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آنــچــه در مــعــدن يــورت در          
استان گلسـتـان اتـفـاق افـتـاد و             
بيش از سي نفر از کارگـران ايـن     
معدن را قرباني و بيش از هفتاد 
نفر آنـان را مصـدوم کـرد، يـک               
حادثه نبود. يک جنايت آشـکـار      
بود. اينرا رسانه هاي حکومـتـي    
اعـتــراف کــرده انـد. گــفــتـه انــد             
معدن ناامـن بـوده، تـجـهـيـزات           
ايمـنـي نـداشـتـه، تـونـل هـايـش                
يکطرفه بوده و راه خروج ديگـري  
نداشته است. اعتراف کـرده انـد       
کــه بــه اعــتــراضــات مــکـــرر                
مـعـدنــچـيـان تـوجــه نـکــرده انــد             
برعکس آنها را تهديد به اخـراج    
کرده اند. و اين جنايت صـاحـب      

دارد. مسببيني دارد. بايـد کـل       
جـامـعـه عـلـيــه ايـن جــنـايـت و                 
مسـبــبـيــن آن بـلــنـد شـود و بــا                
معدنچيان و خـانـواده هـايشـان           

 اعالم همبستگي کند. 
صـاحـبـان مـعـدن کــه طـبــق             

اعترافات رسانه هاي حکومـتـي   
از نهادهاي باالي حکومت بـوده  
انــد از جــملــه مســبــبــيــن ايــن              
جنايتند که بقول کارگران معدن 
فقط و فقط به فکر پـول و سـود       
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روحاني و خامنه اي و استاندار و   
امام جمعه گلستان و وزراي دولـت و        
رسانه هاي حکومتي درمورد جنايـت  
در معدن يورت پيام ميدهنـد، عـزاي     
عمومي اعالم ميکنند، مـيـگـويـنـد      
داغدار شده اند، از مجاهدت هايشان 
براي نـجـات کـارگـران مـحـبـوس در              
معدن ميگويند و به کارگران وعـده و    
وعيد ميدهند. گويي خـود مسـئـول         
مستقيم اين فاجعه نبوده انـد، گـويـي      
از ناامني اين معدن و دهـهـا مـعـدن         

ـه انـد و هشـدارهـاي            ديگر خبر نداشت
مکرر کـارگـران را نشـنـيـده بـودنـد،                 

ـه انـد کـه            مـاه     ۱۸ گويي خبر نداشـت
ـقـر هـمـيـن               حقوق پنج بار زيـر خـط ف
معدنچيان پرداخت نشده است، گويي 
تجمعات مکرر کـارگـران در مـقـابـل          
مراکـز دولـتـي را نـديـده و نشـنـيـده                   
بــودنــد، گــويــي مــقــامــات در ايــن             
مملکت زندگي نميکرده اند و از هيـچ  

 چيز هيچ خبري نداشته اند.
يک جناح حـکـومـت بـراي بـهـره             
برداري انـتـخـابـاتـي از نـاامـنـي ايـن                
معدن و مشـکـالت حـقـوق و بـيـمـه                

کارگران افشاگري مـيـکـنـد و طـرف            
ديگر ميگويد کارگران هيچ مشکلـي  
نــداشــتــه انــد هــم مــرتــب از مــعــدن             
بازرسي شده و تجهيزات ايمني داشته 
اند، هم حقـوق کـارگـران مـرتـب داده            
ـه انـد و         شده و هم مشکل بيمه نداشـت
هشدار ميدهد که "در اين شـرايـط از        
پخش اطالعات نـادرسـت خـودداري        

 کنيد". 
يک نفر از باندهاي حـکـومـتـي و         
يــک ارگــان حــکــومــتــي امــا بــه جــز            
مجيزگويي و اشک تـمـسـاح ريـخـتـن         
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ـفـاق        هفته اي که گذشت شايد چـنـد ات
مهم بوديم. يـکـي ريـزش در مـعـدن             
زغال سنگ يورت غربي آزاد شـهـر و     
فاجعه انساني اي که بدنبال داشـت، و    
ـه              قبل از آن روز جهـانـي کـارگـر کـه ب
راســتــي رنــگ و فضــاي جــنــبــش               
ــراضــي کــارگــري را داشــت و                اعــت
گــزارشــاتــش را در هــمــيــن شــمــاره             
انترناسيونال ميخوانـيـد. هـمـچـنـيـن            

ارديبهشت روز معلم که از قـبـل        ١٢ 
معلمان در تدارک برپـايـي تـجـمـع در          
اين روز و پـيـگـيـري خـواسـتـهـايشـان            
بودند، و باالخره خـبـر شـادي بـخـش             

آزادي بهنام ابراهيم زاده چهره شناختـه  
 شده کارگري از زندان است.

ريـزش مــعــدن زغــال ســنــگ يــورت          
 غربي، يک فاجعه انساني

ناايمني محيط کار باز هم از کارگران 
ـه    ١٢:٠٥ قرباني گرفت. ساعت  ـق دقي

در مــعــدن      چــهــارشــنــبــه         ظــهــر روز  
سنگ آزادشهر انفـجـاري شـديـد        زغال

رخ داد و باعث تخريب بخشي از ايـن    
معدن شد که با کمال تاسف تـعـدادي     
از کــارگــران مشـغــول بــه کــار در آن              

هـاي     مجروح و تعداد زيادي در تـونـل  
ـه           معدن محبوس شدند. رئـيـس خـان
صنعت و معدن استان گلستان اعـالم  
کرد همه محبوس شـدگـان درمـعـدن         

زمستان يورت به دليل نبود اکسـيـژن   
جان باخته اند و آمارهاي اوليه از جـان  

معدنـچـي حـکـايـت دارد           ۳۵ باختن 
اما امکان تـغـيـيـر ايـن عـدد وجـود                

کـارگـر کـه در         ٣٥ دارد. بدين ترتيب  
شرايط جهنمي مـعـدن بـدون داشـتـن          
کمترين ايمني اي کار ميکردنـد جـان     
باخته و قرباني سودجـويـي صـاحـبـان        
مفتخور اين معدن شدند. جان باختـن   
ـه     اين کارگران را به خانواده هايشان، ب
ـه هـمـگـان تسـلـيـت             همکارانشان و ب

 ميگويم.
آنچه در معـدن زغـال سـنـگ يـورت            

 ۶ صفحه  

 �Gدا�� <*. 


�ی�(  �HIا 


	ر��� ای�ان،   J3"+ 
� ا�-ازه	 �K رزات و	3�   

 اصغر کريمي 
 ۲۰۱۷ آوريل  ۲۹ متن سخنراني در لندن 

 ۴صفحه   



 2 ۱۳۹۶ارديبهشت  ۱۵ انترناسيونال 

 

بوده اند و کارگران مـعـتـرض را      
به اخراج تهديد کـرده انـد. امـا           
مسبب واقعي اين جـنـايـت کـل         
حکومت اسـت. سـهـل انـگـاري             
نسبت به ايمني محيط کـار کـه     
آنــهــم فــقــط يــقــه کــارفــرمــا را             
نـمــيــگـيــرد گـوشــه کـوچــکــي از           
مسـالـه اسـت. مســئـول اصـلــي             
اينهمه ناامني و بي حقوقي کـل  
اين نظام است. آنهايي که قانـون  
ميگذرانند و کـارگـر را از حـق            
ــحــروم               ــراض م تشــکــل و اعــت
مـيـکــنـنـد، ارگـانـهــايـي کــه بــه              
شــکــايــات کــارگــران رســيــدگــي       
نميکنند، سيستم قضايي که بـا    
شکايت کارفرماهاي مـفـتـخـور       
کارگران معترض را به دادگاه و   
زنـدان مــيـکــشـانــد، وزارتــخـانــه         
هايي که به ايمني مـحـيـط کـار       
توجهي ندارند و سـود سـرمـايـه         
داران را بـر جـان کـارگـر مـقـدم               
ميشمارند، مجلسي که مـحـکـم    
پشت سرمـايـه داران حـريـص و           
بيرحم را گرفـتـه اسـت و قـانـون            
پشت قانون عليـه کـارگـر وضـع         
ميکند. نظـامـي کـه مـيـلـيـارد             
ــارد صــرف مســجــد و                ــي ــل ــي م
امامزاده و مقامات و آيـت اهللا      

ها و صرف جنايتکاران اسالمي 
در کشورهاي ديگر مـيـکـنـد، و       
ــم                 ــدان و ســيــســت ــا صــرف زن ي
قضايي اش مـيـکـنـد تـا مـدام               
کارگران و مردم معتـرض را بـه       
دادگاه و زندان بکشاند. نظامـي   
کــه حــتــي نســبــت بــه پــرداخــت           
چــنــدرغــاز حــقــوقــي کــه خــود            
تصـــويـــب کـــرده اســـت هـــم                 
مسئوليتي بعهـده نـمـيـگـيـرد و           
حتي يکبار جـانـب کـارگـران را           
نميگيرد. کل اين نـظـام عـامـل          
اصــلــي ايــن جــنــايــت و کــلــيــه             
جنايـاتـي اسـت کـه هـر روز در                
کارخانه ها و مراکز کـار اتـفـاق      

 مي افتد. 
روزي نيست که کـارگـري در     
مــعــدنــي مــدفــون نشــود يــا از            
داربستي و يا به چـاهـي سـقـوط       
نکند و يـا در کـارخـانـه اي در               
ــا                 ــش را و ي آتــش ســوزي جــان
سالمتي اش را از دسـت نـدهـد.      
اين وضع را بايد جـايـي خـاتـمـه        
داد. فاجعه معدن يورت ميليون 
ها نفر در سـراسـر کشـور را در            
سوگ عميـقـي فـرو بـرده اسـت.            
اين سوگ و اين خشم و نفرت را   
بايد به نيرويي براي مـقـابلـه بـا         
نظامي که مسبب اينهمه ظلم و 

ستم در حق اکثريت زحـمـتـکـش       
 اين جامعه است، تبديل کرد. 

