيتي در هر مقام دولتي و يا  
حکومتي قرار بگيرد، مي بايست  
تضمين دهد که قوانين و فرهنگ  
اين حکومت را نمايندگي و در واقع  
به جامعه تحميل مي کند. قوانين و  
فرهنگي که جز بيحقوقي، سرکوب و  
خشونت نتيجه اي براي جامعه،  

 بخصوص زنان نداشته است.  
نمونه واضح، آشکار و اخير اين  
امر، لعيا جنيدي به عنوان معاون  
حقوقي حسن روحاني است که بعد از  
انتصاب، طي حکمي از سوي  
روحاني، "چادري شد". حال، اصالح  
طلبان و فمينيست هاي اسالمي و  
فمنيست هاي متوهم که در چند  
سال اخير با به راه انداختن کمپين  
"تغيير چهره مردانه" ، ديروز در قوه  
مقننه و امروز در قوه مجريه، آب به  
آسياب جنبش اصالحات مي ريزند  
و در نتيجه با سياست هاي تمديد  
عمر جمهوري اسالمي همراه مي  
شوند، چطور مي توانند توضيح  

دهند که زني همچون لعيا جنيدي که  
حق انتخاب پوشش خود را ندارد،  
بتواند ميليونها زن و مطالبات  
آزاديخواهانه زنان که امروز "لغو  
حجاب اجباري" در راس آنها قرار  

 دارد را نمايندگي کند؟! 
تکليف شهين دخت موالوردي  
دستيار اين دوره حسن روحاني در  
امور حقوق شهروندي که روشن  
است، وي حتي نتوانست در دوره  
قبلي به عنوان معاون امور زنان و  
خانواده، سهم در گرو گرفته شده زنان  
از استاديوم ها به عنوان يکي از  
اماکن عمومي جامعه را از امامان  
جمعه و مراجع تقليد بگيرد. تکليف  
معصومه ابتکار ملقب به "خواهر  
مري" سخنگوي گروگانگيران  
سفارت آمريکا، به عنوان يکي ديگر  
از زنان معاون و دستيار روحاني که  
در اين دوره به عنوان معاون امور  
زنان و خانواده منصوب شده هم که  
معلوم است، وي که طي حکمي از  
سوي محمد خاتمي "چادري شد"  

هاي    حتي با تشکيل "شبکه سازمان 
غيردولتي زنان در ايران" و عنوان  

تا    ۶۹۲۱ رئيس اين شبکه، از سال  
به حال يک گام براي زنان ايران و  
 تحقق مطالباتشان بر نداشته است.  

در جواب فائزه هاشمي که خود  
را نماينده زنان تلقي ميکند و گفته  
است "نبود وزير زن در دولت روحاني  
مايه آبروريزي است" هم بايد گفت که  
آنچه مايه آبرو ريزي است، قوانين  
مذهبي و مردساالر حکومت  
شماست که زندگي ميليونها زن در  
ايران را تحت بدترين تاثيرات و  
بدترين شرايط تاريخي قرار داده  

 است.  
اين واقعيت را بايد پذيرفت که  
حتي اگر روحاني وزير زني هم  
ميداشت، تکليف همين بود. قوانين  
ضد زن و سرکوبگر برپا و برجا بود، و  
فقط در جنسيت نماينده اجرايي آن  

 تغييراتي حاصل شده بود. 
بنابراين بايد تاکيد کرد که  
اينگونه رويکردهاي برآمده از بدنه  
نظام جمهوري اسالمي، هيچ ربطي  
به مطالبات و مبارزات زنان در بطن  
جامعه نداردت هيچ ربطي به مبارزه  
براي لغو حجاب که نفس حکومت را  

گرفته و امروز به اعتراف عوامل  
حکومت خط قرمز حجاب را در ده  
استان کشور رد کرده، ندارد. اين  
تبليغات هيچ ربطي به مبارزه جاري  
در بطن جامعه براي "لغو تفکيک  
جنسيتي" به عنوان بستري براي  
بيحقوقي هاي قانوني زنان ندارد،  
اينگونه سر و صدا ايجاد کردن ها  
هيچ ربطي به تالش براي "حق ورود  
زنان به استاديوم هاي ورزشي" در  
راستاي سهم خواهي از اماکن  
عمومي جامعه ندارد. اينگونه  
تبليغات هرگز نتوانسته و نخواهد  
توانست مطالبات پيشرو، برابري  
طلب و سکوالر امروز زنان ايران اعم  
از لغو قوانين مذهبي و مردساالر،  
لغو حجاب، لغو تفکيک جنسيتي،  

لغو قانون چند همسري و نيز صيغه،  
تصويب قانون منع خشونت عليه  
زنان، حق طالق، حق حضانت کودک،  
حق برابر در اشتغال و تحصيل، حق  
ورود به استاديوم، حق سفر به خارم  
از کشور و ديگر مطالبات بر حق را  

 نمايندگي کند و تحقق بخشد. 
لذا، در مقابل اين رويکرد بايد  
همچنان اعالم کرد که براي رهايي  
زنان در ايران آنچه الزم و ضروري  
است تقويت موم عظيم آزاديخواهي  
و برابري طلبي جاري در بطن جامعه،  
تقويت جنبش نوين رهايي زن و نيز  
جنبش سکوالريستي و در عين  
حال، سازماندهي و تشکل يابي و  
مبارزه علني و هدفمند است. قطعا  
در اين ميان خود زنان نيروي  

محرکه، قوي و پرانگيزه براي  
تغييرات اساسي و ريشه اي هستند  
و بايد ضمن تاکيد بر مطالبات بر  
حق خود، روي جنبش هاي مبارزاتي  
برنامه ريزي و حساب کنند و با  
ايجاد و بسط تشکل هاي مردم،  
نهاد و فعاليت علني و اجتماعي  
حول پلتفرم هاي مبتني بر مطالبات  
برابري طلبانه و سکوالر، باعث  
پيشروي هاي بيشتر و ضعيف تر  
کردن جمهوري اسالمي وعقب راندن  

 هر چه بيشتر اين حکومت شوند.  

 معاونت لعيا جنيدي، معاون حقوقي روحاني به شرط چادر؛  
 

 شيرين شمس 

 

به گزارش منتشر شنده از سنوي  
سنديکاي شرکت واحد رضا شنهنابني  
عضو هيات مديره اين سننندينکنا از  
روز بازگنرداننده شندننش در هنفندهنم  
مرداد در اعتصاب غذا بسر ميبنرد.  
خواسته او آزادي بدون قنيند و شنرط  
وي از زندان است. از اعنتنراض رضنا  
شهابي و خنواسنتنه هناينش وسنينعنا  

 حمايت و پشتيباني کنيم. 
  ٩٩ خنرداد    ٥٥ رضا شهابي در  

به خاطر مبارزاتش دستگير و پس از  
اوينن    ٥٦٩ ماه فشار در انفرادي    ١٩ 

به شش سال حبس و پرداخنت منبنلن   
هفت ميليون و پانصند هنزار تنومنان  
جريمه نقدي و پنج سال محروميت از  
فعاليت هاي سننندينکنايني از سنوي  

دادگناه اننقنالب منحنکنوم    ١٢ شعبه  
گرديد. او به دليل صدمنات جسنمني  
نناشني از بنرخننورد خشنن منامننوران  
امنننننيننتنني در حننيننن دسننتننگننيننري و  
بازجويي هنا، در دو منرحنلنه تنحنت  
عمل جراحي از ناحيه گنردن و کنمنر  
قرار گرفت. اکنون دادستاني بنا سنوء  
استفاده از وثيقه اي که پينشنتنر بنراي  
آمدن رضا به مرخصي از وي گنرفنتنه  
شده بود، و به بهانه باقي منانندن سنه  
ماه از محکوميت حبسش و تنهنديند  
به ضبط ملک وثيقه گذار، رضا را بنه  

زندان بازگردانده است.  حال علينرغنم  
اينننننننکنننه رضنننا شنننهنننابننني دوره  
محکوميتش را سپري کرده اسنت و  
با وجود ايننکنه ننامنه آزادي اش بنه  

را در پرونده خود    ۳۰/۱/۷۰ تاريخ  
ديده است، مقامات قضايي تمنامني  
مدت مرخصي پزشکي وي را غيبت  

روز    ٠٥٩ محسوب کرده و او را به   
ديگر حبس محکوم کرده اند.  بندينن  

روز در    ۳۱۱ ترتيب رضا شهابي بايد  
زندان بماند و بالفاصله دينگنر حنکنم  
زندان وي که يکسال است و در هنمنان  
هنگاميکه زنندان بنود طني پنروننده  
ديگري به آن محکوم شده بنود، اجنرا  
خواهد شد. رضا شهنابني اکنننون در  

زندان رجايي شهر مننتنقنل    ١٦ سالن  
 شده است.  

