
 

 ۷۰۵   شماره
  ۲۰۱۷مارچ  ۳۱، ۱۳۹۶فروردين  ۱۱جمعه  


	ر��� ا��ان �����
    ��ب 

        ا����	���	ل

 

 د���ی�� �� ��	ل 
	ر���  
�ی	ران 	
 در 

  ��� +	*( ا�	�)، ��ی" ی�ز� و �#�" ر!	  ه
 د���ی� ,"�" 

 ۱۰صفحه  

�	*� در ا��-	ر  ۲۰�#�" ��ر�
 �� ا3"ام 1"*ی0 ا��/	د از �.�

 و دی6 ا�5م!
 ۱۰صفحه  

�	 ه�� �ی�	 ده/	ن ه��ی7!  
 ۹صفحه  

 ۲ صفحه  

 ۴ صفحه  

�� "در ��رد :�>8;	� ا:��	3) و 789 ا�"از  	��>?
 ا�/5ب  A) در ای�ان" �9 �ی��ی"؟ 


�ی�)       �B+ا 	1 ���C� 

D دو�	*�  E�A 	1 5ق, ��	+"ور �.7 و�8

	ر�� 1	�D ��د  ��.8A "�#�  �1ا� 

 ��	ا�.	م ارGA	3) و و�8
��ع ,�د��  ,5ق 1	�" ��را 

 شهال دانشفر
 ۷صفحه  

 ۳ صفحه  

 ۶ صفحه  

 ۵ صفحه  

 ۹ صفحه  

 ۲ صفحه  

 J<	ب �1 ��دم د�ی	:  
�ی" �ی�	 ده/	ن  
 K�
 

 �	*� ای�ا�)    ۲۱ :�ان  
 "�
 از ا3"ام �G	ت Lی"ا 

  


	ر��� N<�: OPوی �ی�?���� "در ��رد 	��>?" 
�ی��ی"؟ �9 

�C8,;5 دا� 	1 ���C� 

 Oر	در 1 (A	3�<>�ا35Qی� 
  �JیR�#A 6ت Lی�ا��ن 

 �Lو�"O �ی�	 ده/	ن
 ۱۰صفحه  


	ر��� �1د  N<�: "� �	ل �S,�� �	ل �1 
   �,S� �
 ی�T� Kال از ��ی" A/�ای) در ��رد �	*) 

 Lی	م �	ل �� :	�ی	ن و د,��	ن  زاد� 
��دم! ( �1١( 

 علي جوادي

�,S� �

	ر��ان در ه��C ا�   

(�� Nه	
 ی	E3 "1) ر1ی�) وزی� 
	ر: �ی�ان 1ی.	ر� �1 زود� 

 شهال دانشفر

 0+��� آ�8	ر ��دم در ��Y#� در 

  LیN 1��� اول �� روز :;	�) 
	ر�� 



 2 ۱۳۹۶فروردين  ۱۱ انترناسيونال 

ــ��ــ	ل:   ــ��ــ	�ــ  ۹۵ در ســال      ا�ــ�
اخــتــالفــات و درگــيــري هــا مــيــان            
جناحهاي مختـلـف قـدرت در درون          
جمهوري اسالمي کاهش پيدا نـکـرد   
و از سوي ديگر شـاهـد گسـتـرده تـر            
شدن اعتراضات عليه رژيم بوديم. بـه   
نظر شما با چه خطوطي ميتـوان يـک     
تصوير کلي از شرايط سياسـي ايـران     

 در سال گذشته ترسيم کرد؟ 
ــ�ایــ):   ــ/ A "ــــ ــ� بــه نــظــر مــن      �

مهمترين مولفه وضـعـيـت سـيـاسـي         
ايران در سالي که گذشت ارتقاي کمي 
و کيفي اعـتـراضـات مـردم بـود. از             
يکسو جنبش هاي اعتراضي باسابقه 
ـبـش                ـبـش رهـائـي زن، جـن نظير جـن
افزايش دستمزد، جنبش عليه اعدام، 
جنبش براي آزادي زندانيان سيـاسـي،   
اعتـراض بـه دزديـهـا و حـقـوقـهـاي                 
ـبـش         نجومي و فساد مقـامـات، جـن
جوانان براي خالصي فرهنگي و غيره 
گسترده تر و فعال تر شدند و از سـوي  
ديگر مردم عرصه هاي متعدد و تازه 
اي عليه جمهوري اسالمي گشـودنـد     
که دادخـواهـي از کشـتـارهـاي دهـه             
شــصــت، اعــتــراض عــلــيــه پــرونــده          
ـيـه            سازيهاي امنيتـي، اعـتـراض عـل
آلودگي هوا بخصوص در شـهـرهـاي      
خوزستان، اعتراض به ناامنـي جـاده     
ها در کردسـتـان، و دفـاع از حـقـوق              
حيوانات از جـملـه نـمـونـه هـاي ايـن              
ـبـشـهـا و                    ـنـد. ايـن جـن تعرض هسـت
ــا و               ــه ــراضــات حــول خــواســت اعــت
شعارهاي عميقـا انسـانـي و بـرابـري            
ـتـه        طلبانه و آزاديخواهانه شکـل گـرف
اند و اين واقعيت را نشان ميدهند که 
آرمانهاي راديکال و چـپ و انسـانـي          
ـيـدا           ـفـوذ پ بيش از پيش در جامعـه ن

 کرده و گسترش يافته است. 
در شـکــل دادن بـه ايــن فضــاي             
ـبـش              اعتراضي چـپ و راديـکـال جـن
کارگري نقش ويژه و تعيين کننـده اي    
داشت. گسترش بيسابقه اعتصابـات   
و مـبــارزات کــارگـري (از کـارگــران             
ـيـدي               کارخانـجـات و واحـدهـاي تـول
کوچک و بررگ تا معلمان و پرستاران 
و بازنشستگـان)، شـرکـت و دخـيـل             
شدن خـانـواه هـاي کـارگـران در ايـن               
مبارزات، طرح خواستها و مطالبات 

عـمـومــي جـامــعـه در اعـتـراضــات             
ـيـن             کارگري و حمايت مـردم و فـعـال
ســايــرجــنــبــشــهــاي اعــتــراضــي  از          
ــن               ــري ــه مــهــمــت کــارگــران، از جــمل
پيشروهاي جنبش کـارگـري در سـال        
گذشته بود. جنبش کارگري در اعالم  
خواستهاي بخشهاي مختلف جامعه 
نيز نقشي اساسي ايفا کرد. يـک گـام        
ـيـه                 ـيـان ـتـشـار ب مهم در اين جـهـت ان

عبدي است که به نـظـر      -عظيم زاده 
من يکي از مـهـمـتـريـن رويـدادهـاي          
سياسي در سـال گـذشـتـه بـود. ايـن                
ـفـرخـواسـت تـوده               بيانيه در واقـع کـي
مردم عليه "مفتخوارن حاکـم" بـود و         
نقش مهمي در بچپ چرخيدن فضاي 
اعتراضي در کـل جـامـعـه و بـويـژه                
ـيـن                تحکيم اتحاد و هـمـبـسـتـگـي ب
ـبـش              فعالين جنبـش کـارگـري و جـن
ـيـن هـمـراهـي و                    معلـمـان و هـمـچـن
همسوئي فعالين جنبش عليه اعدام، 
حمايت از زندانيان سياسي و  جنبش 
دانشــجــوئــي بــا پــيــشــروان جــنــبــش        

 کارگري ايفا کرد. 
با توجه به هـمـه ايـن واقـعـيـات             
ميتوان سال گذشـتـه را سـال بـرآمـد            
جنبش کارگري نـامـيـد. سـالـي کـه              
نهادهـاي و چـهـره هـاي سـرشـنـاس                
جنبش کارگري حتي از درون زندانهـا  
ـيـحـقـوقـي       با پرچم اعتراض به فقر و ب
ـلـف            طبقه کارگر و بـخـشـهـاي مـخـت
جامعه قد برافراشتند و  توده نود و نه 
درصدي مردم را در برابـر حـکـومـت       

 اسالمي سرمايه نمايندگي کردند. 
نکته مهمي که بايد به آن تـوجـه     

و در قطعنامه هاي کـنـگـره     -داشت 
ـيـز مـورد تـاکـيـد قـرار                 اخير حزب ن

اين واقعـيـت اسـت کـه          -گرفته است
مــبــارزات جــاري اســاســا درقــالــب          

ــي       ــراضــات صــنــف ــي    -اعــت  -مــدن
ـنـا و         مطالباتي بيان ميشود اما مـب
انگيزه و مضـمـون آنـهـا ضـديـت بـا              
جــمــهــوري اســالمــي اســت. قــالــب           
صنـفـي مـدنـي اجـازه مـيـدهـد کـه                  
ـنـا       فعالين   جنبشهاي اعتراضي عـل
ـلـف          بميدان بيايند، در اشـکـال مـخـت
متشکل بشوند، و با چهره ها و نهـاد  
ها و تشکلهاي متعددي در عـرصـه       
هاي مختلف مطرح شوند و قد عـلـم   

کــنــنــد. (بــعــنــوان يــک نــمــونــه در                
اعتراضات توده اي مردم  شـهـرهـاي    
ـيـش از               خوزستان به آلـودگـي هـوا ب
چهل نهاد و تجمع مبارزه با آلـودگـي   
محيط زيست با اسم و رسـم و طـرح       
خواستهـا و شـعـارهـاي اعـتـراضـي               
دخيل بودند).  اين به نظر مـن رونـد         
ـيـش      تعميق و تشکل و تعين يافتن ب
از پيش جنبـش سـرنـگـونـي در يـک             
مقياس اجتماعي گسترده است. ايـن   
روند در جنبش کارگري از سالها قبل 
شــروع شــده بــود و امــروز شــاهــد                
گسترش و بسط آن بـه عـرصـه هـاي         

 متعدد مبارزه هستيم.
ـتـن                 موقعـيـت رژيـم و بـاال گـرف
کشمکش بين جناحهاي حـکـومـتـي     
که به آن اشاره کرديد در تحليل نهائي 
نتيجه و بـازتـاب ايـن  گسـتـرش و                  
ـفـي مـبـارزات و                ارتقاي کمـي و کـي
اعتراضـات مـردم در عـرصـه هـاي              

مختلف و بچالش کشيـده شـدن کـل        
نظام جمهوري اسالمي از يک موضع 
ـتـه      چپ و راديکال و انساني است. الب
فاکتورهاي متعددي نظير نافرجامي 
برجام، انتخاب ترامپ و تشديد فشار 
آمــريــکــا بــر جــمــهــوري اســالمــي،          
تضعيف موقعيت منطقه اي رژيـم و    
بي افقي و سـردرگـمـي  جـنـاحـهـاي              
حکومتي در انتـخـابـاتـي کـه در راه            
است و غيره در تضعـيـف جـمـهـوري        
ـفـا مـيـکـنـد ولـي                   ـقـش اي اسالمي ن
ـفـرت و نـارضـائـي                  اسـاس مسـالـه ن
عميق مردم از جـمـهـوري اسـالمـي            
اسـت. اگــر فـاکــتـور اعــتـراضـات و               
مبارزت جاري و بقول خود حکومتي 

" ۸۸ ها "خطر فتنه اي بزرگتر از سال    
 -نبود هيچيک از فاکتورهـاي ديـگـر     

از رابطه با آمريکا گرفته تا انتخابات

به معضلي پيچيده و الينحل بـراي   -
حکومت تبديل نميشد. ما همـيـشـه     
گفتـه ايـم اخـتـالفـات و کشـمـکـش                 
جناحهاي حکومتي در واقـع بـر سـر        
ـتـرل جـامـعـه و              راههاي مختلف کـن
نجات نظامشان در برابر اعتـراضـات   
رشد يابنده توده مردم است و بهمـيـن   
دليل بحران سـيـاسـي اجـتـمـاعـي و              
اقــتــصــادي کــه رژيــم بــا آن دســت               
بگريبان است تـا روز سـرنـگـونـي آن            
ـيـن       ادامه خواهد داشت. فاکتور تـعـي
کـنــنـده در شــکـل دادن بــه شــرايــط              
سياسي در ايران نبرد بين توده مـردم    
و حکومت اسالمي سرمايه اسـت و      
سال گذشته در اين  نبرد حياتي تـوده  

 مردم گام بلندي بجلو برداشتند.  

 0+��� آ�8	ر ��دم در ��Y#� در 
گزارشات خبرگزاريهـا از تـعـداد        
كشته شدگان مـوصـل در چـنـد روز           
اخير، هر چند متفاوت، اما حاكي از 
آن اسـت كـه حـداقـل صـدهـا تـن از                  
شهروندان غير نظامي در پي حمالت 
هــوايــي جــنــگــنــده هــاي "نــيــروهــاي         
ائتالف" و در راس آن دولت آمريـكـا،    
تا كنون كشته و تعداد زيادي زخـمـي   
شده اند. تعداد زيـادي از شـهـرونـدان          
بيگناه نيز هنوز زير آوار خـانـه هـا و          

 اماكن تخريب شده قرار دارند. 
فراريان از موصل خبر ميـدهـنـد    
كه تعداد كشـتـه شـدگـان و زيـر آوار              
ماندگان "بسيار" است. سازمان ملـل    
تعداد قربانيان را "بسيار بـاال" بـرآورد       

ـيـش از               ٢٠٠ كرده است. تـاكـنـون ب
هزار تن در اثر بمباران محل زيست و 
كار خود، تتـمـه زنـدگـي خـود را بـه               
دوش گرفته و آواره دشت و بيابان شده 

هـزار     ٦٠٠ اند. مابقي نيز، بيش از      
تن، بنا به گزارش سازمانهـاي امـداد     
ـيـروهـاي                  رسانـي در مـيـان جـنـگ ن
 درگير گرفتار شده و راه فراري ندارند. 

زندگي و مدنيت در مـوصـل در       
حال نابودي است. فاجعـه اي در پـي          
فاجعه اي ديگر و اين سهـم مـردمـي      
اسـت كـه چـنــدي پــيـش بـه اســارت                
هيوالي اسالمي داعش در آمـدنـد و     
امروز بنام "آزادي" شان محل زندگـي    
و كارشان از سوي داعش و نيـروهـاي   
مــتــعــدد مــرتــجــع و ضــد انســانــي            
ـيـده شـده             تروريسم دولتي درهـم کـوب

 است. 
ــه داعــش را              مــا جــنــگ عــلــي
محكوم نميكنيم. بشريت بايد از شـر   
ــروريســت                ــروي ت ــر نــي داعــش و ه
اسالمـي و غـيـر اسـالمـي ديـگـري                
خالص شود. امـا ايـن كشـتـارهـا و             
ـيـانـش مـردم        حمالت هوايي كه قربان
عادي اند، جنگ نيـسـت، كشـتـار و         
تروريسم هوايي اسـت. يـك جـنـايـت           
ــه               ــايــتــي عــلــي جــنــگــي اســت. جــن
شهرونداني است كه سـهـمـي در ايـن         

 كشمكش خونين نداشته اند. 
بايد به كمك مردم آواره و فـراري      
از موصل شـتـافـت. بـايـد بـه كـمـك                

مردمي شتافت كه در موصل گرفتار 
ـبـايـد            جنگ عليه داعش شـده انـد. ن
اجازه داد كه اين صحنه ها در اذهـان  
بشريت معاصر تصاويري "عـادي" و      
ـنـد،            يك "منظره"، هر چنـد نـاخـوشـاي
ـبـايـد اجـازه داد ايـن                      ـقـي شـود. ن ـل ت
ـتـي               كشمكش و مشـقـت بـه وضـعـي
دائمي تبديل شود. اين سهم بشـريـت     
ـيــســت، ايــن سـهــم مــردم مــوصــل             ن

 نيست!
حزب كمونيست كارگري هرگونه 
اقدامي را كه منجر به قربـانـي شـدن      
مردم عـادي شـود، قـويـا مـحـكـوم                
ـيـسـت كـارگـري           ميكند. حزب كمـون
خواهان بيشترين كمك و مسـاعـدت     
ـلـي بـه         سازمانها و نيروهاي بين الـمـل
مردم فراري و گرفتار شده در موصـل  

 است. 
 