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
صــمــيــمــانــه بــه خــانــواده هــاي           
کارگران جانباخته و کليه مـردم    
آزاده تسـلـيـت مـيـگـويـد و يـاد               
جانباختگان اين فاجعه بزرگ را 
گرامي ميـدارد. ايـن واقـعـه را            
بايد به تحکيم هـمـبـسـتـگـي در         
سـراســر کشــور بــا مـعــدنـچــيــان          
يورت و خانواده هايشان تبـديـل   
کرد. نه تـنـهـا از تشـکـل هـاي                
کــارگــري بــلــکــه از مــعــلــمــان و          
بازنشستگان، از کارگران کـلـيـه      
مــراکــز کــارگـــري در اســتـــان              
گلستان و در سراسـر کشـور، از       
نهادهاي مختلـف دانشـجـويـي،       
نهادهاي مدافع حقـوق کـودک و       
محيط زيست، مدافعين حـقـوق   
زن و مــبــارزيــن عــلــيــه اعــدام،          
ــيــان            ــدان نــهــادهــاي دفــاع از زن
ســيـــاســـي و نــويســـنـــدگـــان و            
هنرمندان و ورزشکاران و غـيـره   
انتظار ميرود که با معـدنـچـيـان     
يورت و خانواده هـايشـان اعـالم      
همبستگي کـنـنـد. جـا دارد در            
هــمــه شــهــرهــا در بــزرگــداشــت          
معدنچيانـي کـه جـان بـاخـتـنـد               
مراسم برگزار کرد، در مـيـاديـن      
شهرها گل گذاشـت، پـيـام هـاي         
همبستگي داد و يا با ابتکارات 

ديگري درمورد اين واقعه کـاري  
 کرد. 

بايـد دولـت را تـحـت فشـار              
 قرار داد که: 

ــام و                     -۱ ــق و نـ ــيـ ــار دقـ آمـ
ــاي              مشــخــصــات و عــکــس ه
قــربــانــيــان، و مــجــروحــيــن ايــن         
حادثه را در تلويزيون و روزنامـه  
هــايــش مــنــعــکــس کــنــد و بــا             
کارگران معدن و نمايندگـانشـان   
و خانواده هاي کارگـران مـرتـبـا       
ــه               ــا جــامــع ــه شــود ت مصــاحــب
مستقيما از زبـان آنـهـا حـقـايـق           
مربوط به اين مـعـدن و ظـلـم و           
ســتــمــي کــه در طــول ســالــيــان            
طوالني بر کارگران رفته است را 

 بشنود.   
آخرين امکانات پزشکـي را     -۲

براي مداواي کـارگـران مصـدوم        
بــکــار گــيــرد و بــطــور مــنــظــم              
وضعيت آنها را به مردم گـزارش  

 کند. 
به خانواده هاي جانباختگان  -۳

و مصدومين اين حادثه غرامت 
بدهد. هيچ مبلغي جـاي خـالـي         
کارگران جانباخته را پر نخواهـد  
کرد ولي زندگي خانواده هايشان 

 بايد از هر نظر تامين شود. 
صاحبان معدن و مـقـامـات     -۴

و مسئولين ارگانهاي حکومتـي  
که در اثر بـي تـوجـهـي و سـهـل             

انگاري آنها اين فـاجـعـه و ايـن           
جنايت رخ داده اسـت بـه مـردم            
معرفي شوند و مورد مـحـاکـمـه     

 قرار گيرند. 
پيشرفته ترين تسـهـيـالت و       -۵

استانداردهاي ايـمـنـي و امـداد         
رساني در معدن يـورت و هـمـه          
مــعــادن در ايــران زيــر نــظــر                  
نماينـدگـان مـنـتـخـب کـارگـران             

 بکار گرفته شود. 
حقوق عقب افتـاده و بـيـمـه          -۶

کـارگــران فــورا و بــطــور کــامــل          
پرداخت شـود و تـا زمـانـي کـه              
کارگران بيکار ميمانـنـد حـقـوق       

 کامل آنها پرداخت شود. 
کـارفـرمــاهـا و مســئـولـيــن             -۷

ارگــانــهــايــي کــه مــعــدنــچــيــان          
معترض را اخراج کرده انـد، بـه       
جــامــعــه مــعــرفــي شــونــد و بــه           
کارگران اخراجي غرامت کـامـل   

 داده شود. 
ارديــبــهــشــت در          ۱۳روز   

تاريخ جنايت صاحبان سـرمـايـه      
و حکومت اسالمي ثبت خواهـد  
شد و هميشه در ياد کـارگـران و     

 مردم خواهد ماند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
مه  ۴، ۱۳۹۶ارديبهشت  ۱۴

۲۰۱۷ 
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در انفجاري که ظهر امروز در معدن يورت در آزادشهر اسـتـان     
گلستان اتفاق افتاد طبق آمار رسانه هاي حکومتي تاکنون جـنـازه   

نفر نيـز در     ۵۰ تا  ۲۶ نفر از کارگران از معدن خارج شده و بين  ۲۱ 
متري زمين محـبـوس هسـتـنـد. آمـار مـجـروحـان                  ۱۸۰۰ عمق 

 نفر اعالم شده که حال دو نفرشان وخيم است.   ۶۹ تاکنوني نيز 
مقامات حکومتي ميگويند امکانـات کـافـي بـراي نـجـات             
ـه         کارگران محبوس در زير زمين به محل را تامين کرده انـد امـا ب
اظهارات مسئوالن حکومتي مطلقا نبايد اعتماد کرد. بايد فشـار   
آورد تا فورا بيشترين امکانات براي نجات معدنچيان بکار گرفـتـه   
شود و مجروحان در هر بيمارستان و هر نقطه اي از کشور کـه الزم      
ـه                 است با بيشترين امکانات مورد مداواي فـوري قـرار گـيـرنـد. ب
خانواده هاي نگران و عصباني ميگويند متفرق شويد اما نه تنـهـا   
خانواده ها بلکه هر کس که ميتواند بايد خود را به محل برساند تـا  

 حکومتيان و مفتخوران فشار را روي خود حس کنند. 
حسن صادقلو استاندار گلستان با بيشرمي تمام گفـتـه اسـت:      

انگاري يکي از تعميرکاران اتفاق افـتـاد    "علت انفجار به علت سهل 
اي ايجاد شد که منجر به انفجار در تونل معـدن شـد" و راه           و جرقه

حلش اين است: " از مردم ميخواهم براي نجات کـارگـرانـي کـه در           

 عمق زمين گرفتار شده اند دعا کنند"! 
در مقابل يکي از کارگران معدن ميگويد: "از روز گذشته بوي   

شد. موضوع به مسئوالن توضيح داده     گاز در معدن استشمام مي
شده بود ولي در محل کارگاه يک دستگاه گاز براي سنجش گاز در   
معدن وجود نداشت. اين تونل ها يکطرفه و محوطه بسته هستـنـد    

دقيقـه اکسـيـژن تـمـام           ۲۰ و راه ديگري ندارند، در مدت يک ربع تا 
ميشود و وقتي انفجار صورت ميگيرد همـه مـوجـودات زنـده در           
ـه      تونل بر اثر گازگرفتگي جان خود را از دست ميدهند و متـاسـفـان

العملي از سوي مسئوالن انجام نشده بود.  تاکنون هيچ گونه عکس
کـرد   بارها اين موضوع را تذکر داديم اما هر کسي اعتراضـي مـي    

شد". اين کارگر اضافه ميکند که کارگران اين در      از کار اخراج مي
هـزار تـومـان         ۸۰۰ ساعته ميـکـنـنـد و          ۱۶ دو کارگاه در شيفت 

دستمزد ميگيرند اما همين حقوق هم پـرداخـت نشـده و کـارگـران            
 ماه حقوق طلب دارند.  ۱۸ 

اين گوشه اي از حقايق مربوط به اين انفجار است که بيـان يـک     
جنايت آشکار در حق کـارگـران اسـت. مـقـامـات از هـمـيـن االن                     
مسئوليت اين فاجعه را به گردن کارگران سهل انگار مي انـدازنـد.     
عين اين را در جريان فاجعه پالـسـکـو هـم شـاهـد بـوديـم. امـثـال                    

ـه   قاليباف و ارگان هاي حکومتي راست راست ميگردند، خطا را ب
گردن ساکنين سهل انگـار پـالـسـکـو انـداخـتـنـد و آتـش نشـانـان                       
ـقـل کـردنـد.         معترض را بعنوان توبيخ به محل هاي ناخواسته منـت