به گزارش خانواده وي اين سنالنن  
که محل نگهداري زندانيان سنيناسني  
است فاقد هر گونه امنکناننات اولنينه  
زندگي است و زندانينان امنکنان هنوا  
خوري ندارند و در اين گرماي طناقنت  
فرسا حتي از داشتن کولر و ينخنچنال  

 نيز محرومند.  
سنديکاي شنرکنت واحند ضنمنن  
گزارش اين اخبار طي بيانينه اي قنوه  
قضاييه را مسنئنول حنفنط سنالمنت  
رضا شهابي دانسته و خواستار آزادي  

فوري و بدون قيد و شرط وي و لنغنو  
کليه احکام قضايي عليه فعالين اينن  
سنديکا و ديگر فعالين کارگري شنده  

 است.   
بنا تنمننام قندرت در کنننار رضننا  
شهنابني و خناننواده اش و در کنننار  
سنديکاي شرکت واحند بنايسنتنينم و  
خواستار آزادي فنوري رضنا شنهنابني  
شويم. رضا شنهنابني بنايند فنورا آزاد  
شود. اسماعينل عنبندي و منحنسنن  
عمراني از معلمان معنتنرض و آتنننا  
دائمي فعال دفناع از حنقنوق کنودک،  
حقوق زن و عنلنينه اعندام و تنمنامني  
فعالين سياسي بايد فورا و بدون قنيند  
و شرط آزاد شوند.  احکام امنننينتني  
صادر شنده بنراي تنمنامني فنعنالنينن  
کارگري، معلمان و منردم منعنتنرض  

 بايد لغو شود.  
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني 
 

Free Them Now 

Shahla.daneshfar2@gm

ail.com 

http://free-them-

now.com   

 
 ٩٠ مرداد    ٥٠  -٥٦١٠ اوت    ١٠ 

 آخرين اخبار از رضا شهابي در زندان 
 رضا شهابي بايد فورا آزاد شود 
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درصدي اعتراضات    ٥٤٦ رشد  
 کارگري در سطح استان مرکزي 

مرداد سردار کنينومنر     ٥٢ روز  
عزيزي فنرمناننده اننتنظنامني اسنتنان  
مرکزي در جمع خبرننگناران از رشند  

درصدي اعتراضات در سنطنح    ٥٤٦ 
اين استان کنه حنجنم عنمنده آننهنا را  
اعننتننراضننات کننارگننري بننه خننود  
اختصاص داده است، سنخنن گنفنت.  
اين گفته عنزينزي از هنراس رژينم و  
فرماندهانش از فضناي اعنتنراضني  
جامعه حکايت دارد. اين آمار گوشه  
کوچکي از اتفاق شورانگنينزي را کنه  
هر روزه در اينن جنامنعنه شناهندش  
هستيم، بيان مينکننند. اعنتنراضنات  
کننارگننري گسننتننرده اسننت و هننر روز  
اشکال تعرضي تري بخود مينگنينرد.  
  ٤ از جمله در همين هفته اعتراضات  

هزار کارگر گروه ملي فوالد اهنواز و  
تجمعات هر روزه شان در وسط شهر،  
فضاي سياسي اين شهر را منتنفناوت  
کرده بنود. و در کنننار هنمنه اينننهنا  
فراخوان سراسري بنازنشنسنتنگنان بنه  

منرداد    ٢١ تجمع بزرگشان براي روز  
با خواستهاي مهنمني چنون افنزاينش  

مينلنينون    ٤ حقوقها به باالي خط فقر  
تومان و درمان رايگان و پناينان دادن  
به امنيتني کنردن منبنارزات تنحنرک  
گسترده اي را براي برپايي يک تجنمنع  
اعتراضي سراسري به پا کنرده اسنت.  
از سوي ديگر فضاي اعتراضي مردم  
در شهرهاي مختلف و به مننناسنبنت  
هاي گوناگنون اسنت. از جنمنلنه ينک  
نننمننونننه اش اعننتننراضننات هننر روزه  
مالباختنگنان و راهنپنينمنايني هنا و  
تجمعاتشان در شهنرهناي منخنتنلنف  
اسنت کننه شننعنارهناي آننهننا، صننداي  
اعتراض کل جامعه علينه اخنتنالس  
هاي حکومتيان است. نمونه ديگرش  
اعنتننراضننات هنر روزه مننردم عننلننيننه  
محروميت از اوليه تنرينن ننينازهناي  
زندگيشان و نمونه آن در اين هفته در  
شهر دزفول بخاطر معنضنل کنمنبنود  
آب است، که به درگنينري منردم اينن  
شهر با نيروي انتظامي منجر شند و  
مردم با شعارهايي چون ما هنمنه بنا  
هم هستيم، نيروي انتظامي خجالت،  
خجالت بنا سنرکنوبنگنران حنکنومنت  
درگير شدند. همچننينن چنهنارشنننبنه  

هاي بدون حجناب و جنننگ آشنکنار  
زنان معترض با حجاب اين پنرچنم و  
سمبل حکنومنت اسنالمني و ابنعناد  
اجتماعي اين اعتنراض، کنارزارهناي  
اعتراضي عليه تفکيک جنسينتني از  
جمله اسنتنادينوم هناي ورزشني بنراي  
همه، طومارهاي اعنتنراضني عنلنينه  
ازدوام کودکان اينن قناننون بنربنرينت  
اسالمي، کارزار در دفناع از حنقنوق  
کودکان و حق کودکان براي رفنتنن بنه  
مدرسه ، کارزار عليه امنيتني کنردن  
مبارزات، اعتنراضنات دانشنجنوينان  
عليه اخاذي هاي دانشگاهها و بنراي  
حق تحصيل رايگان و صدها ننمنوننه  
ديگر از همين دست، ابعاد تنحنوالت  
عظيمي را که در راه است به ننمناينش  
ميگذارد. تحوالتي که در آن جنبنش  

 کارگري ثقل مهمي دارد.  
 

مشکل ما حل نشه اهواز  
 قيامت ميشه 

هنزار کنارگنر گنروه    ٤ اين شعار  
ملي فوالد اهنواز اسنت. شنعنارهناي  
اعنتنراضني اينن کنارگننران در وسننط  
شهر،  کف زدن و شعار توپ، تناننک،  
فشفشه، بطور واقعني اعنالم جنننگ  
کارگران عليه فقنر، بنينحنقنوقني، بني  
تاميني و جهنمي است که جمنهنوري  
اسالمي به پا کنرده اسنت. ينکنسنال  
قبل کارگران هپکنو در وسنط شنهنر  
اراک راهپيمايي کردند و با شعار زينر  
بار ستم نمي کنيم زندگي، جنان فندار  
منيننکننننينم در ره آزادي واي از ايننن  
وضننع، واي از ايننن وضننع، سننرود  
آزادگي سردادند و شعار آنها به سنرود  
همبستگي در اعتراضات کارگري از  
جمله به شعار هزاران بنازنشنسنتنه در  
تجمع اعتراضي آنها در روزهاي آخنر  

تبديل شد. امنروز کنارگنران    ٩٢ سال  
گروه ملي اهواز با اين شعارها، دارند  
صداي خشم و اعتراض کل کنارگنران  
و کل جامعه را عليه توحش سرماينه  
داري حنناکننم و زورگننوينني و قننلنندري  

هايش اعالم ميکنند. کارگران گنروه  
  ٤ ملي فوالد اهواز بخاطر دسنتنکنم  

مناه دسنتنمنزد در اعنتنراض بنه سنر  
مننيننبننرننند. دور جنندينند اعننتننراضننات  
کارگران گروه ملي صنننعنتني فنوالد  

منناه    ٤ تنيننر بننخناطننر    ٥٩ اهنواز از  
دستمزد پرداخت نشده و طلبهنايشنان  
بنننابنننت حنننق سنننننننوات و خنننطنننر  
بيکنارسنازينهنا آغناز شند اسنت. در  
شرايطي که اعتراضات کارگران گروه  
ملي صنعتي اهواز هر روز تنعنرضني  
تننر مننيننشننود و کننارگننران بننر روي  
خواستهايشان پافشناري منينکننننند،  
مديريت در همدستي با حنراسنت بنه  
ابزار سرکوب دست برده و ده ننفنر از  
کارگران از جمله رحيم سعيدي، طارق  
خننلننفنني، غننريننب حننريننزاوي، کننريننم  
سياحي، عباس چلداوي، علني اکنبنر  

مننرداد    ٥٤ پننننناهنننننده، را در روز  
بازداشت شدند که بعد با گرفتن تعهد  
آزاد گننردينندننند. امننا کننارگننران بننه  
اعتراضاتشان ادامه منيندهننند. روز  

نفر از اينن کنارگنران    ٠٦ مرداد    ٥٢ 
براي پيگيري خواستهايشان به تهنران  
رفته و مقابل مجلس تجمنع کنردنند.  
صف متحد و قندرتنمننند کنارگنران،  
اتکاي آنها بنه منجنمنع عنمنومني و  
تصميم گنينري هناي جنمنعني شنان،  
شرکت خانواده ها در اين اعتراضات  
از جمله حلقه هاي کليدي براي تنداوم  

 قدرتمند اين اعتراضات است. 
 

تبليغات کثيف شوراهاي  
 اسالمي و خانه کارگريهاي رژيم 

يک کارزار داغ خانه کارگريهاي و  
دارودسته هاي شنوارهناي اسنالمني،  
اين نهادهاي دست ساز حکومتي در  
هفته هاي اخير، کارزار دفاع از علني  
ربيعي وزير کار دولت روحاني اسنت.  
اينان در دوره مضنحنکنه اننتنخنابنات  
پشت سر روحاني سينه زدند و امنروز  
سنگ ربيعي جالد را تنحنت عنننوان  
"وزير دلسوز کارگر" به سينه ميزنند.  