 حزب كمونيست كارگري
مارس  ٢٧ ، ۱۳۹۶ فروردين  ۷ 

 ٢٠١٧ 
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آغاز سال نو در عين حال همـراه  
بود با ارسال پـيـامـهـايـي از جـانـب            
جانيان و دشمنان آزادي به مـردمـي     
كه قربانيان مناسـبـات و شـرايـطـي          
هستند كه اين مـوجـودات در راس         
آن قرار دارند. در اين چهـارچـوب دو     
پــيــام از هــمــه بــيــشــتــر وقــاحــت و             
بـيـشـرمـي بـيــمـانـنـدي را در خــود                 
داشت. يكي پيام سال نو خامنـه اي     
و ديگري پيام نوروزي دونالد ترامپ 
به مردم ايران است. به اين دو پـيـام        
بايد پرداخت. ذكـر نـكـاتـي در ايـن             
چهارچـوب ضـروري اسـت. در ايـن              
بــخــش از پــيــام خــامــنــه اي آغــاز             

 ميكنيم.
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خامنه اي اين بار پيام خود را به 
عــلــقــه هــا و عــواطــف ســنــت                    
"ناسيوناليسم ايراني" آغشته اسـت.      
در اين پيام خبر چنداني از مفـاهـيـم    
اسالمي و مشخصا "امت اسالمي"  
نيست. سال نو را به "هـم مـيـهـنـان            
عزيز" و "ملت بزرگ ايـران" تـبـريـك          
گفته است. هـر دو ايـن مـفـاهـيـم،                
"ميهن" و "ملت" مقوالت اساسي و      
كليدي در سنت ناسيوناليسم ايرانـي  
هستند. توسل به اين مفاهيم سنتي  
در عين حال به درجه اي نشان عقـب  
نشيني از سنتهاي كثيـف اسـالمـي      

 است و سئوال اين است كه چرا؟
واقعيت اين است كه اسالميسم 
بمثابه چهارچوب عمـومـي جـنـبـش        
كثيف اسالمـي عـمـال در جـامـعـه             
شكسـت خـورده اسـت. بـي آبـرو و                 
رنگ باخته است. هر روزه زير ضرب 
ضربات مردم و جامعه اي قرار دارد 
كه اسالم و حـكـومـت اسـالمـي را              
وصله اي ناجور بر پيكره اين جامعه 
ميداند و براي نـابـودي اش لـحـظـه            
شماري ميكنند. و ايـن واقـعـيـتـي             
است كه حتي برخي از مـبـلـغـيـن و          
سخنگويان جناح راست حـكـومـتـي     
هم بعضا به آن اذعـان دارنـد. روزي        
نيست كه مردم اسالم و سنتهـاي آن    
را به سخره نگيرنـد و در تـحـركـات           
سياسي و اجتماعي خود آن را زير پا 
له نكنند. بطوريكه اكنون ضديت با  

اسالم، چهره ها و سياستها و آداب و 
رســوم اســالمــي بــه يــك ويــژگــي و            
شاخص جامعه ايـران تـبـديـل شـده            
است. ايـن تـعـرض بـه اسـالم بـراي                
جارو كردن بساط آن واقعيتي اسـت    
كه خامنه اي را وادار بـه تـوسـل بـه         
مفاهيم ناسيوناليسم بمنظور ادغـام  
مولفه هايي از اين سنت ارتـجـاعـي    
در سنت كثيف اسالمي شود. و اين  
واقعيتي است كه پيش از آن اصـالح  
طلبـان حـكـومـتـي بـه تـبـعـيـت از                   
جريانات رنگـارنـگ جـنـبـش مـلـي            
اسالمي آغاز كرده بودند، كـوشـيـده      
بودند تا به هر درجه كه مـيـتـوانـنـد        
مفاهيم ناسيوناليستي را در سيستم 
اسالمي خود حل كنند. و اين تالش  
را اقدامي براي تداوم بـخـشـيـدن بـه          
عــمــر ســيــاه حــكــومــت اســالمــي           
ميدانند. مضحك آن است كه جريان  
خامنه اي و جناح راست حـكـومـت      
اسالمي خود زماني هر درجه عقـب  
نشيني از اسـالم و اسـالمـيـسـم را              
بمثابه خيانت به حكومت اسـالمـي     
تلقي ميكردند و اما اكنون خود نيز 
ناچار به توسل به اين مولفه ها شـده  
اند. اين واقعـيـت را بـايـد "نـرمـش               
قهرمانانه" ديگر خامنه اي در راس     

 حكومت اسالمي قلمداد كرد.
از قرار ناسيـونـالـيـسـم ايـرانـي،          
سنتها و علقه ها و مفاهيم اش قرار 
است آن معجون و معجزه اي باشنـد  
كه حكومت رو به زوال اسـالمـي را       
از براي دوره كوتـاهـي هـم كـه شـده            
است، نجات دهد. امـا نـه اسـالم و           
اسالميسم و نه هر درجه تـوسـل بـه        
ناسيوناليسم و سنتهايش هيچكـدام  
دواي دردهاي بي درمـان حـكـومـت       
اسالمي نيستند. و از نـقـطـه نـظـر               
اردوي آزادي و برابري، از نقطه نـظـر     
ما، ناسيوناليسم در حـاكـمـيـت بـه            
اندازه اسالم در حاكميت خطرنـاك و    
بـــعـــضـــا كشـــنـــده اســـت. مـــردم             
جنايتهايي را كه ناسيوناليـسـتـهـاي     
رنگارنگ در گوشـه و كـنـار جـهـان            
معاصر و بـطـور مشـخـص پـس از            
سـقـوط بــلـوك شــرق خـلــق كـردنــد،              
ــات              ــد. جــنــاي ــكــرده ان فــرامــوش ن
نــاســيــونــالــيــســتــهــا در رووانــدا و           
ــق گــوشــه اي از               يــوگســالوي ســاب
فجايعي است كه ايـن جـريـان بـراي           

جامعه بشـري ايـجـاد كـرده اسـت.              
ناسيوناليسم را جامعه بشري امـروز  
ــي و                   ــع ــم ــه ج ــت ــاي دس ــوره ــا گ ب
پاكسازيهاي قومي و جنايت گروهي 

 ميشناسد.
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خــامــنــه اي رهــبــر حــكــومــت          
جانيان اسالمي در بخشـي از پـيـام        
خود به مشكالت اقتصادي جامعـه  
پرداخته است. او در كـمـال وقـاحـت        
قيد كرده اسـت كـه "چـون از وضـع                
مردم مطّلع هستم، لذا تلخـي را بـا       

ي وجود حس ميکنم". خـامـنـه         همه
اي "تــلــخــي" فــقــر و فــالكــتــي كــه                
حكومت اسالم و سرمايـه بـر مـردم        
تحميل كـرده اسـت را بـا "هـمـه ي                 
ــده                 ــد؟! خــن ــكــن وجــود حــس" مــي
داراســت، مضــحــك اســت. راس              
حكومت جانيان اسالمي كساني كه 
از غــارت و چــپــاول امــوال مــردم              
حسابهاي ميليوني و ميلـيـاردي در     
بانكهاي خارجي بـراي خـود درسـت        
كرده اند، كساني كه اكثريت عـظـيـم    
توده هاي مردم را به فقر و فالكت و   
بي خانماني و گورخـوابـي مـحـكـوم        
كرده اند، مدعي ميـشـونـد كـه درد         
اين مردم به ستوه آمده را "با همه ي   
وجود حس" ميكنند. آيا بـيـشـرمـي       
 اسالمي هيچ حد و محدويتي دارد؟

خامنه اي در ادامـه مـيـگـويـد:        
ها عمدتاً مربـوط    ها و سختي "تلخي 

به مشکالت اقتصادي و معيـشـتـي    
مـردم اسـت؛ طـبـقـات مـتـوسـط و                 
ضعيف در طـول سـال درگـيـر ايـن                
ــان               ــمــچــن ــد و ه ــودن مشــکــالت ب
هســتــنــد ... تــلــخــي کــامِ مــردم،                
بخصوص مردمِ ضعيف و فـرودسـت   
و طبقات ضـعـيـف ... مـربـوط بـه                
مســائــل اقــتــصــادي و مشــکــالت         

 اقتصادي است."
مستقل از عوامفريبي مسـتـتـر    
در اين افاضات بايد تاكيد كـرد كـه       
اين يكي از نادرتـريـن گـفـتـارهـايـي          
اســت كــه در آن رهــبــر حــكــومــت             
اسالمي رسما به شكست اقتصـادي  
پروژه اسالم سياسي اذعان ميكـنـد.   
اعتراف به اين واقعيـت كـه ثـمـره و           
كارنامه حكومت اسالمي براي توده 
مردم محروم و فرودست چـيـزي جـز        

فقر و فالكت و محروميت بيشتـر و    
مزمن نبوده است. اذعان به ايـنـكـه       
بخش عظيمي از توده هاي جـامـعـه      
به زندگي چندين مرتبه زير خط فقـر  
محكوم شده انـد. مـعـنـاي زنـدگـي            
برايشان چيزي جز سياهي و تـبـاهـي    
نبوده است. اميدها و آرزوهـايشـان        
بــراي بــرخــورداري از يــك زنــدگــي            
انساني به يك زندگي مادون انساني 
تبديل شده است. اينكه جـامـعـه اي      
غـنــي و ســرشــار از مــنـابــع خــالق             
انساني و طبيعي، نظر به حاكـمـيـت    
اســالمــي ســرمــايــه بــه فــقــر و                   
محروميت ابعادي همگاني بخشيده 
اســت. اذعــان خــامــنــه اي بــه ايــن             
ــه شــكــســت              مشــكــالت اذعــان ب
 اقتصادي پروژه اسالم سياسي است.

خامنه اي در اين پيام آنچنان به 
مشكالت اقتصادي جامعه پرداخته 
است كه گويا خود سيد هيچ سهمـي  
در شكل دادن به اين فاجعه اسالمي 
نداشته است. گويي تمام اين فجـايـع   
عليرغم ميل و تـمـايـل و سـيـسـتـم            
سياسي و اقتصاديي كـه ايشـان در         
راس آن قرار داشـتـه اسـت، صـورت         
گرفته است. و در عين حال كوشيـده   
است كه دولت خودش را بـه نـوعـي        
مقصر چنين وضعيتي بداند. و گويا  
كسي در آن جامعه نيسـت كـه نـداد        
كل حـكـومـت اسـالمـي، بـا تـمـام                 
جناحها و باندهايش مسبب چـنـيـن      

 فاجعه انساني اي هستند.
خامنه اي در ادامـه پـيـام خـود         
بطور مشخص به مشكالتي: "مثـل    
ــل               ــکــاري، مــث ــي ــي، مــثــل ب گــران

هاي اجتمـاعـي کـه آنـهـا هـم              آسيب
عمدتاً منشأ اقتصادي دارند؛ مـثـل   

ها." اشاره كرده    ها و نابرابري تبعيض
است. اينكه آسيب هاي اجـتـمـاعـي      
ريشه اقتصادي دارند، گوشـه اي از      
حقيقت است. واقيـت مـهـمـتـر ايـن            
اســت كــه ايــن مــعــضــالت امــروزه          
تماما محصول سيستـم اقـتـصـادي       
وسياسي معـيـنـي هسـتـنـد كـه بـر               
جامعه حاكم است. گراني و بيكاري  
و نابـرابـري و شـكـاف طـبـقـاتـي و                 
محروميت و كال تمـامـي مصـائـب       
ــم            اجــتــمــاعــي مــحــصــول ســيــســت
اقـتـصـادي سـرمـايـه داري اسـت و                
حكومت اسالمي با چنگ و دنـدان      

و قرآن و سـپـاه و گلـه آخـونـد بـراي               
حفظ و بقاي آن و بقاي حـكـومـتـش       
تالش كرده است. در اين چهـارچـوب   

 به دو واقعيت بايد اشاره كرد:
اگر بيكاري و فقر و فـالكـت    -١ 

محصول عمـلـكـرد نـظـام سـرمـايـه             
داري است نتيجتا از بين بردن آن هم 
مستلزم نابودي مناسبات اقتصادي 
و ســيــاســي اي اســت كــه چــنــيــن               
وضعيتي را ايجاد كرده است. بـراي     
از بين بردن اين وضعيت دهشتـنـاك   
بايد نظام سرمايه داري و حـكـومـت    
حافظ آن را بـه زيـر كشـيـد و ايـن                    
مناسبات را كه بر مـبـنـاي سـود و           
انــبــاشــت ســرمــايــه بــراي اقــلــيــت           
استثمارگر حاكم ايجاد شده است از   
اسـاس دگـرگـون كـرد. جـامـعـه اي                 
ايــجــاد كــرد كــه هــدف فــعــالــيــت             
اقتصادي اش نه تـولـيـد سـود بـراي          
سرمايه دار بلكه رفع نيازمنـديـهـاي    
رو بـه رشـد هـمـگـان بـاشـد. نـظـام                   
اقصــادي اي كــه بــجــاي ســود رفــع            
نيازمنديهاي جامعه و تمامي آحـاد  

 مردم را مد نظر دارد.
مســالــه ديــگــر بــن بســت            -٢ 

اقــتــصــادي رژيــم اســالمــي اســت.          
واقعيت اين است كه رژيم اسـالمـي     
در يك بن بست همه جانبه اقتصادي 
گرفتار است. غول اقتصاد حكـم بـه      
سرنگوني رژيم اسالمي داده اسـت.      
حــكــومــت اســالمــي بــمــثــابــه يــك          
حكومـت سـرمـايـه داري عـمـال از               
حوزه صدور سرمايه و تكنـولـوژي و     
همچنين دسترسي به بـازار جـهـانـي       
محروم اسـت. چـرا كـه حـكـومـتـي               
ــاي               ــن اســالمــي اســت. اســالم روب
ســيــاســي مــنــاســب بــا مــلــزومــات        
ســرمــايــه در عصــر جــهــانــي شــدن          
سرمايه نيست. بعالوه خاورميانه بـا  
وجود مساله فلسطين و حكومتهاي 
اسالمـي كـانـديـد مـنـاسـبـي بـراي                
انباشت سرمايه جهاني نـيـسـت. بـه        
اين اعتبار بحران اقتصـاد سـرمـايـه       
داري كه در يك جـامـعـه مـتـعـارف           
ميتواند با تعرض به معيشت مـردم  
و تحميل بار بحران سرمايه داري بـر  
دوش جامعه پاسخ موقتي بيابد، در 
جــامــعــه اســالمــزده ايــران راه حــل           
موقـت و اصـالحـي نـدارد. بـحـران                
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 4 ۱۳۹۶فروردين  ۱۱ انترناسيونال 