 اينبار نبايد آنها را راحت گذاشت. 
کليه ارگان هاي حکومتي، و کليه مقامات حکومتي و دار و   
دسته هاي مختلف حکومت هم از ناامني ايـن مـعـدن و مـعـادن            
ديگري که هر سال تعداد زيادي قرباني ميـگـيـرد مـطـلـعـنـد، هـم              
ـقـر را خـود تصـويـب کـرده انـد، هـم از                           حقوق چند بار زير خـط ف
نپرداختن حقوق ها مطلعنـد و هـم شـاهـد اعـتـراضـات هـر روزه                     
کارگران بر سر اين موضوع هستند. کارگران اين معدن نيز بارها و    
بارها عليه اين وضعيت اعتراض کرده اند، ناامني معدن را بـارهـا   
به ارگان هاي مختلف اطالع داده اند، عليه نپرداختن دسـتـمـزدهـا       
بارها تجمع کرده اند، اما ميگويند کسي به هـيـچ خـواسـت آنـهـا             

 رسيدگي نکرده است.  
اين جنايت بي پاسخ نخواهد ماند و بايد کل جامعه عـلـيـه آن      
بلند شود. اما در اين لحظات نجات جان کارگران محبوس در زيـر   
زمين و کارگران مصدوم فوري ترين کاري است که بايد انجام شـود  
و اين بدون فشار همه جانبه مردم در آزاد شهر و در سـراسـر کشـور        
صورت نخواهد گرفت. فشار به جنايتکاران حاکم را بايد فورا و در  

 سراسر کشور شروع کرد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
   ۲۰۱۷ مه  ۳ ، ۱۳۹۶ ارديبهشت  ۱۳ 
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بنا بـر گـزارشـات خـبـري بـر اثـر                
انفجاري که صبح امروز، چهارشـنـبـه    

ارديـبـهـشـت، در مـعـدن ذغـال                 ۱۳ 
سنگ يورت در استـان گـلـسـتـان رخ          

 ۱۸۰۰ داد ده هـا کـارگـر در عـمـق              
متري محبوس شده اند. بنا بر آماري  

 ۳۰ که تا کنون منتشر شده بـيـش از       
کارگر جان خودشان را از دسـت داده        

نفـر از کـارگـران در           ۲۰ اند و بيش از 
بيمارستان بستري هستند و از تـعـداد   
مصدومـيـن و کـال وضـع سـالمـت               
کارگرانـي کـه در مـعـدن مـحـبـوس                
هستند اطالعي در دست نيست. در    
گزارشات آمده است که بخاطر وجـود    
گازهاي سمي مامورن امداد رسـانـي   

مـتـر      ۸۰۰ نميتوانند بيش از عـمـق       
داخــل مــعــدن بشــونــد و ايــن کــار                
امدادرساني را بسيار مشـکـل کـرده        

 است.  
اين فاجعه يـک بـار ديـگـر نشـان            
ميدهد که آنچه براي حکومت و بـراي  
مقامات مسئول و صاحبان معدن و   
صـاحــبــان سـرمــايــه در ايــران اصــال           
مطرح نيست جان و سالمت کارگـران  
است. اگر حداقلي از امکانات ايمنـي   
ـه اصـال بـوقـوع           وجود داشت اين حـاث
ـه امـداد             نمي پيوست که بـعـد مسـال
رساني و کمک به مصدوميـن وغـيـره      
ـه هـم       مطرح بشود. بعد از وقوع حادث
معلوم ميشود امکانات امدادرساني 
وجود ندارد بطوريکه مامورين نجات 
ـه    نميتوانند به عمق معدن بروند. اين ب

 ۸۰ معني آنست کـه جـان بـيـش از               
کارگر محبوس در معدن در مـعـرض   

 خطر قرار دارد.  
بــايــد کــارگــران و خــانــواده ايــن            

قربانيان در محل حضور پيدا کنند و   
به هرنحوي ميتوانند به مسئـولـيـن و      
مامورين جمهوري اسـالمـي اعـمـال       
فشار کنند که تمـام امـکـانـات بـراي          
ـه                   نجـات جـان کـارگـران بـکـار گـرفـت
بشود. بايد اين امکـان فـراهـم بشـود          
که نهادهاي بين الملي با مـدرنـتـريـن       
تجهيزات به کمک اين کارگران بياينـد  
و بايد از هر جهت اعمـال فشـار کـرد        
که مقامات و مسئولين و مامـوريـن   
نتوانند بيش از اين با سهل انگـاري و    
بي توجـهـي جـان کـارگـران را خـطـر                
بياندازند. چـنـدي پـيـش در فـاجـعـه                 
ساختمان پالسکو   تـعـداد زيـادي از        
آتش نشانان جان خودشان را از دسـت    
ـه هـم در              دادند و در مورد ايـن حـادث
گزارشات آمده است مامـوريـن آتـش      
نشاني و کـارگـران امـدادرسـانـي کـه             

براي نجات کـارگـران بـداخـل مـعـدن           
رفته اند خود مسموم و مصـدوم شـده     
اند و آنها هم جان و سالمـتـيـشـان در       

 خطر است.  
اين حوادث اتفاقي نيست. اينـهـا    
نشان ميدهد که حکومت و مقامات 
ـه    و صاحبان معدن و صاحبان سرمـاي
کمترين ارزشي براي جان و سـالمـتـي    
و ايمني کارگران قائل نيستنـد. بـايـد       
خود ما دسـت بـکـار بشـويـم. بـايـد                 
کارگران و مردم ايران با اعـتـراض، بـا      
اعمال فشار، و با حضور در مـحـل و       
بــا درخــواســت از گــروهــهــاي امــداد          
رساني بين المللي جمهوري اسـالمـي   

 را تحت فشار قرار بدهند.
اميدوارم اين حادثه بيـش از ايـن       
ـه بـاشـد و بـا کـمـتـريـن                  تلفات نداشت
خسارت به کارگران به سرانجام بـرسـد   

ولي آنچه که بايد ادامه داد و پيگيـري  
کرد بازخواست و تحت تعـقـيـب قـرار       
ـقــامــات ومســئــولــيــن و                 دادن مـ
ماموريني هست که بـخـاطـر سـهـل          
انگاري و بـي مـبـاالتـيـشـان چـنـيـن                

 فجايعي رخ ميدهد. 
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بهنام ابراهيم زاده چـهـره مـقـاوم،       
خــوشــنــام و قــابــل احــتــرام جــنــبــش          
کارگري و مدافع حقوق کودک پس از   
هفت سال تحمل زندان و شـکـنـجـه و       

ارديبهشت و در      ۱۱ اذيت و آزار روز 
حاليکه تعدادي از اعضاي اتـحـاديـه      
ـتـه    آزاد کارگران ايران به استقبالش رف

 بودند از زندان آزاد شد.
بهنام نمـونـه اي از سـرسـخـتـي،             
رزمــنــدگــي و شــهــامــت يــک فــعــال          
آزاديخواه و مدافع بـرابـري و رهـايـي         
همه انسانهـا اسـت. در زنـدان هـاي              
مختلف بارها و بارها مورد اذيـت و      
آزار مزدوران حکـومـت قـرار گـرفـت          
اما قهرمانانه در مقـابـل هـمـه آنـهـا           
ـفـه کـل                   ايستاد و بـا مـبـارزه بـي وق
سيستم قضايي حکومت و رفتارهاي 
ـيـان را              وحشيانه زندانبـانـان بـا زنـدان
افشا کرد و با بيانيه هاي مختـلـف و     
به مناسبت هاي مختلف به مـبـارزه     
عليه بيحقوقي ها و محروميت هـاي  

 مردم ادامه داد.
فعاليت هاي بهنام و کـارزارهـاي   
ـيـن                     متـعـدد در ايـران و در سـطـح ب
الــمــلــلــي بــراي آزادي او جــمــهــوري           
اسالمي را وادار بـه آزادي او کـرد.               