اما کارنامه سياه علي ربيعي  کسني  
کننه از مننهننره هنناي شننننناخننتننه شننده  
اطالعات رژيم و شکنننجنه گنر بنوده  
مثل تک تک ديگر سران حنکنومنتني  
براي مردم روشن است. او وقتي وزينر  
کار دولت روحانني شند، گنفنت:"منن  
هنوز به روايتي و از زاويه ديگري هنم  

جنا کنه    کننم. هنمنينن   کار امنيتي مي 
ام بايد با بحران کنار و بنحنران    نشسته 

کننيند    اجتماعي مقابله کنم. فکر مي 
اي    ها کار ساده   جلوگيري از اين بحران 

 است؟". 
علي ربينعني درسنت گنفنت. در  
دوره اي که جنبش اعتراضي کارگري  
چنين با قدرت به جلو گام برميندارد،  
به وزاريي چون وي نياز اسنت کنه در  
کار امنيتي کردن اين اعتراضات هم  
خبره باشند. اما در مقابل جنننبنشني  
اعنتننراضنني عننلننيننه امنننننيننتنني کننردن  
مبارزات در ميان کارگران، معلنمنان  
و مردم معترض به راه افتاده است که  
هر روز ابعاد اجنتنمناعني تنري پنيندا  

 ميکند.  
کارزار دفناع از "عنلني ربنينعني"  
جايگاه تشکلهاي باند سياهي خناننه  
کارگر و شنوراهناي اسنالمني را بنه  
عنوان نهادهايي حکومتي به روشنن  
نشان ميدهد.  بايد بساط آنها و وزير  
کار "دلسوزشان" علي ربينعني و کنل  
حاکميت جانينان اسنالمني را جنارو  

 کرد.  
 

مرداد روز تجمع بزرگ    ٢١ 
 سراسري بازنشستگان  

منرداد ، روز اعنتنراض    ٢١ روز  
سراسري بازنشستگان  براي پيگينري  
خواستهايشان در منقنابنل منجنلنس  
اسالمني اسنت. اينن تنجنمنع بنزرگ  

اعننتننراضنني تننوسننط بننازنشننسننتننگننان  
فننرهنننننگنني، تننامننيننن اجننتننمنناعنني،  
پننرسننتنناران، و لشننگننري بصننورت  

  ٢١ سراسري در سناعنت ده صنبنح  
مرداد در مقابل منجنلنس اسنالمني  
برگزار ميشنود و بنازنشنسنتنگنان از  
سراسر کشور در تندارک بنرگنزاري آن  
هستند. بنازنشنسنتنگنان در بنيناننينه  
هننايشننان از شننهننرهنناي مننخننتننلننف  
همنکناران خنود در سنراسنر کشنور،   
همکاران معلم شاغل  و خاننواده هنا  
را به شرکت در اين روز فراميخوانند.  
گروههاي منعنلنمنان از جنمنلنه گنروه  

اسفند اعالم همبستگي    ١٩ معلمان  
با اين فراخوان کرده اند،  وسيعا خنبنر  
رسنننانننني کنننننننينننم. گنننروه اتنننحننناد  
بازنشسنتنگنان طني قنطنعنننامنه اي   
پيشنهادي بر سر خواست  برون رفنت  
از خط فقر يعنيت )چنهنار منينلنينون  
تومان(، داشتن بيمه هاي همگاني و  
درمان رايگان و برداشتنن فشنارهناي  
امنيتي از فضاهايشان تاکيد کرده و  
اعننالم کننرده اننند کننه چنننننانننچننه بننه  
مطالبات آنها پناسنخ داده نشنود بنه  
تننجننمننعننات و تننحننصننن خننود ادامننه  
خواهند داد. آنها همچنين خواسنتنار  
اداره و نننظننارت بننر صننننندوق هنناي  
بازنشستنگني خنود و رسنيندگني بنه  
غارت هرگونه صننندوق و منوسنسنه  
هاي مالي بازنشستگان مانند جريان  
کارت صدرا... شده انند. منجنمنوعنه  
اين خنواسنتنهنا منينتنوانند مضنمنون  
پالکاردهاي اعتنراضني اينن تنجنمنع  
اعتراضي بزرگ و شعارهاي کنوبنننده  
آنان عليه فقر، بيحقوقي، اختالس ها  
و داشتن يک زندگي انسنانني بناشند.  

 زنده باد بازنشستگان 

 کارگران در هفته اي که گذشت 
 شهال دانشفر 

 تراكت هاي حزب كمونيست كارگري ايران 

 را تكثير و وسيعا پخش كنيد
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منردادمناه    ۶۱ روز چهارشنبه    -
در بجنورد، مسلم محنمنديناران،    ۳۱ 

دادستان عمومي و انقنالب در شنهنر  
بجنننورد، منورد هنجنوم منردم قنرار  

 .گرفت و زخمي شد 
مردادماه    ۶۱ شامگاه دوشنبه    -
در خيابان ذکرياي رازي شهنر ري    ۳۱ 

يک آخوند مورد تهاجم جنواننان قنرار  
به اين گزارش جواننان اينن      گرفت. بنا 

اند کنه در عنکنس    منطقه اعالم کرده 
پور در روز    العمل به قتل اصغر نحوي 

تير امسال، اين آخنونند را منورد    ۷۱ 
 .اند   تهاجم قرار داده 

طبق خبرهاي منتشره يکي از    -
اعضاي شوراي شهر سننننندم منورد  
 .گوشمالي افراد ناشناس قرار گرفت 

  ۳۱ منرداد    ۹ روز سه شنننبنه    -
يکي از آخوندهاي نهاوند کنه منزاحنم  
زننان و جننواننان نننهناونندي شنده بننود  
توسط دو جوان بشدت مورد ضرب و  
شتم قرار گرفت و راهي بنينمنارسنتنان  
شد. اقدام اين دو جوان مورد استقبال  
حاضرين قرار گرفت. همه حاضرين بر  
اين عقيده بودند که اين آخوند در کنار  
و زندگي مردم دخالت بيجا و فضولي  

ميکند و حقش همنينن اسنت کنه بنا  
 .کتک سر جاي خودش قرار گيرد 

و ربع شب دوشنبنه    ۶۴ ساعت    -
سنالنه اي    ۹۱ ، آخوند  ۳۱ تيرماه    ۷۱ 

که امام جماعت روستاي منعنتنمندينه  
شهرستان فيروزه و از فعاالن حوزه امر  
به معروف و نهي از منننکنر بنود، در  
خيابان رازي نيشابور از ننزدينک و بنا  
افشانه فلفلي توسط يک گنروه هشنت  
نفره مورد حمله قرار گنرفنت و راهني  
بيمارستان شد و تحت مراقبنت هناي  

 .ويژه قرار گرفت 
منحنسنن فنراهنانني در اسنالم    -
امنر بنه    ۳۱ اردينبنهنشنت    ۹۶ شهر،  

معروف و منزاحنمنت بنراي دينگنران  
بشدت کتک خورد. اين فرد در شهرک  
جانبازان قائميه با فضولي در زندگني  
جوانان و سواالت ننامنربنوط از آننهنا  

 .مزاحمت ايجاد ميکرد 
آمار ضنرب و شنتنم منامنوران   

حکومت صدها بار بيشتر از اينننهنا  
است. تنها موارد معدودي به بنينرون  
درز ميکند. بعنضنا شنرم منينکننننند  
کتک خوردن خود را حتي به اعضناي  
خانواده خود اطالع بدهند و حکومت  

نيز تنالش زينادي منينکننند کنه اينن  
خبرها منعکس نشود. تا مزدورانش  
مرعوب نشوند و تصنوينر واقنعني از  

 .خشم و نفرت مردم داده نشود 
مردم حق دارند اوبناشني کنه در   

زندگي مردم فضنولني منينکننننند را  
گوشمالي بدهننند. منردم حنق دارنند  
عوامل تنبنهنکناري کنه در سنرکنوب  
مردم به هر شکلي نقش دارنند منورد  
حمله قرار دهند. اين حق مردم اسنت  
که حساب مقامات حکومنت را کنه  

سال زندگي آنها را تباه کنرده انند    ۹۱ 
برسند. آخوندها و عوامنل شننناخنتنه  
شده حکومت جرات حضور در خيلي  
از رستوران ها و برخي مناطق شهر را  
ندارند و هر روز فضا براي آنها نناامنن  
تر ميشود. روزي که منردم در ابنعناد  
توده اي اراذل و اوباش امر به معروف  
و سرکوبگران حکنومنت را سنرکنوب  
کنند بزودي فرا ميرسد. وقت آن است  
که عوامل فريب خورده حکومت کنه  
سهمي هنم در چنپناول حنکنومنتنينان  
ندارند فکري به حال خنود بنکننننند و  
  خود را از حکومت کامال جدا کنند. 