در قـطـعـنـامـه "در         ا����	���	ل:  
مورد جنبشهاي اجتمـاعـي و چشـم        
انداز انقالب آتي در ايـران"، گـفـتـه            
شده که "مـبـنـا و نـيـروي مـحـرکـه                  
جنـبـشـهـا و اعـتـراضـات گسـتـرده                
جــاري گــرايــش عــمــيــق مــردم بــه             
خالصي از شر جمهوري اسـالمـي و     
بزير کشيدن حکومت استٰ". جنبش   
ها و اعتراضات جـاري از جـنـبـش           
کارگري بـراي افـزايـش دسـتـمـزد و               
عليه بيکاري و غـيـره تـا دوچـرخـه              
سواري زنان و اعتراض بـه مـحـيـط         
زيست و غيره را شامل ميشود. چرا 
اين اعتراضات يا اين جنبش ها در   
چهارچوب سرنگوني طلبي قرار داده 

   شده است؟
  :(���
 �B+از هر زاويـه اي      ا

به جنبش ها و اعتراضات اجتماعي 
نگاه کنيم به اين نتيجه ميرسيم کـه    
اينها تماما به جـنـبـش سـرنـگـونـي          
تعلق دارند. دوچـرخـه سـواري زنـان            
ظاهرا يک حق بسيار ساده و بديـهـي   
است. اما زني که ميخواهد دوچرخه 
سوار شود و حکومت را مـانـع ايـن        
آزادي خود ميداند عجيب اسـت کـه     
طرفدار حجاب اجباري باشد، يا حق 
حضانت نداشته باشد يا حق برابر در 
ازدواج و طالق نداشته بـاشـد. هـمـه        
اينها را مـيـخـواهـد. و هـيـچ زنـي                 
نيست که اين حقـوق را بـخـواهـد و           
فکر کند جمهوري اسالمي يـک روز      
سر عقل ميايد و همه اين حـقـوق را     
به زنان هديه ميکند. مردم اهواز که 
با خشم و نفـرت بـراي هـواي سـالـم            
فرياد ميزدند سالهاي طوالني اسـت  
با اين مشکل مواجهند و هر بار بـا    
وعده هاي توخالي مواجه شـده انـد.     
هيچکدام ترديدي ندارند که تـا ايـن       
حکومت هست حتـي از يـک آب و           
هواي سالم هم محروم خواهند بـود.    
کارگر و بـازنشـسـتـه اي کـه فـريـاد                
ميزند "يه اختالس کم بشه مشـکـل      
ما حل ميشه" يا "اينهمه بيعدالـتـي     
هرگز نديده ملتي" يا "زير بـار سـتـم         
نميکنيم زندگي جان فدا ميکنيم در 
ره آزادگي"، عـلـنـا دارد مـيـگـويـد               
معضل حقوق من يا خطر بـيـکـاري      

که باالي سـر مـن اسـت، فـراتـر از                
زورگويي يا تصميم کارفرما است و   
به حکومت مستقيما مربوط اسـت.  
و ميداند که حقوق باالي خط فقر بـا  

درصـد     ۱۵ حکومتي کـه حـداکـثـر         
درصد به حقوقها اضافه  ۳۰۰ بجاي 

ميکند سازگاري ندارد. دانشجويـي   
که هر ساله با مـعـضـل مـعـيـشـتـي           
عميقتري بايد دسـت و پـنـجـه نـرم              
کند، با مـقـامـات فـاسـد دانشـگـاه            
مواجه است، از هيچ حقي برخـوردار  
نيست و آينده تيره و تـاري مـقـابـل           
خود ميبيند عجيب است کـه ريشـه     
اين محروميت ها را نداند و صـرفـا     
چند خواست ساده را بخواهد و فکـر  
کند باالخره حکومت يا جنـاحـي از     
حکومت خواست هايـش را بـرآورده       
ميکنند. ميليونها نفري که تـنـشـان     
به سيستم قضايي خورده و پـايشـان     
حتي يکبار به دادگـاه کشـيـده شـده         
عمق بيعدالتي در اين سيستم را بـا      
گوشت و پوسـت تـجـربـه کـرده انـد.             
فساد در باالترين سطـح حـکـومـت،       
مقامات و آيـت اهللا هـايـي کـه بـه                
برکت شرکت در حکومت ميلـيـاردر   
شده اند، فقري که گريبانگير بيش از 

ميليون نفر از جـمـعـيـت شـده،             ۵۰ 
ميليونها خانواده اي که کودکانشـان  
ــد،               از تــحــصــيــل مــحــروم شــده ان
تبعيضات و زورگويي هاي آشکاري 
که در همه جا و هر لـحـظـه نصـيـب          
مردم شريف و زحمتکش مـيـشـود،      
شالق خوردن ها و توهين شنيدن ها 
ــهــا و هــزار جــور                 ــي شــدن ــدان و زن
محروميت ديگر که نه براي يکسـال  
و دو سال بلکه دهه ها است مردم را 
آزار ميدهد، هـر روز و هـر لـحـظـه              
خود را در نفرت عميق از حـکـومـت    
نشان ميدهد. اين يک تحليل نيسـت  

 يک فاکت است. 
امــا ايــنــکــه چــرا خــواســت                
سـرنـگـونـي عـلـنـا در اعـتـراضـات                 
مطرح نميشـود مـوضـوعـي صـرفـا           
مربوط به تـوازن قـوا اسـت. فـعـال               
کارگر ميتواند تجمع کند و بـگـويـم      
حقوقم را بدهيد، يا زنان در مـقـابـل    
استاديوم هـا تـجـمـع مـيـکـنـنـد و                  

ميگويند ميخواهيم وارد استـاديـوم   
شويم، يا ميخواهيم دوچرخه سواري 
کنيم، يـا مـردم جـمـع مـيـشـونـد و                 
ميگويند هواي سالم مـيـخـواهـيـم.        
البته در سالهـاي گـذشـتـه در تـمـام             
اعتراضات شـعـارهـايـي کـه ديـگـر            
مطلقا رنگ و بـوي صـنـفـي نـدارد            
ديده ميشود مثل يـه اخـتـالس کـم           
بشه مشکل ما حل ميشه، اينـهـمـه    
بيعدالتي هـرگـز نـديـده مـلـتـي، يـا               
استاندار حيا کن خوزستـان رو رهـا       
کن و اسـتـعـفـاي مـقـامـات کـه در               
بسياري از تجمعات مطرح ميـشـود   
و شعارهاي مشابه نشان ميدهد کـه  
اعتراضات مردم ظاهر مـطـالـبـاتـي      
دارد اما ماهيتا ضد حـکـومـتـي و       
سرنگوني طلبانـه اسـت. مـردم هـر            
روز نميتوانـنـد بـا شـعـار مـرگ بـر                
حکومت يا مـرگ بـر ديـکـتـاور بـه             
خيابان بيايند. اين امکان مـعـمـوال       
هر چند سال يکبار اتفاق مي افـتـد.   

مردم در ابعـاد مـيـلـيـونـي          ۸۸ سال 
شعارهـاي سـرنـگـونـي دادنـد. ايـن                
جنبش و اين خواست از بيـن نـرفـتـه       
اسـت. هــيــچ بــخــشــي از مــردم بــه              
خواستهايشان نرسيده اند کـه صـف       
سرنگوني را ترک کنـنـد و بـه صـف           
حاميان حکومت يـا نـظـام تـبـديـل             
شوند. برعکس اوضاع براي اکثريت  
مردم بدتر و نفرتشـان از حـکـومـت         
بيشتر شده است. بحران حـکـومـت،       
بي آبرويي آن، شکافهاي رو به رشـد    

درون حکومت و بن بست حکـومـت   
به معني واقعي کلمه را ميبيننـد و    
دورنماي روشن تري براي سرنـگـونـي    
مـقـابـل خـود مــيـبـيــنـنـد. امـا بــا                   

 ۸۸ سرکوب اعـتـراضـات در سـال             
مردم به فـعـالـيـت عـرصـه اي روي               
آوردند تا بـار ديـگـر شـرايـط بـراي               
عرض اندام سـيـاسـي و سـرنـگـونـي            
طلبانه ايـجـاد شـود. امـا مـنـتـظـر                
نشسته اند، شروع به متشکل شـدن    
کرده اند و صدها و صدها تشکـل و    
نــهــاد در زمــيــنــه دفــاع از حــقــوق            
حيوانات تا محيط زيست، دفاع از   
حقوق کـودک تـا حـقـوق زن درسـت              
کردند. فضاي چپي که بر اکـثـر ايـن       
نهادها حاکم است نشان ميدهد کـه    
درونـمـايــه ايـن جـنـبــش هـا و ايــن                 
اعــتــراضــات و تشــکــل هــا حــتــي           
عميقتر از خواست سرنگوني اسـت.    
عليه کلـيـت ايـن سـيـسـتـم، عـلـيـه                 
حکومت مذهبي، عـلـيـه سـرمـايـه           
داري و عليه ريشه هاي تـبـعـيـض و       
محروميت است. مقايسـه اي بـيـن         

و سـالـهـاي         ۸۸ اعتراضات در سال 
قبل از آن با اعتراضات وسيعي کـه    
در سال گذشته شاهـد بـوديـم نشـان         
مــيــدهــد کــه تــا چــه حــد جــنــبــش             
سرنگوني عميق تر و وسيـعـتـر شـده       
است، چقدر اتحـاد و هـمـبـسـتـگـي            
ميان مردم بيشتر شده است، چـقـدر     
خـودآگــاهــي و حــق خــواهــي مــردم          
عمومي تر شده است. مردم بيـشـتـر     

به قدرت و توان خود پي بـرده انـد و       
ضعف ها و بن بست هاي حکـومـت   
را نيز بهتر ميشناسند و در تندپـيـچ   
بعدي بسيار آماده تر و روشن تـر پـا     

 به ميدان ميگذارند. 
بنابراين تاريخا هم به جنبش ها 
و اعتراضات تـوده اي نـگـاه کـنـيـم             
روند رو به رشد سرنگوني طـلـبـي را      
ميبينيم نه چيز ديـگـري. ايـن رونـد          
همينطور که در اين قطعنامه گـفـتـه    
شده در راستاي تعميق و تـعـيـن هـر       
چه بيشتر صفبندي طبقاتي، شـکـل   
گيري ابـزار و زمـيـنـه هـا و نـقـاط                  
اتکاي انقالب آتي، و امکان سـازي    
و کسب آمـادگـي اجـتـمـاعـي بـراي            
بزيرکشيدن انقالبي حکومت اسـت.    
اينـرا هـم حـکـومـت مـيـدانـد، هـم                  
اصالح طلبان ميدانند و هم جنـبـش   
هاي دست راستي. و به همين دلـيـل   
هر کدام به نوعي تـالش مـيـکـنـنـد           
جلو اين روند را بگيرند يا آنـرا کـنـد      
کنند. اما عليرغم همه اين فشارهـا   
جنبش سرنگوني طلبي با استحکام 
بيشتر و سازمانيـافـتـه تـر دارد راه           
خود را به جلو باز ميکند و موانع را 
از سر راه کنار مـيـزنـد. ايـن رونـدي           
بســيــار شــورانــگــيــز اســت و حــزب          
کــمــونــيــســت کــارگــري تــعــمــيــق و          
ــد را در صــدر                 گســتــرش ايــن رون
وظايف خود در اين دوره قـرار داده        

 است.
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تقابل ميان توده مردم و حکـومـت    -۱ 
ـازه اي         گسترده و تعميق شده و ابـعـاد ت
پيدا کرده است. شکل گيري جنبشهاي  
اجتماعي و حرکات اعتراضي گستـرده  
مردم در عرصه هاي متعدد و با شـيـوه   
ـا               ـابلـه ب ـتـکـاري در مـق هائي بديع و اب
ـاسـتـهـاي ضـد انسـانـي                  قوانين و سـي
حــکــومــت، مضــمــون صــريــحــا ضــد         
کاپيتاليستي اعالميه ها و بيانيه ها و   
ـيـشـرويـهـاي               فراخوانهاي کـارگـري و پ
جنبش کارگري در مقابله با حـکـومـت    
و قوانين و سياستهاي ضد کـارگـري و       
ـفـه مـهـم              سرکوبگرانه حاکم، يـک مـول
ـاسـي ايـران در شـرايـط                  وضعـيـت سـي

 حاضر است.  
ـبـشـهـا و        -۲  مبنا و نيروي محرکه جن

اعتـراضـات گسـتـرده جـاري گـرايـش              
عميق مردم به خالصي از شر جمهوري 
اسالمي و بزير کشيدن حکومت است. 
بچالش کشيدن حکومت و سـرنـگـونـي     

و    ۸۸ طلبي که خيزش ميليوني سـال      
ـبـل از آن               شورشهاي شهري در دهـه ق
نمونه هاي برجسته بروز و سربلند کردن 
آن بود اکنون در متن و بطن جنبشها و   
حــرکــتــهــاي اعــتــراضــي و در قــالــب             
ـفــي،                ـاتــي، صـن ـب ـيــتـهـاي مــطـال ـال فـع

 اجتماعي و مدني متجلي ميشود.  
ـبـشـهـاي          -۳   انقالب ادامه خطـي جـن

اجتماعي نيست ولي سير و سـرنـوشـت    
انقالب تمامـا بـوجـود اعـتـراضـات و             
جنبشهاي اجتماعي در عـرصـه هـاي          
مختلف، درجه تعين و تشکل آنـهـا، و     
گرايش سياسي حاکم بر آنـهـا وابسـتـه         
است. جنبشها و اعتراضـات گسـتـرده       
جاري و چهره ها و نـهـادهـا و شـبـکـه             
هائي که در دل آن شکل مـيـگـيـرنـد و          
فعال ميشوند، نشان دهنده  تعـمـيـق و      
ـاتـي،    تعين هر چه بيشتر صفبندي طبق
ـاط         ـق شکل گيري ابزار و زمينه هـا و ن
اتکاي انقالب آتي، و امکـان سـازي و       

 ۸ صفحه  

�� در ��رد :�>8;	� ا:��	3) و 789 ا�"از ا�/5ب  A) در ای�ان 	��>?  