 ۲۲ جمهوري اسالمي بـهـنـام را در            
به زندان انداخت، او را بـه       ۸۹ خرداد 

پنج سال و سپس هفت سال و ده مـاه    

ديگر محکوم کرد و سرانجـام تـحـت      
فشارهاي مختلف به محکوميـت او    

 پايان داد. 
آزادي بهنام عزيز را صميمانه بـه    
خانواده اش، به همسر مقاومـش، بـه     
نيما پسر عزيزش، به پـدر و مـادر و         
ساير اعضاي خانواده اش، بـه هـمـه          
احزاب و سازمانها و مردمي که براي 
ـنـطـور         آزادي او مبارزه کردند و هـمـي
سازمان هـاي کـارگـري و نـهـادهـاي             
ـلـي             ـيـن الـمـل مختلفي که در سطـح ب
صداي اعتراض بهنام بودند و به همه 
ـيـم.           مردم آزاديخواه تبـريـک مـيـگـوي
بهنام آزاد شد اما سـيـسـتـم قضـايـي         
ـنـا     جمهوري اسالمي بايد رسما و عـل
اعالم کند که هر نوع پرونده اي عليـه  
بهنام بسته شده و پرونده ديگري عليه 
او وجود ندارد. بـهـنـام آزاد شـد امـا             
اسماعيل عبـدي چـهـره خـوشـنـام و             
ـنـا            فعال شريف حقوق مـعـلـمـان و آت
دائمي فعال حقوق کودک، حقوق زن و 
عليه اعدام و بسياري از فعالين ديگر 
همچنان در زندانند و سيستم قضايي 
حکومت براي حفظ خود و جلوگيري 
ــراضــاتــي کــه از               از گســتــرش اعــت
ـفـه               هرطرف زبانه مـيـکـشـد، بـي وق
کارگران و معلمان معترض و فعالين 
جنبش هـاي اجـتـمـاعـي را احضـار             
ميکند و بـراي آنـهـا پـرونـده سـازي                 

ميکند. کليه زندانيان سيـاسـي بـايـد       
فورا و بدون هيچ قيد و شـرطـي آزاد         
ـيـه           ـتـي عـل ـي شوند و کليه احکام امـن
فعالين کارگري و مـعـلـمـان و سـايـر           

 فعالين اجتماعي لغو شود. 
ـيـان    مبارزه براي آزادي کليه زندان
سياسي و پـايـان دادن بـه احضـار و               
دستگيري و  پرونده سازي عليه مردم 
معترض را ادامه ميدهيم و سرانجـام  
ـيـه عـزيـزان        با شکستن در زندانها کل
 مردم را از زندان ها آزاد خواهيم کرد. 
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کارگران ذوب آهن اصفهان که از 
ـبـل از روز جـهـانـي                 ديروز يک روز ق
کارگر دست به اعتصاب زدند امـروز  
اول مه نيز به اعتصاب ادامه دادنـد.    
کارگران خواهان پرداخت فوري طلـب  

 هاي معوقه خود هستند. 
کارگران همزمـان بـا اعـتـصـاب          
دست به راهپيمايي قدرتمندي زدند و 
عليه صادقي مدير عامل ذوب آهـن  

 شعار دادند. 
اعتصاب و راهپيمايي کـارگـران     
ذوب آهن اصفهان بعنوان يک مـرکـز     

ـيـکـه            مهم و بزرگ کـارگـري، در حـال
بدليل حساسيت رژيم فضاي امنيتـي  
بااليي بر آن حاکم است، حائز اهميت 
زيــادي اســت. حــزب کــمــونــيــســت            
کارگري از اعتراض و خواسـت بـحـق      
کارگران ذوب آهن دفـاع مـيـکـنـد و          
مردم اصفهان را به همبستگي با آنان 

 فراميخواند. 
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ليست اعضاي مشاور کميته مرکزي 
ـتـخـب          که بوسيله کميته مـرکـزي مـن
کنگره دهم انتخاب شده انـد بـه قـرار        

 زيرست:  
مســعــود آذرنــوش، ســيــاوش آذري،        
داوود آرام، طـه آزادي، زري اصـلـي،          

 محمدرضا پويا،
سهـيـال خسـروي، فـرزانـه درخشـان،             
بهمن ذاکرنژاد، صابر رحيـمـي، ايـرج      

 رضائي، سليمان سيگارچي، 
ـيـن           جمال صابري، کيا صـبـري، نـازن
صــديــقــي، ئــاوات فــرخــي، نــوشــيــن        

 قادري، فرامرز قرباني،  
محمد کاظمـي، مسـعـود کـريـمـي،           
ناصر کشکولي، يدي کوهي، خـبـات   
مـجــيـد، مــهـران مــحـبــوبــي، نــويــد           

 محمدي،
سهند مطلق، سيامک مکي، ارسالن 
ناظري، ستار نوريزاد، سارا نـخـعـي،      

 افسانه وحدت
با تبريک و آرزوي موفقيت بـراي ايـن     

 رفقا
 ۲۰۱۷ مه  ۴ حميد تقوائي 



 4 ۱۳۹۶ارديبهشت  ۱۵ انترناسيونال 

يک مشاهده ساده از جـنـبـش      
کــارگــري در ايــران مــيــگــويــد کــه          
تصوير جنبش کارگري با تصويـري  
که حتي پـنـج سـال قـبـل داشـتـيـم               
متفاوت است. تصوير جـامـعـه از         
کارگر عوض شـده اسـت. تصـويـر            
دشمنان کارگر هم از کارگر عـوض  
شده است. احساس همبـسـتـگـي و        
سرنوشت مشـتـرک بسـيـار قـويـتـر            
شده است و بافت کارگر هم عـوض    
شده است. کارگران متـحـدتـر شـده        
اند، پخته تـر و سـيـاسـي تـر شـده               
اند، هـزاران رهـبـر بـا تـجـربـه در                  
مراکز کارگري و در مـيـان بـخـش           
هاي مختلف کارگران شکل گرفتـه  
است و وزن اجتمـاعـي و سـيـاسـي          
کارگر در جامعه عوض شده اسـت.  
االن همه کارگـر دوسـت شـده انـد!           
ــلـــوي هـــم از                حـــتـــي رضـــا پـــهـ
اعتصابـات کـارگـري بـراي شـروع            
انقالب صحبت ميکنـد! کـارگـر و         

بار ديگر سـرهـا بـه طـرف           انقالب! 
 کارگر چرخيده است.  

اين فاکتورها جنبش کـارگـري     
در ايران را در مـوقـعـيـت ويـژه اي            
قرار داده است. در موقـعـيـتـي کـه         
هيچگاه نبوده است. اين موقعـيـت    
کارگر را در آستانه پيـشـروي هـاي      
بسيار مهمـتـري قـرار داده، چشـم           
انداز روشني مقابل آن قرار داده و     
مسير پيشروي و گام هاي بعدي را 

 هم مشخص تر کرده است.  
يک تصوير رايج هم ايـن اسـت       
که کارگران پراکنده اند، مـتـشـکـل     
نيستند، آگاهي نـدارنـد، مـذهـبـي        
هستند، و حتي ديـده شـده کـه در            
جاهايي کارگران اهللا اکبر گفته اند 
و صفاتي از اين قـبـيـل. مـن ايـن             
تصوير را واقعي نـمـيـدانـم. شـايـد            
گــوشــه کــوچــکــي از حــقــيــقــت را            
درمورد بخشي از کـارگـران بـيـان           

کند اما بخش ديگر را کـه اتـفـاقـا       
ــش              ــب ــن ــمــاي امــروز ج ــت ن خصــل
کارگري است ناديده ميگيرد. مـن     
اين تصوير را بشدت گمراه کـنـنـده      
و مخرب ميدانم. کسي کـه دسـت        
اندر کـار جـنـبـش کـارگـري بـاشـد               
نميتواند پيشروي هايي که نتـيـجـه    
کــار از جــملــه خــودش هســت را              

سال قبل را    ۲۰نبيند و همان ساز 
بزند و با چنين روحيه اي فکر کـنـد   
ــي روي خشــت              ــد خشــت ــوان ــت ــي م
بگذارد. هر درجـه از پـيـشـروي را            
بايد ديد، آنرا به رسميـت شـنـاخـت       
و تثبيت کرد تا جلو رفـت. نـديـدن       
پيشروي و برعکس تکرار کارگـران  
پراکـنـده انـد، مـتـحـد نـيـسـتـنـد،                  
ناآگاهند و غيـره هـمـيـن درجـه از            
پيشروي ها را هم کند ميکند و بـه  

 يک ترمز تبديل ميشود.  
به ضعف هاي جنبش کـارگـري   
خواهم پرداخت اما اجازه بدهيد بـه  
پــيــشــروي هــا بــويــژه در دو ســال             

 گذشته اشاره کنم:  
در دو سال گذشته اعتـصـابـات    
وسيعتر شده، به اليه هاي بيشـتـري   
از کارگـران کشـيـده، اعـتـصـابـات            
طوالني به يک نـرم تـبـديـل شـده و            
گاه تـا يـک مـاه و دو مـاه ادامـه                  
يافـتـه اسـت، بسـيـاري از مـراکـز                
بزرگ صنعتي وارد اعتصـاب شـده     
اند، اعـتـصـابـات سـراسـري بـويـژه             
توسط معلمان و بازنشستگان هـم    
بــه يــک نــرم تــبــديــل شــده اســت،              
اعتـراضـات بـه اشـکـال ديـگـر از                
جمله طومار نويسي يـا تـجـمـع از         
جمله در ميان کارگران نفت و بـرق    
و آتش نشاني و معادن و غـيـره در     
بعد وسيعتري شروع شده، خـانـواده   
هاي کارگري در ابعادي توده اي به 
ميدان آمده اند و اين به يک سـنـت     
بسيار مهم و درخشان در جـنـبـش        