روحنانني در سننخنننراننني اش در  
مجلس شوراي اسالمي گفت: منلنت  
ايران مصالح بنلننندمندت را بنه رفناه  

 دهد.    ناپايدار ترجيح مي 
صريحتر از اين نميشد بنه منردم  
وعده ادامه فقر و فالکنت داد. فنعنال  
حل معضنالت اقنتنصنادي اکنثنرينت  
مردمي که زندگي شان را تنبناه کنرده  
ايم در دستورمان نيست. "ملت ايران"  

سال گذشته هم يعني به انندازه    ۹۱ در  
سه نسل مصالح بلندمدت را به رفناه  
ناپايدار ترجيح داده اسنت و حناضنر  
است چند نسل ديگر هم منتظر رفناه  

 بماند!  
در مقابل کارفرماها اما روحاني  
به حدکافي سخاوت نشان داده اسنت.  
مننيننگننوينند طننرح کننارورزي يننعننننني  
اسننتننخنندام مننوقننت نننيننروي جننوان و  

هنزار    ۹۴۴ تحصيل کرده با مناهني  

تومان را عملي ميکنينم کنه هنزينننه  
کننارفننرمنناهننا را پننايننيننن بننينناوريننم،  
کارفرماها را از سهم بيمه اي که بايند  
پرداخت کننننند هنم کنامنال منعناف  
ميکنيم که اننگنينزه بنينشنتنري بنراي  

 سرمايه گذاري داشته باشند.  
فننرق دو جننننناح ايننن اسننت کننه  
روحاني صريحا ميگويد دغدغه فقنر  
و محروميت اکثريت مردم را نندارد.  
واقعا هم ميداند که در اين نظام وعده  
رفاه که چه عرض کنم حنتني کناهنش  
فشار اقنتنصنادي هنم دروغني بنينش  
نيست. اما جناح ديگر در دعنواهناي  
جننننناحنني خننود را طننرفنندار حننل  
مشکالت اقتصادي مردم جا مينزنند  
ولي نسخه اش سنرکنوب بنينشنتنر و  
اسالمي کردن بيشتر اسنت. در واقنع  
به روحاني ميگويد شرط عملي کردن  
اين برنامه اقتصادي سرکوب بينشنتنر  

 و امتياز دادن بيشتر به سپاه است.  
  ۹۱ و مردم هر دو جننناح را در  

سال گذشته به حد کافي تجنربنه کنرده  
اند. بايد به انتخاب آلنتنرنناتنينو چنپ  

 سرعت بيشتري بدهند. 

 خبر و نظر 

 گوشمالي آمرين به معروف گسترش يافته است 
 

 برگرفته از صفحه فيسبوک اصغر کريمي 
روابننط عننمننومنني بننانننک مننلنني  
درمورد تجمعات اعتراضي کارگنران  

منرداد بنه    ۷۱ فوالد اهنواز کنه روز  
تهران کشيده شند ادعنا کنرده اسنت:  
"انجام اين اعتصاب و اعنتنراض در  
حالي است که بانک ملّي ايران ظنرف  
سه ماه اخير پرداخت هايي در زمينه  
رفع مشکالت کارگران کارخانه انجام  
داده است از طرفني در حنال حناضنر  
کارخانجات و شرکت هايي هسنتننند  
که بيش از شنش مناه حنقنوق عنقنب  
افتاده دارند ولي از اينن اعنتنراضنات  

 مشکوک خبري نيست".  
اوال ايشننان مننقننام امنننننيننتنني  
حکومت است يا يک مقام بانکي! از  
اظهارات ايشان بنرمنينايند کنه منثنل  
اکثر مسئولين جمهوري اسالمي هنر  
دو شغل شريف! را دارد. تا منقنامني  
صننداقننت خننود را بننه حننکننومننت و  
جناياتش نشان نداده باشد و اعنتنمناد  
باالترهنا را جنلنب ننکنرده بناشند بنه  
منقنامني گنمنارده ننمنينشنود. ثناننينا  

کارگر فنوالد اهنواز    ۰۴۴۴ اعتراض  
چه مشکوک بناشند چنه ننبناشند امنا  
روساي بانک ملي و ساير مقامنات و  
آيت آهلل هاي حکومت مطلنقنا افنراد  
مشکوکي نيستند! بي ربطي آنها بنه  
هرنوع انسانيتي، عقب مانده بودن و  
ارتجاعي بودن آنهنا، ننقنش آننهنا در  
منناشننيننن جنننننايننت حننکننومننت و در  
اختالس ها و دزدي هناي منينلنيناري  
براي همه مردم ايران منعنرفنه اسنت.  
سننوم اينننننکننه ايشننان شنناينند خننواب  
تشريف دارند که ميگوينند کنارگنران  
سننايننر مننراکننز کننه شننشننمنناه حننقننوق  
نميگيرند اعتراضي هم ننمنينکننننند.  
ساالنه هنزاران اعنتنصناب و تنجنمنع  
اعتراضي در سراسر کشنور منطنابنق  
آمار همکارانشان در نيروي انتظامي  
و ارگانهاي امنيتي منتشر مينشنود.  

نيروي انتظامي استان مرکزي همينن  
سه روز قبل گفته بود کنه تنجنمنعنات  

درصد در سال جديد    ۷۰۴ اعتراضي  
افزايش يافته کنه اکنثنرا منربنوط بنه  
مسائل اقتصادي است. امنا ادعناي  
اين مقام بانکي يا امننينتني بنينشنتنر  
اعترافي است که در حکومت ايشنان  
دستمزد يک پننجنم خنط فنقنر و ينک  
صدم حقوق همينن منقنام بناننکني را  

 ششماه ششماه پرداخته نميشود.  
اما اعتراض چهارهزار کنارگنري  
که سالها توسط باننک منلني ينا ينک  
ارگان دولتي ديگر و يا يک کارفرماي  
خصوصي به شديدين وجهي استثمار  
شده و حقوقي که بنراي آننهنا تنوسنط  
شورايعاي کار تعيين شنده کنمنتنر از  
هزينه يک روز زندگي روساي بانک ها  
و ساير مقامات حنکنومنت اسنت را  
مشننکننوک قننلننمننداد کننردن بننيننش از  
وقاحت و بيشرمي است. ايشان ايننرا  
هننم از خننمننيننننني و خننامنننننه اي و  
رفسنجاني و روساي سنپناه و وزارت  
اطالعات آمنوخنتنه اسنت. هنر ننوع  
اعتراضي از خيزش ميلينونني منردم  

تا اعتنصنابنات هنر روزه    ۱۱ در سال  
کارگري، از اعتراضات هر روزه و هنر  
ساعته عليه حجاب و بينحنقنوقني تنا  
اعتراض مردم به اختالس اين آقاينان  
همه و همه توسط مقامات حکومت  
بنه عنوامنل مشنکنوک و اسنتنکنبنار  
جننهنناننني و اسننرائننيننل نسننبننت داده  
ميشود. ايشان شايد بنه خنينال خنود  

چراغ سنبنز      دارد به مقامات امنيتي! 
سننرکننوب مننينندهنند. امننا مننقننامننات  
امنيتي و اننتنظنامني درس خنود را  
خوب بلدنند اگنر اعنتنراضنات را بنه  
شيوه سابق سرکوب نميکنند علنتنش  
به سادگي اين است که توان سنابنق را  

 ندارند.  

 روساي بانک يا مقامات امنيتي؟ 
 برگرفته از صفحه فيسبوک اصغر کريمي 

 مصالح ملت از نگاه روحاني! 
 

 برگرفته از صفحه فيسبوک اصغر کريمي 

صنحننننه هناي اعنتننراض مننردم    
دزفننول بننه مشننکننل آب و رفننتننار  
وحشيانه سرکوبگران حکومت واقعنا  
ديدني است. حضنور وسنينع زننان و  
روحيه بااليني کنه منردم در منقنابنل  
مزدوران حکومت نشنان منيندهننند،   
ايستادگي آنها و فرياد خشم و ننفنرت  
آنها صنحنننه هنايني بنيناد منانندنني  

خواهند شد. اين مردم عزم سرنگوني  
 دارند. 

چه کسي ممکن اسنت در شنهنر  
دزفول از مفتخوران باشند و طنرفندار  
چنين حکومتي باشد! کدام جنوانني،  
کنندام کننارگننري، کنندام مننعننلننم و  
زحمنتنکنشني، کندام زنني در دزفنول  
ممکن است هنوز به اينن حنکنومنت  

توهمي داشنتنه بناشند. فضنا واقنعنا  
عوض شده است. در همنه جنا منردم  
اين صحنه ها را ديده اند و هنمنه جنا  
فضا همين است. اين فضا از جنننس  
سرنگوني است. عوامل حکومت هم  
ترديدي ندارند که بر دريايي از خشم و  
انزجار مردم نشسته اند. ميدانند کنه  

 عمر اين رژيم دوامي ندارد. 