 5 ۷۰۵شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

در قطعنامه "در    ا����	���	ل: 
مــورد مــوقــعــيــت ويــژه جــنــبــش         
کــارگــري" مصــوب کــنــگــره دهــم         
حزب نـکـتـه اصـلـي ايـنـسـت کـه                
جنبش کارگري در آستانـه ايـجـاد      
تشکلهاي توده اي کـارگـري قـرار        
گرفته است. آيا بـا ايـن بـرداشـت          
موافقيد؟ چگونه مـيـتـوان تصـور       
کرد که کارگران بتوانند تشکلهاي 
مستقل و توده اي خودرا در ايران 

 داشته باشند؟
 :�C8بحث قـطـعـنـامـه        ,;5 دا�

موقعيت ويـژه جـنـبـش کـارگـري              
دقيقا همين است که اشـاره کـرده     
ايد. يعني نـزديـک شـدن جـنـبـش              
کارگري به فاز ايجاد تشـکـلـهـاي       
توده اي کارگري. يک زماني بحث  
بـر ســر ايــن بــود کـه در خــفـقــان                
جمهوري اسالمي ايجاد هيچگونه 
تشکل مستقل کـارگـري مـمـکـن          
نيسـت. امـا کـارگـران بـا پـا بـه                    
ميدان گذاشتن و اعـالم ايـنـکـه،           
ايجاد تشکلهاي کارگري امر خود 
کارگران اسـت و بـراي ايـجـاد آن             
نياز به مجوز نيست، توانستند تا 
حد زيادي اين موانع و ابهامات و 
ترديد هـا را از مـقـابـل جـنـبـش                
کارگري کنار زنـنـد و ديـديـم کـه            
عمال شمار قابل توجهـي تشـکـل      
هــاي مســتــقــل کــارگــري شــکــل          
گرفتند که گرچه اکثرا هنوز تـوده    
کارگران را در بر نميـگـيـرنـد امـا        
خود نـقـطـه تـحـولـي در جـنـبـش                  
کارگري بوده است. اين قطعنـامـه    
معين با بر شمـردن مـولـفـه هـاي          
مهم پيشروي هاي جنبش کارگري 
ميکوشد اين تحول مـهـم يـعـنـي          
شرايط کنوني کـه عـمـال امـکـان          
متشکل شـدن تـوده کـارگـران در           
تشکلهـاي مسـتـقـل خـود وجـود             
دارد را، جلوي چشـم بـگـذارد. و           
آنرا برجسته کند و بـراي عـمـلـي           

 شدن آن نيرو بسيج کند. 
در اين قطعنامه تـمـام حـرف        
ما اينست که با توجه به پيشـروي  
هاي جنبش کارگري در طـول يـک     
دهـه اخـيــر و بـا تـوجـه بــه ثـقــل                   
سياسي مهم جنبـش کـارگـري در        
اوضاع پر تحرک جامعه امروز ما 
در شرايطي قرار داريم کـه ايـجـاد      

تشکلهاي توده اي کارگري ممکن 
است. تـاکـيـد اصـلـي آن نـيـز بـه                  
درست بر تعميق و گسـتـرش ايـن        
پيشرويها و بـرداشـتـن گـامـهـاي             
عملي براي تحـقـق بـخـشـيـدن بـه            
جهشي بزرگ براي شکل دادن بـه      
يک جنبش وسيع و گستـرده بـراي     
ايجاد تشکلهاي توده اي کارگـري  

 است. 
براي روشن شدن بـحـث اجـازه      

 ٢٦بدهيـد مـثـالـي بـيـاورم. در                 
بيش از ده هزار کارگـر   ٩٥اسفند 

بازنشسته از سـراسـر ايـران جـمـع          
شدند و پـيـگـيـر خـواسـتـهـايشـان            
شدند. طي هـمـيـن دو سـه سـالـه              
برپايـي تـجـمـعـاتـي سـراسـري از               
همين دست را در ميان معلـمـان،   
پرستاران، کـارگـران نـفـت، آتـش             
نشانان، مخابرات، برق، و بـخـش     
هاي ديـگـري از کـارگـران شـاهـد             
بوده ايم. مشـاهـده سـاده هـمـيـن            
اتفاقات آنهم در متـن مـوقـعـيـت        
متحولي که امروز جنبش کارگري 
پيدا کرده بطور واقعي نشانگر اين 
واقعيت است که امروز بيش از هر 
وقت ايجاد انواع و اقسام تشکلها 
و نهادهاي تـوده اي کـارگـري در            
تمام اين بخشها مـمـکـن اسـت و         
بايد با تمام قوا براي شـکـل دادن     

 به آنها تالش کنيم. 
تا آنجا که به محيط هاي کار 
باز مـيـگـردد، يـک رکـن دائـمـي                
اعتراضـات هـر روزه و گسـتـرده              
کارگري، مجمع عمومي کـارگـري   
است. در متن اوضـاع پـر تـحـرک          
جنبش کارگري و فضاي سـيـاسـي    
جامـعـه، رفـتـن بسـوي ايـجـاد و                
تثبيت مجامع عمومـي کـارگـري      
بايد به امر آگاهانه کارگران بـراي  
تشکليابي در مـحـيـط هـاي کـار          
تبديل شود. ضـمـن ايـنـکـه هـمـه             
مولفه هايي که جنبش کارگري را 
به چنين نقطه تحول سازي رسانده 
است، از جمله حضـور قـدرتـمـنـد          
خانوادها در مبارزات کارگـري و    
گسترش دامـنـه اجـتـمـاعـي ايـن              
مبارزات، سازمانيابي در مدياي 
اجتمـاعـي بـعـنـوان ابـزاري بـراي              
ارتـبـاط گـيـري وسـيـع در مـيـان                 
بخش هاي مختلف کارگري، ابراز 

وجود سياسي تر و اجتـمـاعـي تـر       
رهــبــران و تشــکــلــهــاي مــوجــود          
کارگري و نقش آنها در پيشاپيـش  
جنبش براي تشکليـابـي تـوده اي        
کارگري و تقويت و تـثـبـيـت ايـن            
پيشرويها همـچـنـان رئـوس مـهـم           
فعاليت ما براي مساعد تر کـردن  
شرايط براي گسترش تشـکـلـهـاي       
تــوده اي کــارگــري در ســطــحــي             

 سراسري تر خواهد بود.
ايجاد تشکلهاي توده اي کارگـري  
در سطح وسيع و گسترده، آنهم در 
شـرايـطـي کـه امـروز در آن قــرار                
داريم، نقش تحول سازي در ثـقـل       
جنبش کارگري در فضاي سياسي 
جامعه دارد. انـجـام آن در عـيـن            
حال گام مهمي براي تغيير تـوازن    
قواي جامـعـه بـه نـفـع مـبـارزات              
کــارگــران و کــل جــامــعــه اســت.           
بنابراين يک کار مهم ما امروز جا 
انداختن اين تبيين معين از تاثير 
پيشروي هاي جنبش کـارگـري بـر        
فــراهــم شــدن شــرايــط ايــجــاد                
تشــکــلــهــاي تــوده اي در مــيــان            
فعالين و رهـبـران کـارگـري اسـت          
وعطف توجه دادن بـه آنـان بـراي            
ــراي              ــزرگ ب ــزي ب ــي ــن خ ــرداشــت ب
سازمـانـيـابـي تـوده اي کـارگـري              

 است. 
 

بــنــظــر شــمــا   �ــ�ــ��ــ	�ــــ��ــ	ل: ا
تشکل هاي توده اي کـارگـري چـه      
جايگاهي را در تحوالت سيـاسـي   
و اجتماعي آيـنـده در ايـران مـي             

 توانند داشته باشند؟
 :�C8تشـکـل تـوده اي        ,;5 دا�

همانطور که از اسـمـش پـيـداسـت        
يعني توده کارگراني که متشـکـل   
شده اند. و کارگران وقتي متشکل 
بــاشــنــد در تــمــام زمــيــنــه هــاي            
اجتماعي نقـش مـوثـر تـر و کـار              
سازتري ايفا خواهند کرد و بر کل 
فضاي جامعه و آيـنـده تـحـوالت           
سياسي تاثيرات شگرفي خواهنـد  
داشت. همانطور کـه اشـاره کـردم         
بحث بر سر ممکن بـودن شـرايـط        
براي به راه افتـادن جـنـبـش بـراي          
ايجاد تشکلهاي توده اي کارگـري  
در بخش هاي مختلفي از کارگران 
چون بـازنشـسـتـگـان، پـرسـتـاران،           

معلمان و مـراکـزي نـظـيـر نـفـت،            
آتش نشـانـان، مـخـابـرات، بـرق،             
شهرداري ها و نمونه هاي ديگـري  
از اين دست با اتکاء به مـجـامـع      
عمومي کارگري و  رفـتـن بسـوي        
ايجاد و تثبيت  مجامع عمـومـي   
در محيط هاي کار، بعنوان ظرفي 
براي تشکل يابي توده اي کارگري 
است. تـحـقـق ايـن امـر يـک گـام                 
حياتي در سازمانـيـابـي تـوده اي         
کارگران و ايفاي نقش مستقـيـم و     

نان در تحوالت سياسـي  آ قدرتمند 
 جامعه است.

از جمله ايجاد تشکلهاي توده 
اي کارگري در سطحي گسـتـرده و     
وسيع نـقـش تـحـول سـازي در بـه               
ــد و               ــنـ ــمـ ــدرتـ ــدان آوردن قـ ــيـ مـ
سازمانيافتـه کـارگـران، خـانـواده          
هاي کارگري و نزديک کردن بخش 
هاي مختلف کارگري به يکديـگـر   
دارد. و شــکــل گــيــري هــر چــه                 
گسترده تر اين تشکلها به جنبـش  
کارگري امـکـان مـيـدهـد کـه بـا                
قدرت بيـشـتـري در جـلـوي صـف             
اعتراضات کل جامـعـه قـد عـلـم          

 کند. 
بويژه در شرايطي کـه جـنـبـش       
کارگري وزن سنگينـي در فضـاي       
ســيــاســي جــامــعــه دارد، ايــجــاد         
تشکل هاي توده اي در سـطـحـي        
وسيع و گسترده فاکتور مهمي در 
قدرت گيري مبارزات کـارگـري و     
تغيير توازن قواي کل جامـعـه بـه      
نفع جنبش راديکال و چپ، خواهد 

 بود. 
و اينها همه به روشني گوياي  

جايگاه مهم امر ايجاد تشکلهـاي  
تــوده اي کــارگــري در تــحــوالت            
سياسي و اجتماعي هـم امـروز و       

 هم آينده ايران است.
 

در مقابل مولفـه  ا����	���	ل: 
هايي که در اين قطعنامه مـطـرح     
شده، جمهوري اسـالمـي و حـتـي           
بخش هايي از سرمايه داري خارج 
از قدرت سياسي بيکار ننشـسـتـه    
اند، از طرف آنها چه اقداماتي در 
مقابل جنبش کارگري انجام مـي    
گيرد؟ و جنبش کارگري در مقابل 

 اين اقدامات چه کار بايد بکند؟

بــحــث مـــا      ,ــ;ــ5 دا�8ــCـــ�: 
بهيچوجه اين نـيـسـت کـه مـوانـع           
همه کنار رفته انـد و خـودبـخـود           
تشکل توده اي ايـجـاد مـيـشـود.          
بلکه تاکيد ما اينست کـه تـوازن       
قواي ميان کـارگـران و مـردم بـا             
جمهوري اسالمي و کارفرمايان به 
جايي رسيده است که کارگران اگر 
تالش جدي بکنند ميتواننـد ايـن     
موانع را در آينده نزديـکـي کـنـار       
بزنند. مانع اصـلـي بـراي ايـجـاد             
تشکلهاي کارگري طبعا جمهوري 
اسالمي و ابزار سـرکـوب آنسـت.        
پـيـشـروي هـاي کــنـونـي جـنـبــش               
کارگري و تعميق و تثبيت هر چـه    
بيشتر آنها امروز ميتواند سکوي 
پرشي براي به ميدان کشاندن توده 
وسيع کارگران و تشکل يابي توده 
اي کارگري در سـطـحـي وسـيـع و          
گسترده باشد. دامن زدن به چنين  
جنـبـشـي و بـه مـيـدان کشـانـدن                 
نيروي بزرگ بخشـهـاي مـخـتـلـف         
کارگـري و خـانـواده هـايشـان در              
عين حال خود فاکتور مهـمـي در     
مقابله کـارگـران بـا سـرکـوبـگـري            
هاي حکومت اسالمي و تـداوم و      
گسترش مبارزات کارگري اسـت.    
ايجاد تشکلهاي توده اي کارگـري  
همچنين گامي مهم در جهت نفي 
عملي و مستقيم تشکلهاي دسـت  
ــاي              ــل شــوراه ــي مــث ــت ســاز دول
اسالمي و خانه کـارگـر و نـظـايـر            

نها و نيـز عـقـب زدن جـريـانـات             آ 
راســت و ارتــجــاعــي از مــقــابــل           

 مبارزات کارگران است.
بعالوه جمهـوري اسـالمـي بـا         
امنيتي کردن مبارزات کـارگـران،   
معلمان و فـعـالـيـن اجـتـمـاعـي،               
رهبران و فعالين کـارگـري را زيـر        
فشار قرار داده و با اين کار تالش 
مــيــکــنــد، جــلــوي ســازمــانــيــابــي      
مــبــارزات کــارگــري را بــگــيــرد.         
کــارزار عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن           
مبارزات با خواست آزادي فـوري      
کارگران زنداني و تمامي زندانيان 
سياسي و باطل شدن پرونده هـاي    
امنيتي تشکيل شده بـراي کـلـيـه         
فعالين اجتماعي که هم اکنون در 
جريان است و کارگران و معـلـمـان    
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ـيـکـاري و         خبرها بازهم از سونامي ب
ـيـکـاري           ادامه وضعيت فاجعـه بـار ب
ـيـعـي             جوانان حکايت دارد. علـي رب
وزير کار طي سـخـنـانـي در حـاشـيـه            

مـحـصـول       ٦٠ مراسم رونـمـايـي از          
جديد شـرکـت هـاي داروسـازي، زيـر            
ـنـکـه     مجموعه وزارت کار با گفتن اي

 ۹۶ ريـزي دولـت بـراي سـال                برنـامـه  
ايجاد يک ميليون شغل است، اعـالم    
کرد که با تـوجـه بـه ورود جـمـعـيـت                
ـلـکـرده بـه بـازار           وسيع جوانان تحصي
کار، باز هم ميزان بيـکـاري در چـنـد         
ـنـده در سـطـح فـعـلـي بـاقـي                     سال آي

 ماند. مي
بنابر گزارشاتي از هـمـيـن دسـت در           

هـزار     ۸۰۰ حال حاضر ساالنه حدود 
التـحـصـيـل وارد بـازار کـار              نفر فارغ

شوند که نزديک به نيمي از فـارغ       مي
ـيـکـار                  ـتـحـصـيـالن دانشـگـاهـهـا ب ال
هستند. به اين تعداد بايد متقاضيان  
کار بدون تحصيالت دانشـگـاهـي را      
ـتـه                  نيز اضافه کـرد. از جـملـه بـه گـف
اســحــاق جــهــانــگــيــري مــعــاون اول          
روحاني و ربيعي وزيـر کـار در سـال            

ـيـون و            ـل  ۲۰۰ گذشته حدود يک مـي
انـد. ايـن         هزار نفر وارد بازار کار شـده 

ـبـل           درحاليست که به گفتـه چـنـدي ق
عيسي منصوري، مـعـاون اشـتـغـال          

ـقـط حـدود         ۹۵ وزير کـار در سـال          ف
هزار شغل جـديـد ايـجـاد شـده           ۷۰۰ 