کارگري تبديل شده است، خـواسـت   
هاي سراسري مثل دستمـزد بـاالي     
چهار مـيـلـيـون، يـعـنـي خـارج از                 
چهارچوبي که در شورايعالي کار و   
پـــادوهــــاي شــــوراي اســــالمــــي          
ميگذرد، و لـغـو امـنـيـتـي کـردن              
اعــتــراضــات و آزادي کــارگــران و          
معلمان زندانـي يـا کـال زنـدانـيـان             
سـيــاســي و بــرخــي خـواســت هــاي           
ديگـر هـم مـيـدانـي شـده و فـقـط                   
محدود به قطعنامه تشـکـل هـاي        
کــارگــري بــه مــنــاســبــت اول مــه             
نيست. اعتراضات شکل مـوثـرتـر       
و تعرضي تري به خود گرفته اسـت    
از جـملـه راهـپـيـمـايـي در مـراکـز                
شهرهـا، شـعـارهـا سـيـاسـي تـر و                 
افشــاگــرانــه تــر شــده اســت عــلــيــه          
ــران و               ــارگ ــحــاد ک حــکــومــت، ات
معلمان و بازنشستگان به درجاتـي  
شکل گرفته که اين هم يـک اتـفـاق        
مهم در جـنـبـش کـارگـري بشـمـار              
ميرود. زنان نـقـش فـعـال تـري در             
اعتـراضـات بـدوش گـرفـتـه انـد و                
بتدريـج در صـف اول اعـتـراض و               
سازماندهي دارند جايگاه خـود را      
پيدا ميکنند. مـديـاي اجـتـمـاعـي         
بــعــنــوان ابــزاري مــهــم و بســيــار             
کارساز براي سازماندهي اعتـراض  
و بـراي مـتـشـکـل شـدن کـارگـران               
وسيعا مورد استفاده قـرار گـرفـتـه         
است. بافت کارگر به ميزان زيـادي   
ــي               عــوض شــده اســت. اگــر زمــان
اساسا از روستاها به شهـرهـا کـوچ      
مــيــکــردنــد و صــفــوف کــارگــران           
صـنــعــتــي از کــارگــران روســتــايــي         
انباشته ميشد و مـحـافـظـه کـاري          
تقويت مـيـشـد، امـروز ايـن فـارغ             
التحصيالن دانشگـاه هـا هسـتـنـد          
ــده               ــران ران ــه صــفــوف کــارگ کــه ب
ميشوند، و اينها جلوه هاي مهمـي  
از تغييـرات در جـنـبـش کـارگـري             
است که از اوايـل دهـه نـود شـروع           
شده اما در اين دو سال يک جـهـش     

 بزرگ کرده است.  
اشاره کردم کـه گـفـتـن ايـنـکـه            
کارگر پراکـنـده اسـت نـيـمـه مـهـم               
حقيقت را پنهان مـيـکـنـد. روشـن           
است که کارگران تـا تشـکـل هـاي           
سراسري خود را نداشته بـاشـنـد بـر       
پراکندگي غلبه نکرده انـد، روشـن       
است کـه تـا کـارگـران در ابـعـادي               

وســيــع در حــزب طــبــقــاتــي خــود           
متشکل نشده باشـنـد، تـا زمـانـي          
که کمونيسم به انـتـخـاب سـيـاسـي         
مردم در يک بعد اجتماعي تـبـديـل    
نشده باشد، گرايشات عقب مـانـده   
و رفرميستي و فرقـه اي و تـفـرقـه           
ميان کارگر به اصـطـالح بـومـي و         
غير بومي يـا ايـرانـي و افـغـان و                
شکاف هاي قومي که قومپرسـتـان   
دامن ميـزنـنـد و غـيـره تـاثـيـرات               
ــارزات                ــب ــر م ــود را ب مــخــرب خ
کارگران ميگذارد. اينها هـمـيـشـه        
بوده اسـت و بـاز هـم مـتـاسـفـانـه                   
ادامـه خـواهــد يــافــت. امــا آنــچــه            
ــوشــت جــنــبــش کــارگــري را             ســرن
ميسـازد فـاکـتـورهـايـي اسـت کـه               
بطور محسوس تغيـيـر کـرده و بـه           
سرعت در حال تغيير است. اين آن    
جنبه شکوهمندي است کـه نـديـدن      
و کم رنگ کردنش بـراي کسـي کـه        
خود را فعال جـنـبـش کـارگـري يـا             
مــدافــع کــارگــران مــيــدانــد مضــر         
است. سوال من ايـن اسـت کـه آيـا            
همين اعتراضات سراسري بخـشـي   
از روند متحد شدن کارگران نـبـوده   
ــاي             ــواده هـ ــانـ اســـت، حضـــور خـ
کارگران در اعتراضات بـخـشـي از      
روند اتحاد کارگـران نـبـوده اسـت،         
اتحاد کارگر و معلم و يا خـواسـت     
هاي سراسري که هم در قطـعـنـامـه     
ها و بيـانـيـه هـايـي تشـکـل هـاي               
کارگري منعکـس مـيـشـود و هـم            
بخشا به خواسـت هـايـي مـيـدانـي           
تبديل شده اسـت، بـخـشـي از ايـن            
اتفاق نبوده است؟ آيـا هـمـيـن هـا            
زمينه را براي مـتـشـکـل شـدن در          
ابعادي توده اي آمـاده تـر نـکـرده             
است؟ از نظر مـن ايـنـهـا خصـلـت           
نماي جنبش کـارگـري در شـرايـط           
امروز است نـه عـقـب مـانـدگـي و             
تفـرقـه و ... ايـن رونـد اسـت کـه                       
جمهوري اسـالمـي در مـقـابـل آن              
مانور سـرکـوب جـنـبـش کـارگـري              
سازمان ميدهد و رضا پـهـلـوي را        
وادار ميکند از انـقـالب و کـارگـر           
حرف بزند. تحـصـن خـانـواده هـاي          
کارگران بافـق و اعـتـصـاب بـزرگ            
کارگران ايران ترانسفو و شعاردادن 
هايشان و يا راهـپـيـمـايـي کـارگـر            
هپکو و روغـن نـبـاتـي زنـجـان و                 
فوالد اهواز است که چشم ها را بـه  

طرف کارگر دوخته اسـت. طـومـار       
هـزاري کـارگـر         ۱۲۰هزاري و  ۱۰

هـزاري     ۱۵۰-۱۴۰نفت و طومار 
معلمان است که توجه هـمـه را بـه          
پتانسيل عظيم اين جـنـبـش جـلـب        
کرده است. عقب مـانـدگـي هـا را            
ديــگــران بــه حــد کــافــي بــرجســتــه          
ميکنـنـد الاقـل کـاري کـنـيـم کـه                 
بـخــش پــيــشــرو جــنــبــش کــارگــري         
اهميت پـيـشـروي هـاي خـودش و              
نقاط قوت امـروزش را عـمـيـقـتـر             
ببيند تـا چشـم انـداز روشـن تـر و                
وواقع بـيـنـانـه تـري از مـوقـعـيـت                
امروز خود داشته باشد. گـام هـاي      
بعدي را، تفرقه ها و پراکندگي هـا    
ــده                 ــان ــب م ــق ــرايشــات ع ــا گ و ي
مشــخــص نــمــيــکــنــنــد ايــن رونــد          
مشخص مـيـکـنـد. و هـرچـه ايـن                 
روند قوي تر و وسيعتر شود عـقـب     
ــا و                    ــه ه ــرق ــف ــا و ت ــي ه ــدگ ــان م
پراکندگي ها هـم کـمـتـر مـيـشـود            
يعني راه مقابله با صرفا از طـريـق     
نقد آنها بـلـکـه اسـاسـا از مسـيـر                

 ديگري ميگذرد.  
اجازه بدهيد اضافه کنم کـه بـه     
موازات اين، تحـوالت مـهـمـي در         
کل جامعه هم اتفاق افتاده است و   
دارد اتفاق مي افتد که به پيشـروي  
جنبش کارگري مـربـوط اسـت کـه           
ميتوان به مسائل زير اشـاره کـرد:     
ــي زن،              ــبــش رهــاي ــيــشــروي جــن پ
گسترش فضاي اعـتـراضـي عـلـيـه           
حــکــومــت و نــظــام، رشــد فضــاي           
همبستگي و احسـاس عـمـيـق هـم          
سرنوشتي در ميان مـردم، تـفـاوت      
فـاحـش حــقـوق هــا و بــي آبـرويــي               
بيشتر حکومت بـراي حـقـوق هـاي         
نجومي، و يک اتفـاق مـهـم ديـگـر          
رشد محسوس گـرايـش بـه چـپ و             
روي آوري به تشکل در مـقـيـاسـي         
نسبتا وسيع و شکل گيري صـدهـا     
ــيــشــرو در عــرصــه هــاي               ــهــاد پ ن
مـخــتـلــف. بـيــانــيـه تشــکـل هــاي             

 ۱۶فراگير دانشجويي به مناسبت   
 آذر نمونه اي از اين فضا است.  