 صحنه هايي که به ياد خواهند ماند 
 برگرفته از صفحه فيسبوک اصغر کريمي 
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مننهنندي کننروبنني ايننن هننفننتننه  
اعتصاب غذا کنرد و بنعند از چننند  
ساعت به بيمارستان مننتنقنل شند و  
اعتصابش را شکست. اينن خنبنر در  
رسنانننه هناي دوم خننردادي بننازتننابنني  
وسيع يافت. از رنج کروبي گفتنند. از  
دخالت منامنوران در زنندگنينش، از  
دوربين هناي مندار بسنتنه و امنثنال  

 اينها.  
از نظر ما و هنر انسنان آزاده اي  
مهدي کروبي و منوسنوي و رهنننورد  
حق دارند بخواهند دادگاهي برايشان  
تشکيل شنود، دادگناهشنان عنلننني  
باشد، وکيل مندافنعني بنا اننتنخناب  
خودشان داشته بناشننند. منامنورينن  
حکومت اسالمي حق ندارند زنندگني  
خصوصي آنهنا را زينر ننظنر داشنتنه  

 باشند.  
اما حقيقت اينننسنت کنه سنينننه  
چاکان مهدي کروبي و شرکا فقط اين  
ها را نميخواهند. تالششان اينننسنت  
که يک بار ديگر يک آخوند را به راس  
جنبش مردم برانند و اين جنننبنش را  

مثله کنند. سوال ما از اين جمناعنت  
اينست که اوالت آيا همين حقوق ساده  
اي را که ما بنراي منهندي کنروبني و  
هرکس ديگري قائليم خود شما بنراي  
تک تک منردم اينن منمنلنکنت قنائنل  
هستيد يا بوديد؟ آيا خنود کنروبني و  
مننوسننوي و خنناتننمنني و بننقننيننه بننه  
اپوزيسيون رانده شدگان، هيچگاه در  
عمرشان از وکنينل مندافنع و دادگناه  
علني براي چپها و مجاهدينن و کنل  
زندانيان سياسي اي کنه فنلنه اي در  
خيابانها دسنتنگنينر شندنند و اعندام  
شدنند دفناع کنرده انند؟ آينا جننناب  
کروبي خود از اعدام هاي گنروه گنروه  
زندانيان در دهه شصنت کنه هنر روز  
صدها نفر را به گلوله ميبستند دفاع  
نميکرد؟ آيا در همين سالهناي اخنينر  
اپوزيسيون حکومتي و دوم خنردادي  
و موسوي چي، يک بار از اسمناعنينل  
عبدي و بهننام ابنراهنينم زاده و آتنننا  
دائمي و محمد جراحني کنه بنه جنرم  
دفاع از کارگران و حقوق انسنانني بنه  
سالها زندان محکوم شدند دفاع کرده  

اند؟ بهنرحنال هندف از يناد آوري آن  
فاکتها اينست که بگوييم کروبي حنق  
دارد زنداني اين ديو خبيثي کنه خنود  
پاينه گنزاري کنرد ننبناشند، امنا اگنر  
مدافعانش فکر ميکنند منينتنوانننند  
دوباره با آخنونند و منذهنب و اسنالم  
جنبش مردم را منثنلنه کننننند، کنور  

 خوانده اند. 
جننمننهننوري اسننالمنني را امننثننال  
رفسنجاني ها و کروبي ها و موسوي  
ها و گنجي و مهاجراني و سازاگارا و  
سروش با جنايت و بيرحمي تنمنام بنر  
سر مردم ايران حاکم کردند. اينها هنم  
اکنون هنم خنينلني هنايشنان حناضنر  
نيستند يک کلمه عليه جالداني مثنل  
الجوردي و خلخالي بر زبان بيناورنند.  
اکنون اين دينو خنبنينثني کنه امنثنال  
کروبي ها ساختنند بنالي جنان خنود  
آنها نيز شده است. آينا منا منردم در  
اين شرايط بايد از حقوق کروبي دفاع  
کنيم؟ بله. کروبي يک قرباني نظنامني  
است کنه خنود پناينه گنذاراش بنود.  
کروبي را ما از حکومت اسنالمنينش  

نجات خواهيم داد. اما ما فنرامنوش  
نکرده ايم که امثال کروبي و موسنوي  
و بقيه چنه بناليني سنر اينن جنامنعنه  
آوردننند. ايننن را هننم بنناينند در کنننننار  
مظلوميتشان گفت و نوشت تا اينکه  
مننعننلننوم شننود کننه اسننتننفنناده از  
"مظلوميت" اينها براي توهم پراکنني  
در مننيننان مننردم و "سننبننز کننردن" و  
اسالمي کردن جننبنش منردم چنقندر  

 نفرت انگيز و زشت و کثيف است. 
سينه چاکان کروبي و کل جنبنش  
اسالمي قاعندتنا بنايند بنا مشناهنده  
فضاي پيشرو و مدرن و ضد اسالمي  
جامعه متوجه شده بناشننند کنه دوره  
بازي بنا کنارت اسنالم و منذهنب و  
آخوند براي خفه کنردن صنداي منردم  
ديگر گنذشنتنه اسنت. اينن جنننبنش  
حکومت اسالمي را به سه کنج رانده  
است. هنوز اين حکومت دارد هرروز  
جنايت ميکند اما روشن است که در  
حالت دفاعي و افنول اسنت. اينن را  
حتي سرانش هم بر زبنان مني آورنند.  
سرنوشت امروز کروبي و شرکا نتيجه  
وضعيت نزار و افنول کنل حنکنومنت  
اسالمي است. اينننهنا بنراي ننجنات  
حکومتشان از سقوط و سنرننگنونني  
دست به تالشهايي زدند و به نناگنهنان  
بدون اينکه بخواهند بنه اپنوزيسنينون  
رانده شدند. و گرنه هنوز در کنار بقيه  

 مشغول کسب و کار سابقشان بودند. 
ما مردم بايد نسبت به تقالهنا و  
رهبر تراشي هاي مسخره طنينف دو  
خنردادي و مننلني اسنالمنني هشنيننار  
باشيم. نبايد اجازه دهيم که مبارزات  
ما تحت الشعاع اينن ننوع اخنبنار و  
جنجالها قرار گيرد. همين دو سه روز  
پيش ماموران حنکنومنت اسنالمني  
مظفر عباسي پدر سه کودک خردسال  
را جلوي چشم مردم در قم وحشنيناننه  
هنگام دستفروشي کشنتننند. ننبنايند  
اجازه دهيم که اين خبنرهنا از جنلنوي  
چشم منردم دور شنود. اينن خنبنر و  
اخبار اعتصابات و اعتراضات مردم  
دزفول و کنارگنران ننورد و هنپنکنو و  
پتروشيمي و هفت تپه و امثال اينهنا،  
قطعا مهمتر از تحرکات جننناحنهناي  

 حکومت است.  
جننمننهننوري اسننالمنني بننه جننرم  
جنننننايننات و زننندان کننردن مننردم و  
اعدامهايش بايد سرنگون شود و کل  
جنبش اسالمي از صنحنننه جنامنعنه  
جارو شود. اين تنها راه دست ينافنتنن  
ما مردم بنه زنندگني انسنانني اسنت.  
هرکس که ذره اي دلسوز مردم بناشند  
بايد براي جارو کردن کل اين جننبنش  
کثيف از صحنه جامعه اينران تنالش  

 کند. 

 خبر و نظر 

 داستان مهدي کروبي 
 

 کاظم نيکخواه 

چننهننار هننفننتننه از تننجننمننعننات  
اعتراضي شما ميگنذرد و شنمنا بنه  
درست تجمعاتتان را به منرکنز شنهنر  
کشانده ايد اما هنوز به خواست هاي  

  ۷۹ شما پناسنخني ننداده انند و روز  
مرداد نيروهاي امننينتني حنکنومنت  
تعدادي از شما را بازداشت کردند تنا  
آنها را بدليل شرکت در اينن منبنارزه  
تحت فشار قرار دهند. باز هم شما به  
درست اين اقدام سرکنوبنگنراننه را بنا  
ادامه تجمعاتتان پاسخ داديد و نشان  
داديد کنه بنراي بنه کنرسني نشنانندن  
 خواست هاي بحق تان کوتاه نمياييد.  
در اين مدت عميق تنر و روشنن  
تر از هميشه تجربه کرديد که فقنط و  
فقط بايد به نيروي خودتان اتکا کنيد  

ننفنريند و بنا خناننواده    ۰۴۴۴ شما   
هايتان جنمنعنينت بنزرگني هسنتنيند.  
تننجننربننه زيننادي در اعننتننصننابننات و  
تننجننمننعننات طننوالننني منندت دارينند،  
تجربه حضور خانواده هناينتنان را در  
تجمعات زمستان سال قبل داريد که  

با حضور آنها بالفاصنلنه بنخنشني از  
حننقننوق شننمننا را پننرداخننتننننند. بنندون  
سازماندهي براي به ميدان آوردن کل  
همکاران و خانواده هايتنان، شنمنا را  
ميتوانند فرسوده کنننند و هنمنراه بنا  
بازداشت و پرونده سازي عليه فعالين  
شمنا منبنارزه تنان را بني سنراننجنام  
بگذارند. حکومت از نينروي شنمنا و  
اعتراض مردم وحشت دارد نميتوانند  
مبارزه گسترده شما را سرکوب کننند  
اما تالش ميکند با تهديد به اخنرام  
و دستگيري فعالنينن شنمنا و پناسنخ  
ندادن به خواست هناينتنان در منينان  
شنمننا تننفننرقنه بنيننننندازد، بننخنشنني از  
کارگران را خانه نشين کند و شنمنا را  

 از ادامه مبارزه باز دارد.  
شما ميتنواننيند و بنايند بنر اينن  
موانع غلبه کنيد. مبنارزات شنمنا و  
شعارهاي کوبنده شنمنا در ينک مناه  
گذشته تنوجنه بسنيناري از منردم را  
جلب کرده است. به اينن ننينرو اتنکنا  
کنيند. صندهنا هنزار ننفنر دينگنر از  