است. مرکز آمار جمهوري اسـالمـي      
هزار شغل در سال  ۶۱۵ نيز از ايجاد 

گذشته خبر داده بود. يعني باقي يـک   
ميليون و دويسـت هـزاري کـه وارد              
ـيـدا               بازار کار شده انـد، اشـتـغـالـي پ
نکرده و بر خيل عظيم بيکاري اضافه 

 شده اند.
بدين ترتيب عليرغم هـمـه آمـارهـاي       
مهندسي شده دولتي براي اينـکـه در     
نزاعهاي دروني حکومت نشـان داده      
شود، که برجام بي فرجامشان موفـق  
بــوده اســت، آمــارهــا هــمــچــنــان از           

سـخـن      ٩٥ افزايش بيکاري در سـال      
ميگويد. درگزارشـي در اوائـل سـال           

از سـوي مـرکـز پـژوهـش هـاي                  ٩٥ 
ـيـکـاران کشـور                  ۶ مجلـس تـعـداد ب

هزار نفر اعـالم شـده      ۵۰۰ ميليون و 

است. طبق همين گزاراشات، در سال  
تـا     ۱۵ درصد افراد  ۲۹ بيش از  ٩٥ 
درصـد     ۲۶ سالـه و نـزديـک بـه              ۲۴ 

ســالــه بــيــکــار      ۲۹ تــا      ۱۵ جـوانــان    
انـد. بـگـذريـم کـه در آمـارهـاي                  بوده

مربوط به نرخ بيکاري، کودکـان کـار     
جــزو جــمــعــيــت شــاغــل مــحــســوب        
ميشود. چون در جامـعـه ايـران کـار          
کودکان، مـجـاز و قـانـونـي اسـت و               
مشاهده ميکنيم که در همـيـن آمـار      

سن اشتغال را از      ٩٥ مربوط به سال 
ســال مــحــاســبــه کـرده انــد. در               ١٥ 

سـال هـنـوز         ١٨ تا    ١٥ حاليکه سن 
ـيـن     بطور واقعي سن کار نيست و چـن
افــرادي بــايــد از امــکــانــاتــي چــون             
تحصيل رايگان و يک زندگي آسوده و 

 امن برخوردار باشند. 
نکته قابل توجه ديگر در اين آمارهـا  
به حساب آوردن اشـتـغـال نـاقـص در          
شمار جمعيت شـاغـل کشـور اسـت.         
ـنــابــر تــعــريــف عــجــيــبــي از ســوي            ب
سازمان بين المللي کار هر فردي کـه    
يک ساعت کـار کـرده بـاشـد شـاغـل             
محسوب مي شود. در نتيجه طـبـق      

ـيـش از  يـک              ٩٤ گزارشي در سال  ب
ـنـابـر تـعـريـف                چهارم جوانـان ايـران ب

المللـي کـار، حـتـي يـک             سازمان بين
ساعت در هفته کار درآمدزا نـداشـتـه    

 اند.
مثال ديگر در همين راستا کـارگـران     
فصلي هستند که فقط نيمي از سـال    
آنهم با حداقل دستمزد و چند بار زيـر    
خط فقر به کار اشتغال دارند و نيـمـي   
ـيـکـاران فصـلـي            از سال بيکار. اين ب
ـيـکـاري             جايي در محـاسـبـات نـرخ ب
ندارند و به لحاظ تامين زندگي در آن 
مدت از سال که کاري ندارند، بشدت 
در مضيقه بسر ميبرنـد. و از سـوي          
ديگر چون بابت فصول بيکـاري شـان     
ـيـمـه اي بـه تـامـيـن                  براي آنان حـق ب
اجـتـمـاعـي پـرداخـت نـمـيـشـود، بـا                  
مــعــضــل جــدي بــازنشــســتــگــي و            
برخورداري از هـمـان چـنـدرغـاز حـق           

 بازنشستگي روبرو هستند. 
بخش ديـگـري از هـمـيـن جـمـعـيـت                
عظيم بيکاران ناگـزيـر بـه کـارهـايـي           
چون دستفروشي، کوله بري در مرزها 
ـيـرو هـا نـه در                   روي آورده انـد. ايـن ن
ليست آمار بيکاري قرار دارنـد و نـه         

امــنــيــتــي بــراي تــداوم کــارشــان و              
تسهيالتي براي آن برخوردارند. بلـکـه    
ـيـروهـاي         به عکس همواره با حـملـه ن
سرکـوب شـهـرداري و بـاج بـگـيـران                
مرزي روبرويند و ابـعـاد جـنـايـت در          
برخورد بـا ايـن کـارگـران بـه جـايـي                  
رسيده است که کارزارهاي مبارزاتـي  
ـتـاده و          اي در حمايت از آنان به راه اف
ـتـر مـهـم خـبـر هـا                ـي اخبارش به سرت

 تبديل شده است. 
و باالخره به عنوان يک بخش مهـم از    
ـيـامـدن     جمعيت بيکاران، به حساب ن
نيروي عظيم زنان خانه داري است کـه  
وارد باز کـار نشـده انـد و در شـمـار                
نــيــروي بــيــکــار کشــور مــحــاســبــه           
ـيـن              نميشوند. چرا که بر طـبـق  قـوان
ارتجاعي اسالمي خانه نشيني زن و     
شوهرداري و بچه داري وظيفه "ديني" 

 زن است.
ـبـش                  اما نيـاز جـامـعـه و فشـار جـن
رهايي زن، باعث شده که اين جانيـان  
در آمـارهــايشـان بـخـش زنـانــي کــه              
متقاضي کار شده اند، از جمله زناني 
که تحصيالت خود را تـمـام کـرده و          
ميخواهند وارد بـازار کـار شـونـد و             
شمارشان نيز باالسـت، نـاگـزيـر وارد         
محاسباتشان کـرده انـد. در هـمـيـن             
راستاست که بنا بـر آمـارهـا مـيـزان            
بيکاري در ميان زنان و جوانـان و در      
مناطق شهـري بـه نسـبـت مـنـاطـق              
روستايي بيشـتـر بـوده اسـت. بـطـور              
مثال موالوردي معـاون روحـانـي در        
ـيـن            "امور زنان و خانواده" در نـخـسـت
کنگره ملي مديريـت جـوان در سـال          

از رکورد دار بودن بيشترين نـرخ     ٩٤ 
سـال     ٢٠ بيکاري در ميان زنان، طي 

 اخير سخن ميگويد. 
ـتـصـاد       بدين ترتيب در شرايطي که اق
ـلـج شـدن         جمهوري اسالمي به مرز ف
رسيده است، هـر روز کـارخـانـجـات            
ـلـي کشـيـده شـده و             بيشتري به تعطي
کــارگــران بســيــاري از کــار بــيــکــار            
ميشوند، براي دانش آموختگاني کـه  
وارد بازار کار ميشوند، کـاري وجـود     
ـيـکـاري           ندارد و بحث بر سر بـحـران ب
ـيـکـاري اسـت،             جوانان و سـونـامـي ب
محروميت جمعيت عظيم بيکاران از 
يک بيمه بيکاري مکفي و در کنار آن 
بيمه هاي اجتماعي ديـگـر، مسـالـه         

بــيــکــاري را بــه يــک فــاجــعــه بــزرگ            
اجــتــمــاعــي تــبــديــل کــرده و دامــن           
 بسياري از خانواده ها را گرفته است.
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همانطور که اشاره کردم آمـار هـا از         
بيکاري ميليوني خصوصا در مـيـان   
جوانان و زنان خبر ميـدهـد. هـر روز         
ـيـشـتـري وارد بـازار کـار                  جمعـيـت ب
ـيـمـي از ايـن                ميشوند و بيشـتـر از ن
جمعيت جذب بارار کار نميشوند و به 
خيل عظيم بيکاري اضافه مـيـشـود.    
اين آمارها تکاندهنده است. در برابـر   
ايـن فـاجـعـه عـظـيـم انسـانـي هـيــچ                   
تاميني وجود ندارد. نه خبري از بيمه  
بيکـاري هسـت و نـه تـامـيـن هـاي                  
اجتماعي ديگر چون درمان رايـگـان،   
تحصيل رايـگـان و تسـهـيـالت الزم            

 براي تامين مسکن. 
بنا بر تعريف سالنامه آماري سازمان 

، ۱۳۹۴ تأمين اجتمـاعـي در سـال          
مقرري بگير بيمه بيکـاري عـبـارت      “ 

است از بيمه شده اي اسـت کـه بـدون        
ميل و اراده بيکاره شده و آمـاده کـار     

اين تعريف به روشـنـي نشـان      ”.  باشد
ميدهد که  چيزي کـه در جـمـهـوري           
ـتـه           اسالمي به آن "بيمه بيـکـاري" گـف
ـيـروي         ميشود، دربرگيرنده تـمـامـي ن
ميليوني عظيم بيکار کشـور اعـم از       
زن و مرد نيست و در واقع ربـطـي بـه      
بيمه بيکاري ندارد. بلکه بهاي بيکـار   
کردن کارگـر از کـارش اسـت، بـراي             
کاستن از ابعاد اجتماعي اخراج هـا.    
که آن نيز زير فشار جنبش اعتراضـي  
کارگري به دولت تحميل شـده اسـت.     
ـنـابـر قـانـون                ميزان آن هم نـاچـيـز و ب

درصد ميانگين  ٥٥ ميزانش برابر با 
حقوق دو ماهه آخر کارگر است که به  
افزايش ده درصد به هر يـک از افـراد       
تحت تکفل کارگر، مبلغش ميتوانـد  
اضافه شود که البته نبايد از حـداقـل     
دستمزد کارگر که خود چندين بار زير 
خــط فــقــر اســت، بــاال بــزنــد. بــراي              
ـيـز                  ـيـکـاري" ن ـيـمـه ب شموليت اين "ب

مـــاه قـــبـــل از           ٦ کــارگـــر بـــايـــد        
ـقـه پـرداخـت حـق              بيکارشدنش، سـاب
بيمه داشته باشد که اگر مجرد بـاشـد   

ماه و اگر متاهل باشد  ٣٦ تا حداقل 
ــلــق               ٥٠ تـا     مــاه ايــن پــول بــه او تـع

ـنـکـه        ٩٠ ميگيرد. حال با توجه به اي
ـيـمـانـي        درصد مشاغل قراردادي و پ
ـيـکـاري       است، همين چندرغاز بيمه ب
هم شامل حال بسـيـاري از کـارگـران         
نميشود. و بنابر قـانـون فـاشـيـسـتـي           
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي کـــارگـــران          
افــغــانســتــانــي و تــبــعــه کشــورهــاي         

 خارجي از اين بيمه محرومند.
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ـقـر و               ـيـه ف يک رکن مهم مـبـارزه عـل
فالکت، مبارزه عليه بيکـاري اسـت.     
بيکاري يک درد اجـتـمـاعـي اسـت و          
زندگي و معيشت بخش عظيـمـي از     
جامعه  را به تبـاهـي کشـيـده اسـت.          
بــيــکــاري مــوجــب از هــم پــاشــيــدن           
خانواده هاي بسياري شده است. ايـن     
معضل اجتماعي براي جوانان و کـل    
ـبـي چـون بـاال               مردم مـوجـب مصـائ
رفتن آمار تن فروشي، اعتياد، خـارج  
ماندن کـودکـان بسـيـاري از چـرخـه                
تحصيل و افـزايـش هـر روزه تـعـداد            
کودکان کـار و خـيـابـان، شـده و بـه                   
معضلي اجتماعي تبديل شده اسـت.  
در تقابل با اين پديده بزرگ اجتماعي 
که آمارش در ايران ميليـونـي اسـت،      
بايد جنبشي با همـيـن ابـعـاد بـه راه            
انداخت. جنبشي که همه بيـکـاران و      
خانواده هايشان، کارگراني که از کـار  
بيکار ميشوند و خانواده هـايشـان را     
در بر بگيرد و براي آن کل جامـعـه را     

 بسيج کرد.
ـيـکـاري و       با کارزاري سراسري عليه ب
با خواست بيمه بيـکـاري بـراي هـمـه          
کسانيکه که کار نـدارنـد و آمـاده بـه           
کارند، و حق داشتن کار و يک زندگي 
ـيـروي خـود       انساني، صف ميليوني ن

 را عليه بيکاري سازمان دهيم. 
يک گام مهم در کارزارعليه بيکـاري،  
متشکـل شـدن حـول خـواسـتـهـايـي               
روشن و سراسري است. بيمه بيکـاري   
مکفي و امـروز در گـام اول رقـمـي               

 ٤٠٠ باالي خط فقر، يـعـنـي بـاالي         
هزار تومان، حق همه افراد آمـاده بـه     
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  مــحــمــدعــلــي جــداري فــروغــي،     
وکيل مدافع  محمد حسن تشـکـري،   

ـنـد، از صـدور          ۲۹ روز يکشنبه  اسـف
ـقـي بـراي مـحـمـد               ـي حکم شالق تـعـل
حسن تشکري، کارگر معدن سـنـگ     

از ســوي دادگــاه            آهــن بــافــق يــزد،     
 تجديدنظر خبر داد.