اينها فضايي است که کارگر و   
جــنــبــش کــارگــري در آن زنــدگــي            
ميکند. جنـبـش کـارگـري بـر ايـن              
فضا تاثيـرات مـحـسـوسـي هـم از             
نظر گسترش فضـاي اعـتـراضـي و         
کاهش محسوس توان حکومت در   
سرکوب و هم در رشد گرايـش چـپ     
در جامعـه داشـتـه و مـتـقـابـال از                
فضاي عمومي جـامـعـه از جـملـه            

 ۷ صفحه  
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آوريل سميناري سازمان  ۲۹کميته برگزار کننده اول مه در لندن روز 

داده بود تحت عنوان جنبش کارگري ايران، مبارزات و چشم اندازها. در    
اين سمينار رفقا حسن حسام از سازمان راه کـارگـر، ايـوب رحـمـانـي از               
اتحاد بين المللي در حمايـت از کـارگـران ايـران، فـاتـح شـيـخ از حـزب                        

حکمتيست، صالح مازوجي از حزب کمونيست  -کمونيست کارگري ايران
ايران و من از سخنرانان آن بوديم. متن زير را قبل از سـخـنـرانـي آمـاده             

 کرده بودم که فشرده آنرا در سمينار لندن ارائه دادم. 
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بي تـرديـد ايـن سـئـوال دغـدغـه              
شبانه روزي اکثـريـت مـردم در ايـران           
اســت: در مــيــان ايــن هــمــه انــزجــار             
اجتماعي و نفرت عمومي و فـراتـر از     
آن اين هـمـه اعـتـراض اجـتـمـاعـي و               
کشمکش دائـمـي مـيـان بـخـشـهـاي               
مختلف مردم با حکـومـت، چـگـونـه        

 ۳۷ حکومت اسالمي توانسته اسـت      
 سال دوام بياورد؟  

اولين و سرراست تـريـن پـاسـخـي        
که ممکن اسـت بـه ذهـن هـر کسـي              
خطور کند اين است: به ضـرب زور و       
اعدام و زنـدان و کـال سـرکـوب. ايـن               
پاسخ قطعا درست اسـت امـا کـافـي           
نيست. بخشي از پاسخ است. بـخـش       
ديگر پاسخ جاي ديگري است کـه در      
 اين نوشته مختصرا به آن ميپردازيم.

در پاسخ به اين سـئـوال بـايـد بـه            
شــوهــاي انــتــخــابــاتــي مــخــصــوصــا       
انتخابات رياست جمـهـوري پـرداخـت       
که اساسا از مـاجـراي دوم خـرداد بـه           
ــه يــک رکــن مــهــم در                  ايــن طــرف ب
استراتژي بقا براي حکومت اسـالمـي     
تبديل شده است. و در هر چه موثـرتـر    
بکار بردن اين ابزار همه جـنـاحـهـا نـه        
تنها همنظـرنـد بـلـکـه اصـوال پـيـاده               
کردن موثرش به همکاري متقابل دو   
جناح شناخته شده جمهوري اسـالمـي   

 منوط است.  
همينجا بگويم که شو انتخاباتـي  
در جمهوري اسالمي اگر چه يـکـي از     
ابزارهاي مهم حکومت بـراي خـريـدن      
عمر سياسي است اما در عـيـن حـال        
يکي از بهترين فرجـه هـاي سـيـاسـي          
است که ميتواند  بـه سـکـويـي بـراي             
تعرض به کل حکومت تبـديـل شـود.      

 دقيقا همين  اتفاق افتاد.   ۸۸ سال 
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قــبــل از ايــنــکــه بــه نــقــش                     
"انتخابـات" در کـل اسـتـراتـژي بـقـا                  
بپردازيم خوب است بـه يـک کـارکـرد           
ديگر "انتخابات" هم اشاره کـنـيـم کـه       
تماما خاصيت درون حکومتي دارد.   
نــهــاد ريــاســت جــمــهــوري يــکــي از            
ارکـانـهـاي اصـلـي در کـل سـاخـتــار                 
حکومتي است که قرار است مـجـري     
قوانين مملکـت بـاشـد. مسـتـقـل از              
اينکه در باالي اين نهاد کـدامـيـک از      

سـالـه جـا بـگـيـرد،              ۳۷ شرکاي جرم   

بخشي از ثروتـهـاي کشـور از کـانـال            
همين نهاد چپاول ميشود و از طـريـق   
اين نهاد براي سازمان دادن دسـتـگـاه      
سرکوب سر و سامان پيـدا مـيـکـنـد.        
تا آنجا که به منـاسـبـات بـخـشـهـا و            
بــانــدهــا و جــنــاحــهــا مــربــوط اســت          
"انتخابات" رياست جمهوري کـانـال و      
مکانيسمي بـراي تـقـسـيـم قـدرت و               
کنـتـرل کشـمـکـش مـيـان بـانـدهـاي                 
مختلف درون حکومتي است. روشـن   
است که تمرکز اصلي ثروت و قـدرت      
در بيت ولي فقيـه اسـت کـه مـتـکـي             
است بر منابع عظيم مالي و امنيتـي  
ــن                    ــر صــورت اي ــظــامــي. در ه و ن

 موضوع اصلي بحث ما نيست.    
ــه                ــقــت اســت ک ــي ــک حــق ــن ي اي
جمـهـوري اسـالمـي روي آتشـفـشـان              
نشسته است. هر لحظه ممکـن اسـت      
آتش خفته از زير زمين سياسي ايـران    
بيرون بزند و کل هستي اين حکومـت  

يـکـي از      ۸۸ را خاکستر کند. خيزش  
آن لحظات بـود. اگـر چـه نـتـوانسـت                
عمارت اسالمي را تماما ويران کـنـد     
اما براي اولين بـار فضـاي سـيـاسـي            
ايــران را تــکــان داد، ضــربــه پــذيــري            
حکومت را جلـوي چشـم مـردم قـرار           
داد و ابعاد وسيع نفرت از حـکـومـت      
و همچنـيـن قـدرت مـردم را هـم بـه                 

 مردم و هم به حکومت نشان داد.  
"انتخابات" يک مـکـانـيـسـم جـا             
افتاده براي تداوم بخـشـيـدن بـه عـمـر           
حـــکـــومـــت اســـالمـــي اســـت. در             
استراتژي بقاي حکومت جايگاه ويـژه    
اي دارد. روشــن اســت کــه وجــود و               
حضــور دو جــنــاح يــک رکــن مــهــم              
کـارکـرد ايـن ابـزار اسـت. و بـه ايــن                    
اعــتــبــار فــکــر مــيــکــنــم دو جــنــاح            
حــکــومــت اســالمــي هــرگــز مــايــل          
نيستند حکومتي بـي جـنـاح داشـتـه          
باشند. به اين دسته بندي نياز دارنـد.     
فقط کافي است کشمکشها را کنتـرل  
کنند که به ضد خودش تبديل نشـود.  
از ابزاري براي حـفـظ  حـکـومـت بـه               
فرجه اي براي تـعـرض بـه حـکـومـت             

 تبديل نشود.
جناحهاي حکومتي در جمهـوري  
اسالمي دقيقا مثل دو بال مـوجـودي   
مثل الشخور هستند. اين موجود بـا     
يک بال نميتواند پرواز کند. حـتـي بـا         
يک بالي کـه کـارش را خـوب انـجـام              
ندهد نميتـوانـد. هـر دو بـايـد وجـود                

داشته باشـنـد تـا کـل ايـن الشـخـور                
همچنان بتواند بـر فـراز جـامـعـه اي              
چمپاتمه بزند که البته قـبـال بـا ابـزار           
ديگرش يعني سرکوب بارها بـه خـون     

 کشيده است.
جايگاه و نقش حياتي اين دو بـال  
براي تحرک اين موجود بـيـش از هـر          
چيزي در لحظه "انتـخـابـات" خـود را           
نشان ميدهد. دو خاصيت و کـارکـرد      
ــتــخــابــات" بــه قــرار زيــر                اصــلــي "ان

 هستند:
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ــاي               ــارکــرد مــهــم شــوه ــک ک ي

انتخاباتي رياست جمهوري از نـقـطـه        
نظر جمهوري اسالمي ايجاد انـتـظـار      
است. ايجاد يک اتـاق انـتـظـار چـهـار            
ساله بـا تـوهـم بـهـبـود وضـع اسـت.                 
روشن است که هر چه بخش بيـشـتـري    
از مردم به اين دام بيافتند، همـانـقـدر    
دوره فقر و بيحقوقي را با دسـت خـود     
بيشتر کرده انـد. در مـهـنـدسـي ايـن              
اتاق انتظار جناح اصالح طلب نـقـش     
کليدي دارد. بي دليل نيست خـود را       
اصالح طلب مينامند. مهـم نـيـسـت       
که اين جـنـاح قصـدي بـراي اصـالح              
وضع مردم ندارد؛ مهم نيست که ايـن    
جناح  حتي فکر اين را نمـيـکـنـد کـه        
مثال  دستمزد کارگر را افزايش دهـد؛  
مهم اين است که  اين تصور را دامـن  
ميزند که ممکن اسـت بـا حضـورش          
در قدرت فرجي بـراي زنـدگـي مـردم           
حاصل شود. چيزي که هـرگـز اتـفـاق          
نيافتاده است و هرگز اتفاق نـخـواهـد      

 افتاد.  
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حتي رمالترين بخـش حـکـومـت       
از خـامـنـه اي و جـنـتـي گـرفـتـه تـا                     
احـمــدي نــژاد نــيـز مـيــدانـنــد کــه از               
"مشروعيت الهي" براي طبقـه حـاکـم        
ــمــيــشــود.                  ــان و آب" ن اســالمــي "ن
مخصوصا اينکه "مشروعيت الـهـي"    
اين حکومت از همـان لـحـظـه اولـش          
توسط بـخـش وسـيـعـي از مـردم بـه                