کارگران، جوانان و مردم منحنروم در  
اهواز خود را عميقا بنا شنمنا هنمندل  
ميندانننند. درد شنمنا درد آننهنا هنم  
هست. هزاران ننفنر از جنواننان شنمنا  
بيکارند و در فقر و محرومنينت بسنر  
ميبرند. آنها هنم بنا شنمنا هسنتننند.  
هزاران کارگر ديگنر حنقنوق منعنوقنه  
دارنند و مننثننل شننمنا دسننتنمننزدهنناي  
ناچيزي دارند. آنها خود را هم جنبنهنه  
اي شما منيندانننند و منينتنوانننند از  
مبارزه شما فعاالنه حمناينت کننننند.  
خشم و نفرت عميقي همه مردم را در  
اهواز و خوزستان و در سراسر کشنور  

فراگرفته است. وقنت سنازمنان دادن  
اين نيرو است. شما يک مرکز بزرگ و  
شناخته شده صنعتي هستيند و اينن  
مننوقننعننينننت را دارينند کننه بنننراي  
سازماندهي يک نيروي بزرگ ابتنکنار  
را به دست بگيريد. با سنازمنانندهني  
درسننت هننمننه هننمننکننارانننتننان را در  
روزهاي معينني هنمنراه بنا خناننواده  
هننايننتننان بننه تننجننمننع فننرابننخننوانننينند.  
خبررساني کنننيند و منردم شنهنر را  
مطلع کنيد. کارگران مراکز ديگنر را  
که مشکالت مشابه شنمنا دارنند بنه  
تجمع همزمان فنرابنخنواننيند. رسناننه  

هنناي دوسننت را مننطننلننع کنننننينند. از  
جننوانننانننتننان بننخننواهننينند در منندينناي  
اجننتننمنناعنني خننواسننت هنناي شننمننا و  
مبارزات و فراخوان هاي شما را همه  
روزه بازتاب بدهند. نيروي شما زيناد  
است و به هردرجه در به ميدان آوردن  
اين نيرو بهتر عمل کنيند منوفنقنينت  
بيشتري بدست خواهيد آورد. ما ننينز  

 فعاالنه با شما هستيم.  
 اصغر کريمي  

از طرف حزب کمونيست کارگري  
 ايران  

   ۷۴۶۲ اوت    ۶۱ ،  ۶۹۳۱ مرداد    ۷۱ 

 صحبتي با کارگران فوالد اهواز 
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حکم شالق شاپنور احسنانني راد  
نماينده سابق کارگران پروفيل ساوه و  
از اعضاي هيات مديره اتحاديه آزاد  
کارگران ايران بنا واکنننش اعنتنراض  
بسنينناري روبننرو شننده اسننت. شنناپننور  
احساني راد در بيستم منرداد مناه از  

دادگاه کيفري ساوه    ١٦١ سوي شعبه  
به حکم وحشيانه سني ضنربنه شنالق  
محکوم شد. در واکنش به اين حنکنم  
جنايتکارانه عليه شاپور احساني راد  
اتحاديه آزاد کارگران ايران و اننجنمنن  
صنفي برق و فلز کنرمنانشناه بنيناننينه  
داده و به آن اعنتنراض کنرده انند. در  
بخشي از بيانيه اتحاديه آزاد کارگران  
ايران تحت عننوان " در بنرابنر حنکنم  
قرون وسطائي شالق بر علينه شناپنور  
احساني راد با تمام توان ايسنتنادگني  
خواهينم کنرد" چنننينن آمنده اسنت:"  
صدور چنين حکمي بر علينه شناپنور  
احساني راد بيش و پنينش از اينننکنه  
بيانگر وجود قوه قضائيه و دادگاهني  
بننراي سننتنناننندن حننق کسنني در ايننن  
مننمننلننکننت بنناشنند بننيننانننگننر وجننود  
دستگاهي است که تمام و کنمنال در  
خدمت دزدان و غارتگران است و هنر  
درجه از حق خواهي کارگران را حتني  
اگر در حد توصيه بناشند بنا زنندان و  
شالق پاسخ ميدهد.". در آخر بيناننينه  
بر مبارزه قاطع عليه چنننينن احنکنام  
وحشيانه اي تاکيد شده و چنين آمنده  
است:"اتحادينه آزاد کنارگنران اينران،  
عليرغم اينکه اين حکم نهائي نيست  
و در دادگاه تجديد نظر قابل تنجنديند  
نظر خواهي است امنا ننفنس صندور  
چنين حکم شنيعي بر عنلنينه شناپنور  
احسانني راد را ينک گسنتناخني بني  
شرمانه عنلنينه حنق خنواهني طنبنقنه  
کننارگننر ايننران ارزيننابنني مننيننکننننند و  
بدينوسيله اعالم ميدارد با تمام تنوان  
و عليرغم هر هزينه اي که متوجه ما  
اعضا اتحنادينه آزاد کنارگنران اينران  
بشود در مقابل آن ايستادگي خواهيم  
کرد و در سطح گسترده اي بنا جنلنب  
توجه مجامع بين المللي کنارگنري و  
حقوق بشري به صدور چنين حنکنمني  
و تننجننمننع در مننقننابننل نننهننادهنناي  
حکومتي اجنازه ننخنواهنينم داد تنن  
رنننجننور شنناپننور احسنناننني راد آمننام  
ضربات تازيانه سنتنمنگنران بشنود.".  
بيانيه انجمن صنفي کارگنران بنرق و  
فلز کار کرمانشاه ننينز صندور حنکنم  
شالق بنراي شناپنور احسنانني راد و  

گسترش دستگيري هنا را منحنکنوم  
کرده و در بخشي از آن چنننينن آمنده  
است: "انجمن صنفي کارگران بنرق و  
فلز کار کرمانشاه ضمن تاکيد بر لغو  
اين حکم جنايتکارانه و آزادي هنمنه  
فننعننالننيننن در کننلننيننه عننرصننه هنناي  
اجتمناعني بنر ايسنتنادن عنلنينه اينن  
تعرضات تاکيد کرده و مينويسد:"ما  
کارگران و معلمان همچنانکه تاکنون  
در مقابل اين تنعنرضنات شنننينع بنه  
حقوق و کرامت انساني خود سناکنت  
ننشسته ايم، نسبت به ادامنه چنننينن  
اعمال غير انساني اي بنا گنرد آوري  
نيروي ميليوني خود و همنچنننينن بنا  
جلب حمايت توده اي و اتکاي بنه آن،  
قدرتمندتر مقابله خواهيم کنرد.". در  
همين رابنطنه دو تنن از چنهنره هناي  
شناخته شده کارگري پروين محمندي  
عضو هيات مندينرينه اتنحنادينه آزاد  
کارگران ايران و محمود صنالنحني از  
رهبران کارگري در شنهنر سنقنز طني  
بياننينه اي احنکنام شنننينع شنالق را  

 محکوم کرده اند. 
در سننطننح بننيننن الننمننلننلنني نننيننز  
سنديکاهاي کارگري در سوئد نسبت  
به دستگيري ها از جمله دسنتنگنينري  
اسماعيل عبدي ، رضنا شنهنابني و  
احکام زندان براي فنعنالنينن کنارگنري  
چون ابراهينم منددي و داود رضنوي  
اعتراض کرده  و در بخشي از بياننينه  
آن چنننننيننن آمننده اسننت:"مننا ضننمننن  
محنکنوم کنردن صندور حنکنم قنرون  
وسطايي شالق و تشديد فشار عنلنينه  
فعالين اتحاديه اي خواسنتنار ننکنات  

 زير مي باشيم: 
آزادي بي قنيند و شنرط هنمنه   •

 فعالين اتحاديه اي زنداني 
همه ا حکا م عنلنينه فنعنالنينن   •

 اتحاديه اي مي بايست لغو گردد. 
ايننران منني بننايسننت بننه هننمننه   •

مقاوله نامه هاي پناينه اي سنازمنان  
جننهنناننني کننار )آي.ال.او( احننتننرام  

 گذاشته و آنها را اجراء نمايد. 
به رفتار بيرحمناننه نسنبنت بنه   •

فعالين سنديکايني و دگنر اننديشنان  
 بايد پايان داده شود." 

کننمننپننيننن بننراي آزادي کننارگننران  
زنداني طي نامه اي اخبار دستگينري  
فعالين کارگري و معلمان معنتنرض،  
احکنام امنننينتني صنادر شنده بنراي  
بسياري از فعالين کارگري و عنرصنه  
هاي مختلف مبارزات اجتنمناعني و  

حکم قرون وسطايي و وحشيانه شالق  
براي شاپور احساني راد را رسناننه اي  
کرده و طني ننامنه اي اضنطنراري از  
تننمننامنني نننهننادهنناي کننارگننري و  
انسنناننندوسننت و در سننراسننر جننهننان  
خننواسننتننار واکنننننش سننريننع بننه ايننن  
سرکوبگنري هنا و تنوحنش جناننينان  

اسالمي شنده اسنت. کنارزار عنلنينه  
امنيتي کنردن منبنارزات کنارگنران،  
معلمان و فعالين اجتماعني، کنارزار  
عليه شالق و خنواسنت منمنننوعنينت  
شالق اين شکل وحشياننه منجنازات  

 اسالمي، ادامه دارد.  
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني 
 

Free Them Now 
Shahla.daneshfar2@

gmail.com 
http://free-them-

now.com   
 

 ٩٠ مرداد    ٥٠  -٥٦١٠ اوت    ١٠ 

شنناپننور احسنناننني راد  کننارگننر  
اخراجي و ننمناينننده سنابنق کنارگنران  
پروفيل سناوه، از اعضناي اتنحنادينه  
آزادي کارگران ايران که در ارديبهشت  

به اتهام تنحنرينک کنارگنران ننورد    ۳۰ 
لوله صفا و اخالل در نظم عمومي بنه  
زندان محکوم شده بود، در روز بيستم  

( در شنعنبنه  ٥٦١٠ اوت    ١١ مرداد ) 
دادگاه کيفري سناوه بنه  حنکنم    ۶۴۶ 

وحشننيننانننه سنني ضننربننه شننالق و نننه  
ميليون تومان جزاي نقندي منحنکنوم  

 شد. 
رضا شهابي عضو هيات مندينره  
سنديکاي کارگران شرکت واحد که به  
دليل ضرب و شتم ماموران امنينتني  
در زمان بازداشت و بازجويي اش در  

( از نناحنينه  ٥٦١٦ )ژوئن    ٩٩ سال  
گردن و کمر مورد آسيب قرار گنرفنتنه  
بود، در دوران محکومينتنش دو بنار  
تحت عمل جراحي قرار گرفتنه و سنه  
ماه در منرخصني اسنتنعنالجني بنود.  
اکنون دادستان تهران اين سنه مناه را  
بهانه کرده و رضا را براي گذرانندن آن  

(  ٥٦١٠ اوت    ٩ در هفدهم مرداد ) 
 راهي زندان کرده است.  