محمد حسن تشـکـري بـا اتـهـام          
 «اخالل در نظم و آسايش عمومي»

در دادگـاه بـدوي          ٩٥ در خرداد مـاه    
ماه حبس  ۱۱ استان يزد وحشيانه به 

ضربه شالق تعليقي بـه مـدت        ۵۰ و 
ـبـال                 ۵  سال مـحـکـوم شـده بـود. بـدن

اعتراضات بسيار و کـارزاري وسـيـع        
عليه احکام وحشيانه و عصر حجـري  

کارگر ايـن مـعـدن، در         ٩ شالق براي 
دادگاه تـجـديـد نـظـر           ٩٥ اسفند  ٢٩ 

تنها اقدامش راي به کاهش ضربـات  
شالق بود و به  اين توحش و بـربـريـت    
ادامه داد. اين دادگاه حـکـم مـحـمـد         
تشکري را بـا اتـهـام "مـعـاونـت در                   

ضــربــه شــالق      ۳۰ اخــالل نــظــم" بــه        
ـيـن     تعليقي به مدت دو سال و همچـن

ـيـون ريـال جـريـمـه             ۱۸ پرداخت  ـل مي
ـيـر داد. بـه صـدور حـکـم                  نقدي تغـي
ارتجاعي شالق براي محمد تشکـري  
و احکام وحشيانه شالق، ايـن قـانـون      
مـجـازات اسـالمـي عصـر بـربـريــت              

 وسيعا اعتراض کنيم.
جمهوري اسالمي بـا گسـتـاخـي       
تمام از يـکـسـو تـالش دارد، حـکـم               
شالق، اين شکل وحشيانه مـجـازات   
ــاالي ســر جــامــعــه                اســالمــي را ب
نگاهدارد واز سوي ديگـر زيـر فشـار        
اعتراضات کارگران و کارزاري که بـر    
سر اين موضوع در چند ساله اخير به 
راه افتاده اسـت، جـرات اجـرايـش را             
ندارد و حکم تعليقي ميدهد. ضـمـن      
اينکه ميکوشد اين فشار را بـر روي      
سر کارگران و کل جامعه نـگـاهـدارد      
که اگر دست از پا خطا کنيد، اخـطـار   

 دهد که حکم اجرا خواهد شد. 
ـيـشـتـر در          محمد علي جداري پ
ـنـد مـاه  از لـغـو               بيست و پنجم اسف

تن از کارگران مـعـدن    ۷ احکام شالق 
سنگ آهن بافق از طرف شـعـبـه اول        
دادگاه تجديدنظر استان يزد خبر داده   

و چنين گفته بود: "در دادنامه صادره   
مـاه حـبـس و        ٧ بدوي، حکم صادره،   

 ٥ ضربه شالق بود که براي مدت  ٣٠ 
سال تعليق شده بود، اما در دادنـامـه     
تجديدنظر مدت تعليق بـه سـه سـال          

ضربه شالق به يـک   ٣٠ تقليل يافته و 
ـقـدي بـراي               ميليون تومـان جـريـمـه ن
ــل                   ــدي ــر تــب ــت نــف ـف ــدام از هـ ــرک ه

 است.".   شده
همچنين بنـا بـر خـبـرهـا يـکـي              
ديگر از اين کارگران بـعـنـوان مـتـهـم         
رديف دوم در دادگاه بدوي  بـه چـهـار        
ماه حبس تعليقي به مدت پنج سـال    

 محکوم شده است.
کارگر بـافـق يـزد         ٩ بدين ترتيب 

هزار کارگر  ٥ بخاطر مبارزات جانانه 
ـيـه       ٩٣ اين معدن در ارديبهشت    عـل

خصوصي سازي ها و فـروش سـهـام        
معدن که امنيت شغلـي کـارگـران را        
زير سوال ميبـرد و در اعـتـراض بـه             
شرايط دشوار کاري و دسـتـمـزدهـاي       
ـاچــيــزشـان، مــحــاکـمــه مـيــشــونــد.          ن

روز بـه   ٣٩ اعتراضاتي که دور اول آن 
طول کشيد و  شهر بـافـق يـزد را کـه           
بخش بسياري از آنـان نـان آورانشـان          
شاغلين اين معدن بودند، به جنـب و    

 جوش در آورد.   
جالب توجه اينجاست که در پـي    

، ٩٣ کارگر در سال    ٩ دستگيري اين 
و شروع اعتراضات قدرتمند دور دوم   
ــراي آزادي                 ــزد ب ــق ي ــاف ــران ب ــارگ ک
همکارانشان، مدير عامل شرکت بـه  
عنوان شاکي پـرونـده نـاگـزيـر  فـورا               
ـيـل        شکايتش را پس گرفت، امـا بـدل
ابــعــاد ســيــاســي و اجــتــمــاعــي ايــن          
اعتراضات که براستي نقطه عـطـفـي      
در مبارزات کارگري بـود، پـرونـده از        
سطح اعتراض در يک معدن مـعـيـن      
فراتر رفته و دولت و دستگاه قضايـي  
اش تحت عـنـوان اخـالل در نـظـم و                
امنيت ملي، در مـقـام شـاکـي، ايـن          

 پرونده را دنبال کردند.   
هم اکنون نزديک به سه سال است 

کـارگـر      ٩ که کشاکش بر سر پـرونـده     
بافق يزد جريان داد و اين خـود نشـان     
دهنده فشار سياسي ايـن پـرونـده بـر           

 روي جکومت اسالمي است. 
احکام وحشيانه شـالق مصـداق       

قوانين مجازات اسالمـي جـمـهـوري       
اسالمي است. اجراي احـکـام شـالق         
هـمـواره بـخـشــي از سـيـاســت رژيــم               
ـيـن          اسالمي براي اجرايي کـردن قـوان
ارتجاعي اسالمي اش در قبال زنـان،  
جوانان و کـل جـامـعـه بـوده اسـت.                 
جمـهـوري اسـالمـي تـالش کـرد بـا                
ـيـر کـارگـر و          همين سياست و با تحق
شالق زدن بر بدنـش، بـردگـي مـزدي         
خود را در قبال کل طبقه کارگر و کل 
ـبـش                 جامعه تشـديـد کـنـد. امـا جـن
اعتراضي کارگـري کـه يـک عـرصـه            
مبارزه قدرتمنـد در جـامـعـه اسـت،            
جـانـانـه در مـقــابـل ايـن گسـتـاخــي                 
حکومت ايستاد و چندين سال اسـت    
که اعتراض عليـه احـکـام شـالق بـه            
عــرصــه اي از مــبــارزه عــلــيــه کــل             
دستگاه قضايي و قوانين ارتـجـاعـي      
مجازات اسالمي حکومت اسالمـي  
تبديل شده است که کارگران در صف 
جلوي اين مبارزه قرار دارند. از جملـه  
ـقــطــه اوج آن کــارزاري بـود کــه در                ن
واکنش به اجراي احکـام صـادر شـده        

کارگـر مـعـدن آق         ١٧ شالق در قبال 
دره به راه افتاد و به راستي طوفاني به 
راه انداخت. بطوريـکـه زيـر فشـار آن            

 ١٢ ربيعي وزير کار دولت روحاني در 
ـقـي          ٩٥ خرداد  خبر برکنـاري رضـا ن

ــان                زاده مــديــر کــل اداره کــار اســت
آذربايجان غربي را تحت عـنـوان بـي      
اطالعي از اجـراي حـکـم مـجـازات            

شالق کارگران معـدن طـالي آق دره         
اعالم داشـت. و مـوضـوع آنـچـنـان                
ولوله اي در درون حکومت به پا کـرد    
که پرونده اش به مجلس کشيده شد و 
موضوع بحث قرار گرفـت. امـا ايـن         
اظهارات پوچ و بي پايه به اعـتـراض     
کارگران ابـعـاد گسـتـرده تـري داد و              
بحث ها مستقيما متوجـه سـيـسـتـم        
کثيف و جنايتکارانه دستگاه قضايي 
جمهوري اسالمي و قوانيـن قصـاص     
و مجـازات اسـالمـي اش از جـملـه              
مجازات "شالق" کشيده شد و شـعـار     
شــالق مــمــنــوع در پــالکــاردهــا و             
اعتراضات نقش بسـت. ايـن کـارزار          
بين المللي شد و صدايش در اجـالس  
سازمان جهاني کار و در اعتراض بـه    
مماشات آن بـا جـمـهـوري اسـالمـي           

 انعکاس پيدا کرد. 
اعـالم حــکـم مــحــمـد تشــکــري          
کارگر معدن بافق يزد و صدور حـکـم   
شالق تعليقي براي او، يکـبـار ديـگـر       
ـيـه     اين موضوع و تاکيد بر کارزار عـل
قوانين مجازات اسـالمـي و احـکـام         
وحشيانه شالق را به ميان ميـکـشـد.    
با اعتراض وسـيـع بـه صـدور حـکـم               
شالق براي محمد تشکري، بار ديگـر  
ـيـه ايـن                  صداي اعـتـراضـمـان را عـل

 گستاخي آشکار رژيم  بلند کنيم. 
کـارگـر    ٩ احکام صادر شده براي 

بافق يزد و محاکمه و دادگاهي کردن 
هاي آنها در سه ساله اخـيـردر عـيـن         

حال، بخشي از همان تالش حکومت 
اسالمي براي امنيتي کردن مبارزات 
کارگران، معلمان و مـردم مـعـتـرض       
است، در ادامه کارزار عليه امنيـتـي   
کردن مبارزاتمـان بـه ايـن مـوضـوع            
وسيعا اعتراض کنيـم. پـرونـده هـاي          

کـارگـر      ٩ امنيتي تشکيل شده براي   
بافق يزد، براي بهنام ابـراهـيـم زاده و          
ـيـان        اسماعيل عبدي و تمامـي زنـدان
سياسي بايد فورا لغو هـمـگـي بـدون         
ـيـن              قيد و شرط آزاد شـونـد. هـمـچـن
ـتـي تشـکـيـل شـده             ـي پرونده هاي امن
ـيـن و رهـبـران کـارگـري،                  براي فـعـال
ـيـن اجـتـمـاعـي چـون             معلمان و فعال
جعفر عظيـم زاده، شـاپـور احسـانـي            
راد، مــحــمــود صــالــحــي، عــثــمــان          
اسماعيلي، رضا شـهـابـي، ابـراهـيـم           
مــددي، داود رضــوي، مــحــمــود              
بــهــشــتــي و دهــهــا فــعــال ســيــاســي          
ديگربايد فورا باطل و از تـمـام آنـهـا           

 رفع اتهام شود.
حق تشکل، حق اعتصاب، حـق    
برپايي اول مه روز جهاني کارگر، حق 
تجمع، حق بيان انديشه، همه و هـمـه     
ـيـد و شـرط              حقوق پايه اي و بـدون ق
کارگران و کل جامعه است و بايد بـه    

 رسميت شناخته شود.   
شالق زدن ممنوع و تمامي احکام 

 امنيتي لغو
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
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سال اعم از زن و مـرد       ١٨ کار باالي 
است و تا زمانيکه اين افراد بيکارنـد  
و اشتغالي پيدا نکرده اند، بايد از حق 
بيمه بيکاري برخوردار باشند. ضـمـن    
ـنــکـه درمــان رايــگـان، تــحـصــيــل            اي
رايگان و تسهيالت الزم براي تامـيـن   
مسکـن حـق هـمـه کـارگـران و کـل                  

 جامعه است.
اخراج بايد ممنوع شود و کارگري که 
ـلـي کـارخـانـه از کـار                به دليل تعـطـي
بيکار ميشود، حق دارد که تا مقطـع  
اشتغال به شغل جديد، هر ماهه برابر 
ـتـي اش، مـزد          با آخرين حقوق دريـاف
دريافت کنـد. دولـت مـوظـف اسـت             

براي اين کارگران به لحاظ تـخـصـص    
يابي و شرايط کاريـابـي تسـهـيـالتـي         
فراهم کند. و شغلي مشابه براي آنـان   
پيدا کند. از جمله کارگراني که بدليل 
تغييرات تکـنـولـوژي و خـارج شـدن            
رشته  کـاري شـان از رده مشـاغـل                 
کاري، بيکار ميشوند، بايد از امکان 
رايگان تخصص يابي براي اشغال بـه    
حرفه اي ديگر برخوردار شوند. اينـهـا    
همه خواستهايي اسـت کـه مـيـشـود          
بطور سراسري دور آن گرد آمد. حـول     
اين خواستها گـروهـهـاي مـبـارزاتـي           
مان را در مدياي اجـتـمـاعـي شـکـل         
دهيم و بـر سـر ايـن مـوضـوع مـهـم                

 کارزاري اجتماعي به راه اندازيم.

اعــتــراض عــلــيــه بــيــکــاري دارد در          
اشکال سازمانيافته تري راه خـود را        
پيدا مـيـکـنـد. نـمـونـه هـايـي چـون                    
ــکــار در               ــان بــي ــراضــات جــوان اعــت
ماهشهر، آبادان ، لنگرود، شهررويي 
بهبهان طاليه هايي از چنين حرکـتـي   
ـيـکـاري کـه              است. اين خيل عظـيـم ب
نيمي از آنرا جوانان تشکيل ميدهند، 
امروز يک بمب انفجاري اعتـراض در    
ــلــيــه           جـامــعــه هســتــنــد. جــنــبــش ع
ـنـه             بيکاري، جنبشي اسـت کـه زمـي
حمايت اجتماعي دارد و با اتـکـا بـه        
اين نيروي عظيم اجتماعي ميتوان به 
ـيـه     تدارک سازماندهي اش رفت و عـل

 بيکاري متشکل شد.

 ۶ از  صفحه  
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اقتصادي حكومت اسالمي از جنس 
بحران اقتصادي شيلي، آرژانتين و يا 
برزيل نيست. راه حل سرمايه دارانـه     
در چهـارچـوب حـكـومـت اسـالمـي            
ندارد. واقعيت اين است كه هر گونـه   
بهبود اساسي حتـي در چـهـارچـوب         
مناسبات سـرمـايـه داري مسـتـلـزم           

 سرنگوني حكومت اسالمي است.
 

� و  ���� ا� و  رزو� ا�	J
 O	ر� 

رهبر اوباش اسـالمـي در پـيـام           
خود گفته است: "اميدواريم که سـالِ      
بسيار خوب و مبارک و بـابـرکـتـي و       
همراه با امنيت و رفاهي در انـتـظـار    
ملّت ايران بـاشـد". سـالـي مـبـارك،             
همراه با امنيت و رفاه؟ بـايـد فـريـاد       
زنان گفت كه هر گونه امنيـت و هـر       
درجه رفاه جامعه مستلزم سرنگونـي  
انقالبي حكومتي است كه بـاعـث و       

باني عدم امـنـيـت و عـدم رفـاه در                
جامعه است. نفس اينكه مسـبـبـيـن      
فقر و فـالكـت و مـحـرومـيـت بـراي              
قربانيان خود مزورانه آرزوي امنـيـت   
 و رفاه ميكنند، مشمئز كننده است.

اين حكومت را بـايـد سـرنـگـون        
كـــرد. ســـال جـــديـــد بـــايـــد ســـال               
پيشرويهاي عميق و گسـتـرده عـلـيـه        
حـكـومــت اســالمـي و در راسـتــاي             
تحقق آرزوهاي ديرينه مـردم يـعـنـي         
آزادي و برابري و رفاه همگان بـاشـد.   
بايد اين حكومت را در هم كـوبـيـد.      
بايد مناسبات سياسي و اقـتـصـادي    
جامعه را دگرگون كـرد و بـر ويـرانـه           
هاي اين حكومت، نظامي متضمـن  
آزادي و برابري و رفاه هـمـگـان، يـك         
جمهوري سوسياليستـي را مسـتـقـر         
كرد. جامعه بشري و مردم در ايـران       
بيش از هر زمان نيازمند يك جامعه 

 آزاد سوسياليستي اند.

 ۳ از  صفحه  

ــراي              ــمــاعــي ب کســب آمــادگــي اجــت
 بزيرکشيدن انقالبي حکومت  است.

با توجه به نکات فـوق کـنـگـره اعـالم            
 ميکند:

پيروزي انقالب در گرو تامين هژمونـي  
و رهبري يک حزب انقالبي است که در   
ـنـده آرمـان و         بطن مبارزات جاري نماي
خواستـهـاي انسـانـي، مـدرن، بـرابـري              
طلبانه و آزاديخواهانه در جامعه باشد. 
ـنـده اي اسـت کـه               ـن اين نقش تعيين ک
ـتـوانـد و           حزب کمونيست کارگـري مـي

 بايد ايفا کند. 
هرچه تقابل طبقاتي که در اعماق و در   
بطن جنبشها و فعاليتهاي اعـتـراضـي      
جاري جريان دارد بيشتر تبيين و تعيـن  
بيابد، شفاف و آشـکـارتـر شـود، و در           
قالب خـواسـتـهـا و اهـداف روشـن در               
ـان و اعـالم گـردد،           نبردهاي روزمره بي
زمينه اجتماعي براي نمايندگـي شـدن     
ـيـشـتـر              اين مبارزات بـوسـيلـه حـزب ب
فراهم خواهد شد، و جنگ نهائي بـراي    

سرنگوني جمهوري اسالمي  عميق تـر  
و راديکال تر و پيروزمندانه تر خـواهـد     

 بود.  
ـيـش رانـدن ايـن رونـد                    تقويت و بـه پ

اساس و رکـن اسـتـراتـژي حـزب بـراي             
رهبري انقالب آتـي مـردم در ايـران و              
کسب قدرت سياسي است. سرنگـونـي    
ـقـالب و             ـقـدرت ان جمهوري اسالمـي ب
ـقـه          خلع يد سياسي و اقتصـادي از طـب
سرمايه دار، ميتواند و بايد نقطه اوج و 
 حاصل نهائي اين جدال طبقاتي باشد.