 سخره گرفته شده است.  
هــمــه مــيــدانــنــد کــه حــکــومــت        
اسالمي از لحاظ طـبـقـاتـي پـاسـدار           
منافع اقـلـيـت طـبـقـه سـرمـايـه دار                  
است. اما همين حکومت هـر چـقـدر         
ــيــشــتــري را پــاي               ــد تــعــداد ب بــتــوان
صندوقهاي راي بـکـشـانـد اولـيـن و               

بالفاصله ترين نتـيـجـه سـيـاسـي اش           
ــه                  ايــن اســت کــه خــود را بــه مــثــاب
موجوديتي مشروع در مـيـان مـردم          
جهان و نـهـادهـاي بـيـن الـمـلـي جـا                  
بياندازد و بـه تـبـع آن بـه اهـرمـهـاي                
بيشتري در ديپلماسي جـهـانـي بـراي         
بده بستانهاي سياسي دست پيدا کنـد  
و نهايتا دستش بـراي پـايـمـال کـردن            

 حقوق مردم بازتر شود.  
بي دليل نيسـت کـه جـنـاحـهـاي           
مختلف حکومت در هنگام شـوهـاي     
انتخاباتي حتي وقتي يقه همديگـر را    
جر ميدهند در يک چيز نبـضـشـان بـا       
هم ميزند. به کشاندن تعداد بيشـتـري    
از مردم به حوزه هـاي راي گـيـري بـه           
مثابه مسـالـه مشـتـرک خـود نـگـاه                 
ــي شــان                 ــات ــق ــد. شــم طــب ــن ــکــن مــي
وشاخکهاي سياسيشان حکم ميکـنـد    
که منافع کل حکومت را بـر مـنـافـع       
جناحيشان ترجيح دهنـد. حـتـي اگـر          
کانديد يک جـنـاح در فـيـلـتـرشـوراي              
نگهبان گير کند  هنوز همه براي داغ   
کردن تنور مشترکشـان هـيـزم کشـي         
ميکنند. حتي مغضوبين حکومـتـي    
زندان کشيده هم در اين هـيـزم کشـي        
شرکت ميکـنـنـد. داغ نـگـه داشـتـن               
تنور "انـتـخـابـات" مـهـم اسـت چـون                 
تنوري که داغ  نـبـاشـد اوال نـه نـانـي             
بيرون مـيـدهـد و نـه آبـي از آن گـرم                   
ميشود. و ثانيا ومهمتر ايـنـکـه يـک          
رکن مـهـم  اسـتـراتـژي بـقـا از کـار                     

 ميافتد.
داغ نگه داشتن شـو انـتـخـابـاتـي         
آنقدر مهم است کـه سـران حـکـومـت          
براي رسيدن به آن به هـر رذالـت و بـه          
هر حقه بازي و به هر حـقـارتـي دسـت       
ــيــشــگــاه کــارگــران              ــنــد. در پ مــيــزن
چاپلوسي ميکنند. به نام روز کـارگـر      
درمقبره خميني جـمـع مـيـشـونـد تـا            
رئيس جمهـورشـان بـا يـک ريـاکـاري             
مشــمــئــز کــنــنــده آخــونــدي بــگــويــد         
اصالحات قانون کار بـراي بـيـحـقـوق          
کردن بيشتر کارگران را پـس خـواهـد        
گرفت! و با همان عبا و عمـامـه شـان      
در کنار دختران بدحجاب و جوانـهـاي   
ــد.             جــيــن پــوش عــکــس مــيــگــيــرن

از    ۹۲ اظهارات خامنه اي در سـال          
اين نظر خيلي گـويـا بـود کـه چـقـدر               
شوهاي انتخاباتي در استراتژي بـقـاي   
حکومت حياتي است. او کـه نـگـران         
از خالي ماندن حوزه ها بـود، بـا ايـن        

فــرض درســت کــه اکــثــريــت مــردم             
مخالف نظام هستنـد ايـنـچـنـيـن بـه            
مردم التماس کرد: "حتي  کساني کـه    
نظام را قـبـول نـدارنـد بـراي حـفـظ و                
اعتبار کشور شرکت کننـد" و ادامـه        
داد: "ممکن است کسي بنده را قـبـول    
نـداشــتــه بــاشــد.... انــتــخــابـات ....                 
مــوجــب تــقــويــت نــظــام و تــامــيــن             
ماندگاري آن" ميشود! آري او درسـت    
مـيـگـويـد انـتـخـابـات قـرار نـيـسـت                   
مشکلي از مردم را حـل کـنـد. قـرار            
است نظام را تقويت کد و مـانـدگـاري    
نظام را تامين کند. اگر کسـي فـقـط         
همين حرف خامنه اي را جدي بگيـرد  
حـتــمــا بــايــد تــالش کــنـد نــه تــنــهــا              
صندوقهاي راي خالـي بـمـانـد بـلـکـه            
روز اين تئاتر مضحک حکـومـتـي بـه       
روز اعــتــراض گســتــرده عــلــيــه کــل           
حکومت با انـتـخـابـاتـش و بـا هـمـه               

 جناحهايش تبديل شود.  
 

 ��5	� 0- و 0-:�! 
يکي از شگـردهـاي تـبـلـيـغـاتـي           
ــراي               مــهــم جــنــاح اصــالح طــلــب ب
کشـانـدن مـردم بـه پـاي صـنـدوقـهــا                 
استفاده از منطق "بد و بـدتـر" اسـت.          
خامنه اي سمبل حکـومـت اسـالمـي       
است و آنـقـدر مـنـفـور اسـت کـه هـر                 
کسي با کمي زاويـه بـا او مـيـتـوانـد             
همان "بدي" باشد که ظاهـرا بـايـد بـه           
او پناه برد. اين تاکتيـک تـبـلـيـغـاتـي           
مشترکي است کـه مـخـصـوصـا در          
جريان معرکه هاي انتخاباتي، طـيـف     

اسالميهـا و انـواع        -وسيعي از ملي 
و اقسام اپوزيسيون چسبـيـده بـه ايـن         
طــيــف بــه آن مــتــوســل مــيــشــونــد.           
(انصافا بايد گفت که در ايـن مـيـان           
جانفشانيهاي بي بـي سـي و صـداي            
آمريکا و مفسـريـنـش جـاي ويـژه اي            

 دارد.)  
آيا در جمهوري اسـالمـي اصـوال      
بد و بدتر وجود دارد؟ آيا همـه حـکـام      
وهـمـه جـنـاحـهـا و بـانـدهـا بـه قــول                     
معروف سر و ته يک کـربـاسـنـد و بـه            
اين اعتبار حضور هر کدام در قـدرت    

 ۸ صفحه  
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غربي در آزاد شهر گـذشـت، داسـتـان         
يک جـنـايـت آشـکـار اسـت. گـزارش               
تسـنــيــم و صــحــبــت هـاي يــکــي از              
کارگران اين معدن به روشـنـي ابـعـاد         
اين جنايت را بيـان مـيـکـنـد. و ايـن              
چــنــيــن اســت کــه هــر روز بــخــاطــر              
ـه دار،      سودجويي هاي مشتي سرمـاي
محيط هاي کار به قتل گاه کـارگـران     

 تبديل شده اند.
بدنبال اين اتفاق ناگـوار در حـالـيـکـه          
خانواده و مـردم مـحـل نـگـران حـال                 
عزيزان محـبـوس شـده در مـعـدن و              
خشمگين از اتفاق نـاگـواري کـه روي        
داده، منتظر نـجـات آخـريـن عـزيـزان           

مـتـري      ٨٠٠ محبوس خود در عمق   
اکـبـر جـاويـدان فـرمـانـده             بودند، علي

انتظامي استان گلستان نگران از بلند 
شدن هر نوع اعتراضي، تحت عـنـوان   
اينکه حضور آنان کمک رساني را کنـد  
ميکند، از مردم خواست کـه هـر چـه        

هــاي نــيــروي     ســريــعــتــر بــه تــوصــيــه      
ـه       انتظامي گوش کنند و محـل حـادث

 را ترک کنند.
گفته ميشود که تونل فـوق کـه دچـار        

تـريـن تـونـل          انفجار شده است، فـعـال    
ـه،            معدن بوده و در زمـان بـروز حـادث

کـارگـر در تـونـل            ۷۰ تـا       ۶۰ حدود   
 اند. مشغول به کار بوده

گفت و گوي تسنيم با کارگري از ايـن      
معـدن را در زيـر مـيـخـوانـيـد. ايـن                    
گزارش به تنهايي سند گويـايـي بـراي      

 محاکمه عاملين اين جنايت است.
رضا مـحـمـودي پـارسـيـان يـکـي از               
معدنچيان زمستان يورت در گفتگـو  
با تسنيم از شرايـط دشـوار و نـاامـن           
کاري شان، از دستمزدهـاي زيـر خـط        
ــر و زورگــويــي هــاي کــارفــرمــا               فــق

مـاه     ١٨ ميگويد. او با بيان ايـنـکـه         
حقوقشان را پرداخـت نـکـرده انـد، از           
اين مـيـگـويـد کـه مسـيـر تـونـل در                  
گذشته نيز از ايمني مناسبي برخودار 
ـه         نبوده و آنها بارها اين مـوضـوع را ب
ـه مــعــدن در                 مســئــوالن مــربــوطـ
شهرستان و استان اعالم کرده اند. اما  