مرداد )اول اوت( حمنيند  ١٦ روز  
شرقي از اعضاي سنديکاي کنارگنران  
فلز کار مکانيک  در کنرم دسنتنگنينر  

 شد.  
اسننمنناعننيننل عننبنندي از رهننبننران  
اعتراضات معلمان و دبيرکنل سنابنق  
کانون صنفي معلمان ايران که پس از  

روزه    ٢٩ اعنتنصنناب غننذاي سننخنت  
درمرخصي بسر مي بنرد، در پنننجنم  

(  ٥٦١٠ ژوئننيننه    ٥٠ مننردادمنناه ) 
زنندان اوينن    ٢٢٦ دستگير و  به بند  
 سال حکم دارد.   ٠ منتقل گرديد. او  

محسن عمراني از معلمان شنهنر  
بوشهر بعد از سنه روز منرخصني در  

ژوئنينه( بنه زنندان    ٢١ نهم منرداد ) 
 بازگردانده شد. او يکسال حکم دارد.  
جعفر عظيم زاده رئنينس هنينات  
مننديننره اتننحنناديننه آزاد کننه بننعنند از  

اعتراضات بسيار با قنيند وثنينقنه از  
زندان مرخص شد، زيرفشار دائم براي  

سنال    ٠ بازگرداندن به زندان است. او  
حننکننم دارد. مننحننمننود بننهننشننتنني از  

سنال    ٢ معلمان کانون صنفي نيز بنا  
 حکم زير فشار دستگيري قرار دارد. 

اخيرا دو معلم منعنتنرض طناهنر  
روز حنکنم تنعنلنينقني    ٩١ قادرزاده به  

براي سه سال و رضا مسلمني بنه سنه  
سال حکم تعليقي زندان محکوم شنده  

 اند. 
اوت    ٠ مرداد )   ١٢ روز يکشنبه  

کارگر کشت و صنعنت    ۱۹ (  ٥٦١٠ 
نيشکر هفت تپه به اتهنام شنرکنت در  
اعتصابات اخينر کنارگنران ننينشنکنر  
هفت تپه براي گنرفنتنن حنقنوق هناي  
پرداخت نشده شان احضنار شندنند و  
بننعنند از اعننتننراضننات کننارگننران ايننن  

 کارخانه با قرار وثيقه آزاد شدند. 
اين درحالينسنت کنه هنم اکنننون  
تعداد بسياري از فعنالنينن و رهنبنران  
کارگري و معلمان معترض و فعالينن  
اجتماعي بخاطر مبارزاتشان احنکنام  
زندان دارند و خطر دستگيري آننهنا را  

 تهديد ميکند.  
اعننتننراضننات کننارگننري گسننتننرده  
است، کارگران بنراي پناينه اي تنرينن  
حقوقشان چون گرفتن دسنتنمنزدهناي  
پرداخت نشده، داشتن حق تشنکنل و  
حنق اعننتنصنناب و اعننتننراض عننلننيننه  
دستمزدهاي زير خط فقر در اعتراض  
هر روزه هستند ، جمهوري اسنالمني  
براي عقب زدن کنارگنران و تنحنمنينل  
شرايط سخت تر معيشنتني بنه آننان،  
فشارهاي خود عليه فعالين و رهبران  
کارگري را شدت داده است. کنارگنران  
در ايران به حمايت وسيع بين المنلنلني  

 نياز دارند.  
کمپين براي آزاد کارگران زنندانني  
با اضطراري بنودن شنراينط جنننبنش  
اعتراضي کنارگنري بنر خنواسنتنهناي  
فوري زير تاکيد داشنتنه و خنواسنتنار  

 حمايت و همبستگي شماست: 

حکم وحشيانه شالق براي شاپنور  
احساني راد محکوم کنيد و خواستار  
لغو اين حکم و رفع اتهامات امنيتي  
از او شويد. شالق اين شکل مجازات  

 اسالمي بايد ممنوع شود. 
سازمان جهاني کار )آي ال او( را  
زير فشار قرار دهنيند کنه جنمنهنوري  
اسالمي ايران را به خاطر  نقض پناينه  
اي تنننرينننن حنننقنننوق کنننارگنننران و  
استانداردهاي بين المنلنلني منحنکنوم  

 کند.  
خواستار آزادي فوري و بدون قيند  
و شنرط رضنا شنهنابني، اسنمناعنينل  
عبدي، منحنسنن عنمنرانني، حنمنيند  
شرقي و آتنا دائمي از فعالين دفاع از  
حقوق کودک و حقوق زن و فعال علينه  

سنال حنکنم در زنندان    ٠ اعدام که با  
 است، شويد. 

بخواهيد کنه تنمنامني زننداننينان  
سياسني فنورا آزاد شنونند. تنمنامني  
احنکنام امنننينتني صنادر شنده بننراي  
کارگران، معلمان و فعالين اجتماعي  
لغو شود. احضار و تهديد رهنبنران و  
فعالين کارگري و مردم معترض فورا  

 متوقف شود.  
ما ضمنن قندردانني از حنمناينت  
هاي همينشنگني شنمنا از منبنارزات  
کارگران در اينران، منننتنظنر اقندام و  
پناسنخ سنرينع شنمنا هسنتنيننم. شنمننا  
ميتوانيد با نوشتن نامه، با پيامهناي  
تصويري، با فراخوان به کنارزار و بنه  
هر شکل  و ابتکار ديگر همبستنگني  
 خود را با کارگران ايران اعالم کنيد. 

 
کننمننپننيننن بننراي آزادي کننارگننران  

 زنداني 
 

Free Them Now 
Shahla.daneshfar2

@gmail.com 
http://free-them-

now.com   
 

مننرداد    ٥١   -٥٦١٠ اوت    ١٥ 
 ٩٠ 

 نامه اي اضطراري به نهادهاي کارگري و انساندوست در سراسر جهان 
 احکام شنيع شالق و زندان را محکوم کنيد 

 کارگران عليه حکم بربريت شالق و دستگيري ها 
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 انترناسيونال
 نشريه حزب 

 کمونيست کارگري 
 

 سردبير: خليل کيوان
 

 مسئول فني: سهند مطلق
 

 anternasional@yahoo.comايميل: 
 

 انترناسيونال هر هفته روز جمعه منتشر ميشود

اعتصابات در منراکنز بنزرگ و  
کوچک بطور چشمگيري رشد کنرده و  
طول زمان اعتصابات افزايش يافنتنه  
است. تنها در دو روز گذشته ميتنوان  
به اعتصابات و تجمعات زينر اشناره  

 کرد:  
کنارگننر گننروه    ۰۴۴۴ اعنتنراض  

تير شروع    ۷۳ ملي فوالد اهواز که از  
شده پس از يکمناه هنمنچنننان ادامنه  
دارد. حداقل چهار ماه حقوق کارگران  
پننرداخننت نشننده اسننت. کننارگننران در  
روزهاي اخير در مقابل شنعنب بناننک  
ملي که کارفرماي کارخانه محسوب  

مننرداد    ۷۷ مننيننشننود. در تننجننمننع  
کارگران شعار ميدادند: مشکنل منا  
حل نشه، اهواز قيامت مينشنه و در  
 تجمع امروز عليه فساد شعار دادند.  
اعتراض کارگران سيمنان کنارون  

تيرماه شروع شده تا امنروز    ۷۱ که از  
  ٤٠٦ مرداد ادامه دارد. حندود    ۷۹ 

کارگر رسمي، قراردادي و روزمزد در  
اين کارخانه مشغول به کار هسنتننند  

مناه دسنتنمنزد آننهنا    ١٠ تا    ۰ که از  
پرداخت نشده است. کنارگنران عنالوه  
بر جبران اين وقفه خواستار پنرداخنت  

اي خنود بنه تنامنينن    معوقات بنينمنه 
 اجتماعي هستند.  