حزب کمونيست کارگري گسـتـرش و        
راديکاليزه شدن اعتراضات اجتماعي، 
پيشرويهاي جنبش کارگـري،  و رونـد         
تعميق قطبندي طبقاتي را، که خود در 
ـا کـرده         ـف شکل گيري آن نقش فعالي اي
است، يک گام مهم به پيش در تعميق و 
تقويت جنبش سرنگوني طلبانـه مـردم     
ـا تـمـام تـوان بـراي                      ايران مـيـدانـد و ب
ـيـزه        گسترش و سازماندهي و راديـکـال
کردن هر چه بيشتر اين جنـبـش تـالش      

 ميکند.  

 ۴ از  صفحه  

دو نيروي اصلي آن هسـتـنـد. يـک          
ــن                   ــر اي ــراب ــي در ب ــل ــم ــخ ع ــاس پ
سرکوبهاست. معناي واقـعـي ايـن      
کارزار دفاع از حـق تشـکـل، حـق         
اعـتـصـاب، آزادي بـيـان و آزادي              
هاي سياسي پايـه اي کـارگـران و          
کل جامعه است. با تـمـام قـوا بـه          

 اين کارزار بپيونديم.
همچنـيـن يـک کـار مـهـم مـا                
تــوضــيــح شــفــاف و روشــن ســيــر           
تحوالت و کنار زدن هر گونه ابهام 
و ترديدي براي پيشروي بيـشـتـر و      
تحقق امر سازمانـيـابـي تـوده اي         

کارگري است. در همين راستا نقد  
جريانات راست و حـافـظ نـظـام و         
خنثي کردن نقش بازدارنده و تفرقه 
افکنانه آنها در مبارزات و اتحـاد  
بخش هاي مختلف کارگري با هم، 
ــتــحــد کــردن کــارگــران حــول                م
خواستهايي روشن و سـراسـري از         
ــش                ــزاي ــه  حــق تشــکــل، اف جــمل
دستمزدها به رقمي باالتر از خـط    
فقـر در گـام اول، بـرخـورداري از               
بيمه هايي اجتماعي چـون درمـان     
ــگــان و              ــحــصــيــل راي ــگــان، ت راي
تسهيالت الزم براي حق مسکن به 
عنوان گامي عملي بـراي مـتـحـد         

نگاهداشتن صفوف طبقه کارگر و 
عقب زدن گرايشات راست و حافظ 
رژيم از جمله رئوس ديگر کارهاي 
ما براي پيشروي بيشتر در جـهـت     
نقطه تاکيـدهـاي ايـن قـطـعـنـامـه             

 است. 
و آخرين سخن ايـنـکـه مـا در         
راستاي اين قطعنامه براي ايـجـاد   
وسيع ترين اتحاد و همبستگي در 
ميان کارگران و بخش هاي وسـيـع   
جامعه، براي جلب همبستگـي در    
سطحي بين المللي با کارگـران در    
ايران پيگيرانه تالش مـيـکـنـيـم و        
همه فعالين جنبش کارگري را بـه      
پيوستن بـه حـزب سـيـاسـي خـود             

 فراميخوانيم.

 ۵ از  صفحه  

ـانـه                جنبش کـارگـري در ايـران در آسـت
ـتـه اسـت. در                 جهشي بـزرگ قـرار گـرف
فضاي متحول اجتمـاعـي و مـوج هـم           
ـارزات           ـا مـب سرنوشتي و همبستـگـي ب
کــارگــري، ايــن جــنــبــش اکــنــون ثــقــل          
سياسي مهمي در جامعه پيدا کـرده، و    
به آستانه ايـجـاد تشـکـلـهـاي تـوده اي              
ـفـه      کارگري رسيده است. مهمترين مـول

 هاي اين تحول و پيشروي چنين است:
ـات           -١  مبارزات کـارگـري، اعـتـصـاب

طوالني مدت و پي در پـي در مـراکـز          
ـابـل مـراکـز        صنعتي و تجمعات در مق
ـبـديـل شـده و            دولتي به امري روزمره ت
اتحاد و همبستگي و پيوند بـخـشـهـاي     
مختلف کارگران را تقويت کرده اسـت.    
اعتراضات سراسري و رو بـه گسـتـرش      
معلمان و بازنشستگان، يک جنبه مهـم  

 اين تحول را بازتاب ميدهد.
جنبش افزايش دستمزد اکنون يـک    -٢ 

جنبش گسـتـرده و اجـتـمـاعـي اسـت.              
خواست افزايش چندين برابر دستمزدها 
ـقـر و سـطـح مـوجـود              و مقايسه خط ف
ـيـه هـاي             ـان ـي دستمزدها در شعارها و ب
مــعــلــمــان، کــارگــران و پــرســتــاران و            
بازنشستگان بيان ميشود. اين خواست  
و جلو آمدن خـواسـتـهـايـي چـون طـب              
رايگان و تحصيل رايگان توقع کارگران 
و کل جامعه را از داشتـن يـک زنـدگـي         

 انساني بيان ميکند.
تالش کارگران و مـعـلـمـان بـراي             -٣  

آزادي اعتراض و اعتصاب و تشکل در 
شکل مشخص و تعرضي حذف پرونده 
ـتـي کـردن                 ـي هاي امنيتي و غـيـر امـن
اعــتــراضــات کــارگــري خــود را بــيــان           
ميکند و اين امر ابعادي اجتماعـي بـه     

 خود گرفته است.
ـقـل از               -٤  تشکلـهـاي کـارگـري مسـت

ـبـش                ـاس جـن ـيـن سـرشـن ـال دولت و فـع

کارگري که نقش ويژه اي در سـالـهـاي          
گذشته ايفا کرده اند، صف گستـرده اي    
از رهبران کارگري که در دل اعتصابات 
ـا بـه              و اعتراضات مکرر و طـوالنـي پ
ميدان گذاشته اند و شبکه هـا و جـمـع        
ـادي کـه در ابـعـاد مـحـلـي و                     هاي زي
سراسري شکل گرفته است، نيروي الزم 
براي شکل دادن به تشکلهاي تـوده اي      

 کارگري را فراهم کرده است.
ـارگـران           -٥  وجود طيف وسـيـعـي از ک

ـافـت                تحصيل کـرده و دانشـگـاهـي، ب
ـارگـر داده و تـوان                  ـقـه ک ديگري به طـب
ـارگـران را            ـابـي ک ـي مبارزاتي و سازمـان

 بطور محسوسي باال برده است.
حضور خانواده هـا در تـجـمـعـات             -٦ 

اعتراضي کارگري گسترش يافته و بـه      
يک سنت رايج تبديل شـده اسـت. ايـن           
امر به جنش کارگري بـعـد اجـتـمـاعـي         
ـا       تري داده و زمينه جلب همبستـگـي ب
 مبارزات کارگري را تقويت کرده است.

مجمع عمومي بعنوان ابزاري بـراي   -٧ 
تصميم گيري جمعي و اقدام مـتـحـدانـه     
ـارزات شـکـل          در جريان بسياري از مـب
ـيـه هـا و فـراخـوان              گرفته است. در بيان
ـتـمـان و فـراخـوان            ـف هاي کارگران نيز گ
ـتـه و       ـاف مجمع عمومي رواج بيشتري ي
ـارايـي و اهـمـيـت                  مجمع عـمـومـي ک
خــودرا بــراي دخــالــتــگــري تــوده هــاي          

 کارگران بيش از پيش نشان داده است.
در ميان معلمان، بازنشسـتـگـان و       -٨ 

پرستاران، کارگران پتروشيمي ها و بـرق  
و آتش نشاني و بـرخـي مـراکـز ديـگـر             
اعتراضات شـکـلـي سـراسـري بـخـود              
گرفته و بستر مناسبي براي مـتـشـکـل     
شدن در سطح سراسري در اين بخـشـهـا    

 بوجود آورده است.
ـلـف             -٩  روي آوري بـخـش هـاي مـخـت

کارگران به مدياي اجتماعي و تشکيـل  

ـفـره در                ـارزاتـي هـزاران ن گروههاي مـب
ـنـه                    ـيـز زمـي شبکه هـاي اجـتـمـاعـي ن
فراخوانهاي سـراسـري و تشـکـل هـاي            
سراسري کارگران را بيشتر فراهـم کـرده     

 است.
اکنون عمال کارگران و مـعـلـمـان        -١٠ 

در کنار هم صف واحـدي را تشـکـيـل           
ميدهند. طرح خواستهـاي مشـتـرک و         
ـارزات بـخـش            عمومي، از يکـسـو مـب
ـارگـران، مـعـلـمـان،                  ـلـف ک هاي مـخـت
پــرســتــاران، بــازنشــســتــگــان و بــخــش        
ـيـونـد داده       عظيمي از جامعه را به هم پ
است و از سوي ديگر توجه و حـمـايـت        
ـيـن            ـال بخشهاي مختلف جامـعـه و فـع
ـبـش               اعتراضات اجتـمـاعـي را بـه جـن

 کارگري جلب کرده است.
تــعــمــيــق بــحــران اقــتــصــادي و            -١١ 

سياسي العالج حکومت، به جـان هـم       
افتادن مقامات حکومتـي در سـطـوح        
ــلــف، تــوان و اعــتــمــاد بــنــفــس            مــخــت
حکومت و ارگانهاي سـرکـوب آنـرا در        
مواجهه با مردم بشدت کاهـش داده و      
ـارگـران و عـمـوم              ـفـع ک توازن قوا را به ن

 مردم تغيير داده است.
 

اين پيشرويهـا و تـحـوالت شـرايـط را              
بــراي ايــجــاد تشــکــل هــاي تــوده اي             
کارگران فراهم کرده است. تـحـقـق ايـن          
ـيـشـروي هـاي           امر و تعميق و تثبيـت پ
تــاکــنــونــي يــک اولــويــت مــهــم حــزب           
کمونيست کارگري اسـت. حـزب بـراي         
ـان                    ايجاد وسـيـع تـريـن اتـحـاد در مـي
کارگران و بخش هاي وسيع جـامـعـه و        
ـيـن    جلب همبستگي هرچه گسترده تر ب
ـيـگـيـرانـه            المللي با کارگران در ايـران پ
ـبـش          ـيـن جـن ـال تالش ميکند و همه فع
ـاسـي    کارگري را به پيوستن به حزب سي

 خود فراميخواند.  
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ديوان عالي جمـهـوري اسـالمـي       
ايران بعنوان باالترين مرجع قضـائـي     

 ۲۱ در ايران حکم اعـدام يـک جـوان            
ساله را به اتهام تـوهـيـن بـه مـحـمـد              
ـنـا     پيامبر اسالم تائيد کرده است. سي

يـعـنـي از         ۲۰۱۵ اکتبر  ۲۱ دهقان، 
سالگي دستگير و در دادگاه  ۱۹ سن 

کيفري شهر اراک به اعـدام مـحـکـوم         
ـيـل نـوشـتـن مـطـالـب                 شد. وي به دل
ـفـت بـا        انتقادي در باره اسالم و مخـال
ــکــه               ــدســات اســالمــي در شــب مــق

 اجتماعي الين دستگير شده بود.
ـتـي جـمـهــوري               ـي مـقـامـات امـن

ـنـا             اسالمي در بـازجـويـي    هـا بـه سـي
دهقان گفته بودند اگـر اتـهـامـات را           
بپذيرد و بعد "توبه" کـنـد، بـخـشـيـده             
ـتـن            ـيـرغـم گـرف خواهد. با اينحال عـل
اعتراف از سينا تحـت فشـار، حـکـم         
اعدام وي صادر گـرديـد و در اواخـر            

ـنـا از                ۲۰۱۷ ژانويه  ايـن حـکـم عـي
ـيـد قـرار        جانب ديوان عالي مورد تـاي

 گرفت.
نيروهاي امنيتـي و قضـايـي بـه           
خانواده اين جوان گفته بودند کـه اگـر     
ـنــا آزاد                 ـنــد"، ســي "سـر و صــدا نــکــن

هـا     شود به همين دليل تـا مـدت       مي

خبر بازداشت و صـدور حـکـم اعـدام         
براي سينا دهقان بازتابي پيدا نـکـرد.   
و جمهوري اسالمي فرصت يافت در   
ديوان عالي کشور حکم اعـدام او را        

ـنـا جـوان               ۲۱ تاييد کند. اکنـون سـي
ساله هر لحظه ممکن است بـا چـوبـه      

 دارمواجه شود. 
دو متهم ديگر اين پرونده بـه نـام       
ـيـاسـي، اهـل تـهـران و                 هاي سحـر ال
ـنـد.                محمـد نـوري، اهـل اراک هسـت
ـنـا     محمد نوري با اتهامي مشابه سـي
ـفـري           دهقان در شعبه يـک دادگـاه کـي
اراک به اعدام محکـوم شـده و خـانـم           
الياسي به اتهام توهين به مـقـدسـات      
به هفت سال حبس محکـوم شـد کـه        

در دادگــاه      ۲۰۱۶ بــعــدا در مــارس     
تجديدنظر به سه سال حبـس کـاهـش      

قــانــون    ۲۶۲ يــافــت. طــبــق مــاده           
مـجــازات اســالمــي، اگــر فــردي بــه          
پيامبر اسالم توهين کند، مـحـاکـمـه     
خواهد شد و با مجازات اعدام روبـرو  

 خواهد بود.
تعيين مجـازات اعـدام بـراي از          
دين برگشتگـان از سـوي جـمـهـوري            
اسالمي نشانه هراس از گسترش بـي  
ديني و رشد گـرايشـات سـکـوالر در         

ـيـرغـم        جامعه است. جامعه ايران عـل
حاکميت استبداد مذهبي يک جامعه 
غير اسالمي اسـت کـه در فـراسـوي           
تحميالت مذهبي،آزادي، عـدالـت و     
سکوالريسم را جستـجـو مـي کـنـد.          
همين احکام اعدام بخوبي نشان مـي  
دهد که چگونه حکومـت و جـامـعـه         
مدني ايران بعنوان دو قطب مخـالـف   
در مقابل يکديگر صف آرايـي کـرده       