مننننرداد کننننارگننننران    ٥٥ روز  
خودروسنازي راينن در اعنتنراض بنه  
تعويق پرداخت دستمنزدهنا و اخنرام  
ها در مقابل فنرمناننداري بنم تنجنمنع  
کردند. صد کارگر اين کارخانه تحنت  
عنوان نبود نقدينگي اخرام شنده انند  
که بدنبال اعتراضات کارگران به آنهنا  
قنول بننازگشننت بننه کننار داده شننده و  

همچنين وعده داده شنده کنه طنلنب  
هاي کارگران در شنهنرينور پنرداخنت  
خواهد شد. کارگران اعالم کنرده انند  
اگر اين وعده ها عملي نشود مجنددا  

 اعتراض را شروع خواهند کرد.  
کارگران کارخانه بلبرينگ سازي  

منرداد دسنت بنه    ۷۶ تبريز نيز روز  
 تجمع اعتراضي زدند.  

بازنشستنگنان ننينز فنراخنوان بنه  
منرداد    ۹۶ تجمع بزرگ خود در روز  

داده اننند و بننخننش هنناي مننخننتننلننف  
بازنشستگان در نقاط مختلف کشور  
شروع به فراخوان به تجمع در اين روز  

 کرده اند.  
جمع قابل توجهي از دستفروشان  

مرداد در اعتراض بنه    ۷۷ قم نيز روز  
قتل يکي از کارگران دستفروش بنننام  
مننظننفننر عننبنناسنني تننوسننط مننزدوران  
شهرداري اين شهر با شعار منرگ بنر  
شهرداري دست به تجمع اعنتنراضني  

 زدند.  
اينها گوشه اي از اعنتنراضناتني  
اسننت کننه در مننراکننز و شننهننرهنناي  
منخننتننلننف جننريننان دارد. کننيننومننر   
عزيزي فنرمناننده ننينروي اننتنظنامني  

 استان مرکزي گفته است:  
  ۶۶۱ از ابتداي امسال تاکنون  «

مورد تجمع در سطح اسنتنان داشنتنه  
ايم که اين منينزان نسنبنت بنه مندت  

درصند رشند    ۷۰۴ مشابه سال قبل  
داشته اسنت و مسنائنل کنارگنري و  
اقتنصنادي حنجنم عنمنده اي از اينن  
تنجننمننعننات را بنه خننود اخننتننصنناص  

  .»دادند 
جمهوري اسالمي تالش ميکنند  

بحران عميق اقنتنصنادي خنود را بنا  
حمله همه جانبه به معيشت کارگنران  
از سر بگذراند. اخنرام و ننپنرداخنتنن  
ماهها حقوق کارگنران، تنالش بنراي  
کاهش مدت زمان بيمه ناچيز فعنلني  
که به بنخنش کنوچنکني از کنارگنران  
پرداخت ميشود، تحميل بي حقوقني  
شديدتنر بنه کنارگنران در مننناطنقني  
مانند عسلوينه و پنارس جنننوبني و  
مناطق پناننزده گناننه و دسنتنگنينري  
فعالين کارگري و پرونده سازي علنينه  
آنننهننا بننراي مننقننابننلننه بننا گسننتننرش  
اعتراضات کارگري از جمله سياسنت  
هاي جنمنهنوري اسنالمني اسنت. در  
مننقننابننل، کننارگننران اعننتننصننابننات و  
اعتراضات خود را گسترش داده انند  
و مصمم تر و با اعتماد بنفس تنر از  
هر زمان دينگنر دسنت بنه اعنتنراض  
مننيننزنننننند. ابننعنناد اعننتننصننابننات و  
اعننتننراضننات کننارگننري در مننراکننز  
مختلف در سطح کشور کنارگنران را  
در موقعيتي قرار داده کنه گنام هناي  
ديگري به جلو بردارند و متشکنل تنر  
و همبسته تر همراه با خناننواده هناي  
خود خود دست به اعتصابات بنزرگ  
منطقه اي و سنراسنري بنزنننند و بنا  
خواست هاي سراسري و مهم خود در  
مننقننابننل کننارفننرمنناهننا و جننمننهننوري  
اسالمي سنگربندي تنازه اي اينجناد  

 کنند.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
اوت    ۶۰ ،  ۶۹۳۱ مننرداد    ۷۹ 
 ۷۴۶۲ 
 

 اعتراضات کارگري در شهرهاي مختلف جريان دارد!  
 درصد افزايش يافته است!   ۰۴۲ تجمعات اعتراضي  

در اعتراض به قتل جنايتکناراننه  
منظنفنر عنبناسنني تنوسننط منامننوران  
شهرداري که شب قنبنل در شنهنر قنم  

منرداد    ۷۷ اتفاق افتاد، صبح امروز  
دستفروشان و مردم خشنمنگنينن اينن  
شهر به خيابان آمدند و با شعار مرگ  
بننر شننهننرداري بننه قننتننل ايننن کننارگننر  
دستفروش اعتراض کردند و خنواهنان  
پاسخگويي منقنامنات شنهنرداري و  
دست اندرکاران جنمنهنوري اسنالمني  

  ۷۷ شدند. تظاهرات منردم قنم شنب  
مرداد نيز ادامه يافت. بننا بنه گنفنتنه  
شاهدان عينني منامنوران شنهنرداري  
وحشيانه سر مظفر عباسي را چندينن  
بار به بدنه ماشين کوبيدند و او در دم  
جان سپرد. در پنالکناردهنايني کنه در  
دست مردم بود خواسته شده بنود کنه  
بننرخننورد مننامننوران شننهننرداري بننا  
دستفروشان متوقف شود. تظناهنرات  

 مردم قم امشب نيز ادامه يافت.  
تکرار قتل و جنايت و تعرض بنه  
دستفروشان توسط منامنوران پنننجنه  
بکس بدست شهرداري اين را تناکنيند  
ميکند که جناينت و قنتنل در تنمنام  
دسنتنگناهننهناي جنمننهنوري اسنالمنني  
نهادينه شده است و براي جلوگيري از  
اين جنايات بايد کل حکومنت را بنه  
زيننر کشننينند. جننمننهننوري اسننالمنني  
حکومت آدمنکنشنان و چناقنوکشنان  
حرفه اي است کنه بنراي حنفناظنت از  
سيستنم چنپناول خنود دسنت بنه هنر  
جنايتني منينزنننند و حنتني از قنتنل  
وحشيانه انسان زحمتکش بيکار ننينز  
ابنايني نندارنند. جنواب اينن جناننيننان  
 مبارزه و تظاهرات و انقالب است.  

دهها هزار بيکاري که از هر گونه  
بيمه بنينکناري و هنر ننوع تنامنيننني  
محروم شده اند و کار مناسبني پنيندا  
نکرده اند در شهرهاي مختلف به کار  
پننر مشننقننت دسننتننفننروشنني و يننا در  
کردستان به شغل پرمخاطنره و کنمنر  

شکن کولبنري مشنغنولننند و بنجناي  
تامين شغل يا بيمه بيکاري و تامينن  
زندگي توسط حکومت در هنمنه جنا  
مورد سرکنوب و تنعنرض منامنوران  
چاقوکش و سرکوبگر شهرداريها قرار  
ميگيرند. علي چراغي يکني از اينن  
دستفروشان بنود کنه سنه سنال قنبنل  
توسط آدمکشان شهرداري تهنران در  
برابر چشم فنرزنندش منورد ضنرب و  
شتم قرار گرفت و به قنتنل رسنيند. در  
خرمشهر نيز وقتي سه بنار منتنوالني  
بساط ميوه فروشي ينوننس عسناکنره  
تننوسننط شننهننرداري مصننادره شننده و  
مراجعه اش به شنهنرداري بني پناسنخ  
ماند دست به خودسوزي زد و جاننش  
را از دست داد. در کردستنان هنر روز  
کولنبنران ينا منورد تنينرانندازي قنرار  
مننيننگننيننرننند يننا امننوالشننان مصننادره  

  ۶۳ ميشود و يا جريمه ميشوند. روز  
نفر از کولبران در سردشت    ۶۲ مرداد  

  ۷۴ دستگير و جريمنه شندنند و روز  
مرداد در مرز اشنويه کولبري بنه ننام  
عزالدين خالدي را با شنلنينک گنلنولنه  

 کشتند.  
قتل وحشيانه مظفر عنبناسني را  
بايد به موضوع اعتراض در همه جنا  
تبديل کرد. حزب کمونيست کارگنري  
مردم قم و همه سازمانهاي سياسي و  
نننهننادهننا و تشننکننلننهنناي کننارگننري و  
آزاديخواه را به اعتنراض گسنتنرده بنه  
اين جنايت و جنايات مشابهي که هر  
روز و در نقاط مختلف کشور عنلنينه  
دستفروشان زحمتکش انجام ميشنود  
فنرا منينخنوانند. منقنامنات و دسننت  
اندرکاران حنکنومنت اسنالمني بنايند  
پاسخگو باشنند و منحنکنوم شنونند.  
نبايد اجازه داد که جمهوري اسنالمني  
 از اين جنايت به سادگي عبور کند.  

 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

   ۷۴۶۲ اوت    ۶۹ ،  ۶۹۳۱ مرداد    ۷۷ 

ماموران شهرداري يک دستفروش ديگر را  
 به قتل رساندند 

مردم قم جنايت حکومت را با تظاهرات  
 پاسخ ميدهند 

  
صفحه فيس بوکي 

 حزب
 

fb.com/
wpiran/ 