 اند.
سينا دهقان و مـحـمـد نـوري را           
ـيـاسـي را از             بايد از اعدام و سـحـر ال
ـيـن           زندان نجات داد. تنها بـا فشـار ب
المللي ميتوان هزينه اين محاکـمـات   
ظالمانه را براي جـمـهـوري اسـالمـي          
باال برد و سينا و همراهانش را نجات 
داد. تک تک شما ميتوانيد در نجـات   
جان اين انسانها نقش داشته بـاشـيـد.    
به مراجع بين المللي و يا به پـارلـمـان    
ـيـد، نـامـه                کشور خود مـراجـعـه کـن
بنويسيد و بـخـواهـيـد کـه بـا فشـار                
ـيـه جـمـهـوري         ديپلماتيک سياسي عل
اسالمي آنرا وادار کنند اين سه جـوان  
را آزاد کند و احکام آنها را فورا لـغـو     

 کند. 
ــران           جـــمـــهـــوري اســـالمـــي ايـ

حکومتـي از جـنـس داعـش اسـت.              
پيـشـقـراول داعـش اسـت. بـا دسـت                 
بريدن و سنگسار و اذيت و آزار زنـان،  
با اعدام همجنسـگـرايـان و شـالق و           
شکنجه سعي کـرده اسـت مـقـررات           
اسالم را در ايران پيـاده کـنـد امـا بـا            
جنبش عظيمي عليه مذهب و اسالم 
و قوانين ارتجـاعـي اش روبـرو بـوده           
ـيـن        است. متاسفانه دول غربي با چـن
حکومتي مماشات ميکنند و فـرش  
قرمز جلو مقاماتش پهـن مـيـکـنـد.        
اميد ما به شما مردم آزاديخواه جهان 

 است. 
فقـط جـان يـک جـوان در خـطـر                 
نيست. صحـبـت بـر سـر سـرنـوشـت               
ميليونها جوان و مـردمـي اسـت کـه         
حکومت اسالمي را نمـي خـواهـنـد.       
يک جامعه آزاد مبتـنـي بـر مـوازيـن          
سکوالر و تامين رفاه و سعادت همـه  
ـنـد. ايـن              شهروندان را طلب مـي کـن
اميال انساني مردم ايران اسـت. ايـن        
وجه مشترک هـمـه مـا در هـر جـاي              
دنياست. به هـر شـيـوه اي کـه خـود                 
مناسب مي دانيد  نسبت بـه احـکـام      
سينا دهقان، محـمـد نـوري و سـحـر            
الياسي و همچنين روح اهللا تـوانـا و           

سهيل عربي که به ترتيب از تابسـتـان   
ـيـل         ۱   ۲۰۱۳ و پاييز    ۲۰۱۱  بـه دل

ـنـد          اتهامات مشابه  در زنـدان هسـت
اعتراض کنيد و خواهان آزادي آنـهـا       
شويد. با اعتـراضـات جـهـانـي خـود            
جمهـوري اسـالمـي را بـراي لـغـو و                 
حذف احکام و مجازات منتقدين بـه    
مذهب و مقدسات اسالم تحت فشار 

 بگذاريد. 
 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
کميته مبارزه براي آزادي زندانسان 

 سياسي در ايران
  -۱۳۹۶ فرودين  ۵ 

 ۲۰۱۷ مارس  ۲۵ 
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ساله زنداني در اراک به اتهام توهين بـه     ۲۱ سينا دهقان جوان 

محمد پيامبر اسالم به مرگ محکوم شـده اسـت. ديـوان عـالـي               
کشور يعني باالترين مرجع قضايي جمهوري اسالمي حکم مرگ 
اين جوان را تاييد کرده و او هر لحظه ممکن است اعدام شود. بـه     
همراه سينا دهقان، محمد نوري نيز به جرم سب النبي (توهين بـه     
"پيامبر اسالم") در شعبه يک دادگاه کيفري اراک به اعدام محکوم   
شده است. همچنين سحر الياسي به اتهام "توهين بـه رهـبـري" بـه          

 زندان محکوم شده است. 
کميته بين المللي عليه اعدام همگان را فـرا مـي خـوانـد کـه            
براي نجات جان سينا دهقان و محمد نوري و لغو مجازات زنـدان    
سحر الياسي و همه کساني که بدليل نقد دين اسالم و يا توهين به 
ـيـروي    مقدسات اسالمي در زندانهاي جمهوري اسالمي هستند، ن

 متحد خود را به حرکت در آورند.
ـقـديـن ديـن اسـالم نشـانـه هـراس                  صدور حکم اعدام براي من
ـنـي در ايـران اسـت. جـمـهـوري                    جمهوري اسالمي از رواج بي دي
اسالمي عليرغم همه تالشش براي اسالمي کردن هـمـه چـيـز در           
ايران با يک سونامي بي ديني در ايران روبرو است. مـردم و بـويـژه         
جوانان نه فقط از اسالم روي بر مي گردانند بلکه در قلب خـالفـت     
اسالمي از هر چه خرافه و مذهب و اسالم و مـقـدسـات اسـالمـي        

 رويگردان شده اند.
ـنـا دهـقـان،           بيائيد با اعتراض متحد خود نشان دهيم که سـي
ـنـهـا                     محمد نوري، سحر الياسي و سهـيـل عـربـي هـا در ايـران ت
نيستند. ما همه سينا دهقان هستيم! ما همه مخالف اعـدام بـي       
خدايان در ايران هستيم. ما خواهان لغو مـجـازات ضـد انسـانـي            
اعدام هستيم. ما نمي خواهيم حق هيچ شهروندي در بيان نـظـر و        
ـقـد و افشـاي                      اعتقاداتش تحت هيچ شـرايـطـي مـحـدود شـود! ن
ـيـسـت.          مذهب و مخالفت با مقدسات مذهبي و اسالمي جـرم ن

 بخشي از آزادي بيان مردم است. 
بيائيد تا با اعتراض خود نشان دهيم با صدور احـکـام اعـدام      
ـنـد. مـا              براي منقدين اسالم نمي توانند ما را به سکـوت بـکـشـان
مرعوب نمي شويم و به خانه نمي رويم. مي مانيم و تا زماني کـه     
ـيـانـدازيـم بـه مـبـارزه                        بساط اين قتل و کشتـار اسـالمـي را ور ن

 متحدانه خود ادامه مي دهيم! 
کميته بين المللي عليه اعدام کليه نهادهاي بين المللي را نيـز  
ـيـشـتـر قـرار            فراميخواند جمهوري اسالمي را تحت فشار هرچـه ب
بدهند و جمهوري اسالمي را وادار کنند کليه اين احـکـام را لـغـو         

 کند و متهمين به توهين به مقدسات اسالمي را فورا آزاد کند. 
 

 مسئول کميته بين المللي عليه اعدام -هرمز رها
 سخنگوي کميته بين المللي عليه اعدام -حسن صالحي

 
 ۲۰۱۷ مارس  ۲۳  -۱۳۹۶ فروردين  ۳ 
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، ٩٥ خبرها در روزهاي پاياني سـال      
ـيـن                    از دسـتـگـيـري سـه تـن از فـعـال
کارگري در کامياران و برخي احضـار  
کــردن هــاي فــعــالــيــن کــارگــري در            
شهرهاي مختف حکايت مـيـکـنـد.       

 ٢٧ بنا بر خبرهاي منتشر شـده روز      
ـيـن                    اسفـنـد صـالـح امـانـي از فـعـال
کارگري در کامياران دستگير و بـعـد   

روز بـه زنـدان مـرکـزي شـهـر                ١٢ از 
 ٢٦ سنندج منتقـل شـده اسـت. در             

نيز سـعـيـد يـوزي يـکـي              ٩٥ اسفند 
ديگر از فعالين کارگري در اين شـهـر   
و عضو کميته پيگيري بـراي ايـجـاد        

ــهــاي کــارگــري      ــان     تشــکــل ــاب در خــي
دستگير شده و از او خبري در دسـت      

ــن در                    ـي ــمــچــنـ ــســت. و ه  ٢٣ نــي
محمد رضا آهنگر در همـيـن     اسفند

شهر دستگير شده است که همچـنـان   
ـبـرد. بـه ايـن                  در بازداشـت بسـر مـي
دستگيري ها وسيعا اعتراض کنيـم.  
خواستار آزادي فوري صالح امـانـي،     
سعيد يوزي و محمـد رضـا آهـنـگـر          

 شويم.
، ٩٥ بدنبال پشت سر گذاشتـن سـال       

ـبـش کـارگـري در              سال پر تحـرک جـن
ايران، اول ماه مه روز جهاني کـارگـر     
فرا ميرسد و در حال و هـواي فضـاي     
پر از اعتراض و مبارزه در مـحـيـط        
هاي کارگري و در سطح جـامـعـه بـه         

استقبال اين روز اعـتـراض سـراسـري       
ميرويم. از جمله در آخـريـن روزهـاي       
سال گذشته بازنشستگان در تـجـمـع        
هزاران نفره شان مقابـل مـجـلـس بـه          

 ٩٦ تداوم مبارزاتشان در شروع سال   
براي پيگيري خواستهايشان اخطار و   
کارگران در مراکز مختلف کـارگـري     
به ادامه مبارزاتشان در سـال جـديـد        
اولتيماتوم دادند. روز جهاني کـارگـر      
يک فرصت مناسب بـراي تـداوم ايـن        
اعتراضات و به نمايش گذاشتن يـک    
هــمــبــســتــگــي قــدرتــمــنــد و وســيــع         
اجتماعي عليه زندگي زير خط فقر و 
 براي داشتن يک زندگي انساني است.

جمهوري اسـالمـي از فـرا رسـيـدن               
چنين روز مهـمـي هـراس دارد و بـا             
نزديک شدن به ايـن روزي در تـدارک           
امــنــيــتــي کــردن فضــاي اعــتــراض         
کارگران و کـل جـامـعـه و گـذاشـتـن              
تهديد و فشار بيشتر بر روي رهبران و 

 فعالين کارگري و اجـتـمـاعـي اسـت.       
ايستادن در مقابل دستگيري فعالين 
کارگري و احضارها بخش مهمـي از    
تدارک ما براي برگزاري يـک اول مـاه       
ـيـگـيـري         مه بزرگ و قدرتمند بـراي پ
خواستها و مـبـارزاتـمـان اسـت. بـا                 
اعــتــراض وســيــع و ســراســري خــود          
جلوي دستگـيـري هـاي وسـيـعـتـر و              
ـيـن و                   گذاشتـن فشـار بـر روي فـعـال
ـيــريــم.                 ـبــران کــارگــري را بــگـ  رهـ

ـيـان                  همه کـارگـران زنـدانـي و زنـدان
سياسي بايد آزاد شـونـد و تـمـامـي              
ـتـي تشـکـيـل شـده             ـي پرونده هاي امن
ــن                بــراي هــمــه کــارگــران و فــعــالــي
 اجتمـاعـي بـايـد فـورا بسـتـه شـود.                
ــر              شــــــــــهــــــــــال دانشــــــــــفــــــــ
 کمپين براي آزادي کـارگـران زنـدانـي        

 ٩٦   فروردين ١٠ 
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مادر سينا دهقان با انتشار يک ويدئو 
ضمن اعالم نام وکيل سينا دهـقـان و     

فرآيند اعاده دادرسي به نقـل   اشاره به 
ار اين وکـيـل ابـراز امـيـدواري کـرده               

خـتـم بـه خـيـر          “ است که اين پـرونـده       
 ”.شود

در احساس مادر سينا دهـقـان بـراي        
فرزندش ما و بسياري ديـگـر شـريـک       
هستيم و همه ما مي خواهيم که ايـن  
جوان هر چه زودتر از زندان آزاد شـود    
و به آغوش خانواده خـود بـاز گـردد.          
کميته بين المللي عليه اعدام مجدانه 

به کمپين خود براي لغو حـکـم اعـدام      
سينا دهقان و آزادي فـوري او ادامـه         

 خواهد داد.
جمـهـوري اسـالمـي عـامـل اصـلـي               
هـرگـونــه تــحـقــيـر، بـي حـرمــتـي، و                
ـيـت در      لگدکوب کردن انسان و انسان
جامعه است. به گروگان گرفتـن جـان      
ـقـد حـکـومـت و              يک جوان به دليـل ن
مذهب چيزي جز ضعف و استيـصـال   
حکومت را به نمـايـش نـمـي گـذارد.          
ـنـهـا بـر پـايـه زور و                   حکومتي کـه ت
قلدري توانسته است به حيات ننگيـن  

 خود ادامه دهد.
کميته بين المللي عليه اعـدام اعـالم       
مــي دارد کــه جــمــهــوري اســالمــي           
مسئول جان و سالمتي سينا دهـقـان     
است و به خطر انداختـن سـالمـتـي و         
جان سينا بطور قطع بـه اعـتـراضـات       
گسترده تري عليه جمهوري اسـالمـي   

 منجر خواهد شد.
  

 کميته بين المللي عليه اعدام
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اين عـکـس مـحـمـد نـوري هـم                
پرونده اي سينا دهقان و سحر الياسي 
است. زماني که او را به اتهام "توهين 
ـبـا       ـقـري به مقدسات" دستگير کردند ت

 ۲۰ سال سن داشت. االن حـدود      ۱۸ 
سال سن دارد و در زندان اراک زندانـي  
است. براي او نيز حکم اعـدام صـادر        
شـده اسـت. طــبـق اخـبــاري کـه مــا                 
دريافت کـرده ايـم مـحـمـد نـوري در               
زندان دچار افسـردگـي شـديـدي شـده          

 است و احساس تنهايي مي کند. 
بگذار صدايـش بـاشـيـم. بـگـذار            
بداند که فريادرسي دارد. بگذار بدانـد   
که همه ما سينا و مـحـمـد و سـحـر            
هستيم. بگذار دنيا بداند کـه مـا در          
ايران با چه حکومت ددمنشـي و در      

 عين حال زبوني روبرو هستيم.
اين جوانان جرمي مرتکب نشـده  
ـقـر و نـداري            اند. حقايقي را در باره ف
مردم و دزدي و فساد حاکـمـان ايـران      
ـتـشـر             در شبکه اجتمـاعـي اليـن مـن
کرده اند و رو به مردم گفته اند فـريـب   
مذهب را نخوريد. اين جوانان دين و    
ـقـاد قـرار             ـت مذهب اسالم را مـورد ان
داده اند که چگونه اسالم در خـدمـت       
ثروت اندوزي حاکمان و براي سرکوب 
مـردم اســتــفــاده شـده اســت. ايــنــهــا             
هيچکدام جرم نيست. حقيقت اسـت.   

 حرف دل همه مردم ايران است.
ـبـايـد مـحـاکـمـه و               اين جوانان ن
زنداني شوند. بايد حاکمان اسـالمـي      
ـقـاي         ايران را محاکمه کرد که بـراي ب
حکومت ضد انسـانـي شـان  دائـمـا            
حقوق مدني مردم ايران را لگد کـوب  

 مي کنند.
يکصدا بخواهيم که احکام اعدام 
سينا دهقان و محمد نـوري و حـکـم          
سه سال زندان سحر الياسي لغو شـود  
و همه مخالفين حکومت و منقـديـن   
ــهــوري                ــدان هــاي جــم اســالم از زن
اسالمي ايران آزاد شـونـد. نـگـذاريـم           
قلب اين جوانان از طپش باز ايسـتـد.   
نگذاريم جواني شان در زندان سـپـري     

 شود. 
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