 هيچ کاري صورت نگرفته است.  
در ادامـه ايـن سـخــنـان او تـوضـيــح                 
مـيـدهــد کــه ايــن تـونــل بــه صــورت              

طرفه و مـحـوطـه بسـتـه اسـت و                  يک
گـيـرد هـمـه          وقتي انفجار صورت مي

موجودات زنده در تـونـل بـر اثـر گـاز            
گــرفــتــگــي جــان خــود را از دســت               

 دهند. مي

اين کارگر معدن با بيان اينکـه تـنـهـا       
هـزار تـومـان         ٧٧٠ تـا       ٧٣٠ حقوق   

هـاي   براي يک کارگـر مـعـدن در سـال          
شـد، از     گذشته در نـظـر گـرفـتـه مـي            

هـزار   ٨٠٠ اينکه امسال اين ميزان به 
ـفـتـه و                 تومان رسيـده اسـت سـخـن گ

 ١٣٩٢ چنين ادامه ميدهد: "از سـال      
ها را    تاکنون مسئوالن مربوطه حقوق

به صورت کامل واريز نـکـردنـد و در        
ماه از حـقـوق مـا را             ٤ تا  ٣ هر سال 

نپرداختند. و اين در حالي بود کـه در       
ماه از بيمه مـا را پـرداخـت        ٣ هر سال 

کردند و براساس قانـون نـيـاز بـود          مي
ها در طـول سـال مـا را بـيـمـه                که اين

 کردند." مي
رضــا مــحــمــودي بــا بــيــان ايــنــکــه             

کـارگـاه و در هـر             ٢ معدنچـيـان در       
کردنـد   ساعته فعاليت مي ١٦ شيفت 

توضيح ميدهد که بطور متوسـط در    
نفر مشغول به فـعـالـيـت        ٨ هر کارگاه 

بودند. سپس با با بيان ايـنـکـه از روز         
گذشته بوي گاز در معدن اسـتـشـمـام       

ـه        مي شد، مي افزايد: اين مـوضـوع ب
مسئوالن توضيح داده شده بـود ولـي       
در محل کارگاه يک دستگاه گاز بـراي  

 سنجش گاز در معدن وجود نداشت.
محمودي پارسايي با گفتن اينکه اين 

ها راه ديگري ندارند و در مـدت       تونل
دقيقه اکسيژن به اتـمـام     ٢٠ يک ربع تا 

رسد، افزود: بارها اين موضوع را     مي
تذکر داديم اما هر کسـي اعـتـراضـي       

 شد. کرد از کار اخراج مي مي
اينها سخنان محمودي پارسايي تنها 
نيست. اينها سخنـان تـمـام کـارگـران          
اين معدن و خانـواده هـايشـان اسـت.         
کارگران مسببين اين فاجـعـه نـاگـوار       
انساني را مي شناسند. مسبـبـيـن و       
مسئولين اين فاجعه و ايـن جـنـايـت           
آشکار بايد فورا معرفي و مـحـاکـمـه       
شـونــد. بــنـا بـر گـزارشــات کــارگــران              
معادن بيشترين آمار قربانيان ناامني 

 محيط کار هستند.
ارديــبــهــشــت روز مــعــلــم، روز             ١٢ 

 اعتراض معلمان
معلمان از قـبـل در تـدارک بـرپـايـي                  

ارديـبـهـشـت        ١٢ تجمع به مناسبـت    
روز معلم بودند. بحث بر سـر مـتـحـد        
بــودن صــف اعــتــراض کــارگــران و             
معلمان خصوصا در آستانه اول مـه و    
روز معلم کـه دو روز پشـت سـر هـم               
بود، داغ بود. بيانيه اسماعيل عـبـدي    
در سالگرد بيانيه اي کـه او و جـعـفـر           
ـه                    عظيم زاده در سـال گـذشـتـه عـلـي

امنيتي کـردن مـبـارزات، کـارگـران،          
معلمان و مردم معترض بـا خـواسـت      
مسدود شـدن تـمـامـي پـرونـده هـاي              
تشکيل شده بـراي خـود آنـان و بـراي             
همه فعالين اجتماعـي داده بـودنـد و          
خود به کارزاري اجتماعي تبديل شـده  
بود، تحرکت جديدي به اين اعـتـراض   
ـه            داد. و اين درحالي بـود کـه اتـحـادي
آزاد کارگران ايران نيز با تاکيد بـر ايـن     
کارزار در سالگردش و اعالم حمـايـت   
کامل از اعتراض اسماعيل عبـدي و    
اين اقدام بار ديگر تاکيدي  بر اتـحـاد     
کارگران و معلمان در اين مبارزه بود. 
در ادامه اين اتفاقات بـود کـه کـانـون         
ـلـف چـون کـانـون                هاي صنفـي مـخـت
صنفي معلمان اسالمشهر، مـريـوان،   
تهران، البرز، سيستان و بلوچستـان از    
خواست اعتراضي اسماعيـل عـبـدي      

 اعالم حمايت کردند.  
اما در مقابل اين تحرکات بار ديـگـر     
"شوراي هماهنگي تشکلهاي صنفـي   
فرهنگيان کشور" مـثـل هـمـيـشـه بـا            
انتشار بيانيه اي در آستانه روز معلـم،  
عمال نقش ترمز را بازي کرد. شـوراي   
هماهنگي در اين بيانيه ضـمـن طـرح      
يـکــســري گـاليــه هــاي خــورد حــرف           
اصلي اش را در بخش پاياني اش زده   

 و مينويسد:
 سخن پاياني :

اکنون که کشور ما در برهه خاصي از  
ـه         -حيات سياسي  اجتماعـي خـود ب

سر مي برد و ضرورت دارد کـه مـردم     
در شرايطي آرام و به دور از چالـش  و      
ـه انـتـخـاب دسـت بـزنـنـد،                  دغدغه ب
تشکل هاي صنفي معلمان به احتـرام  
ـه مـنـظـور                   اين حق بـزرگ مـلـت و ب
ـفـاده ابـزاري جـنـاح              جلوگيري از اسـت
هاي سياسي و جريان هـاي قـدرت از       
اعتراض هاي معـلـمـان، از بـرگـزاري          
تجمع اعتراض آميز و بحـق خـود در       
هفته مـعـلـم، چشـم مـي پـوشـنـد و                   
اميدوارنـد کـه هـم مسـئـوالن و هـم                 
ــاســت جــمــهــوري            ــداهــاي ري ــدي کــان
فراموش نکنند که فرهـنـگـيـان بـراي        
احقاق حقوق حقه خود کامال مصـمـم   
هستند و براي تغيير شرايط ناگـوار و    
ناهنجار آموزش و پـرورش هـرگـز از          

 پاي نخواهند نشست.
اميدواريم دولت دوازدهم با پرهـيـز از     
بيان ايده آل هاي فرمايشي که غـالـبـا    
صورت امکان نمي بندد و بـا فـراهـم        
نمودن بستر واقعي تعامل و گفتـگـو،   
فضايي ارزشي و فـرهـنـگـي را بـراي            
رفع مشـکـالت مـوجـود آمـوزش و              
پرورش و معلمان فراهم کند و بـدانـد       

که در صورت داشتن اراده اي قاطع و   
عزمي جزم و واقعي بـراي بـرون رفـت        
از وضعيت  اسفبار کنـونـي، تشـکـل       
هــاي صــنــفــي را بــه عــنــوان يــار و               
ــار خــود                 ــن هــمــراهــي هــمــدل در ک

 خواهدداشت.
ايــن بــيــانــيــه هــراس ســران شــوراي             
ـفــي                 هـمـاهـنـگـي تشــکـل هـاي صـن
فرهنگيان، ايـن هـمـراهـان "صـديـق"              
دولت روحاني و کل نظام اسـالمـي را     
از اعتراضات گستـرده مـعـلـمـان کـه           
نقش برجسته اي در فضـاي سـيـاسـي       
ـه انـد،      جامعه در چند ساله اخير داشت
ـه نـمـايـش مـيـگــذارد.                   ـه روشـنـي ب ب
ـفـي     شوراي هماهنگي تشکلهاي صـن
فرهنگيان، با پايـان سـخـنـش، تـمـام           
ـه         تالش خود را به کار برده اسـت تـا ب
گــفــتــه خــود مضــحــکــه انــتــخــابــات        
حکومت و در واقع کل اين سـيـسـتـم       
سراپا تبعيض و نابرابـري و سـرکـوب        
را، از زير ضرب اعتراضات معـلـمـان    
و کــل جــامــعــه بــيــرون کشــد. و در               
صـفــوف اعــتــراض عـلــيــه غــارت و           
چپاول و سرکوب، که در سالهاي اخير 
قدرت بيشتري يافته اسـت، شـکـاف        
بيندازد. اين سياست را بـايـد افشـا و         
منـزوي کـرد. تـعـدادي از مـعـلـمـان                  
شاغل و بازنشسته با تجمـع خـود در       
روز دوازدهم ارديـبـهـشـت در تـهـران             
ــوراي               ــکــار ش ــازش ــران س جــواب س
هــمــاهــنــگــي تشــکــلــهــاي صــنــفــي        
فرهنگيان را دادند و اعالم کردنـد کـه     
اجازه نميدهند، اعتراضات برحق آنها 
بــراي داشــتــن يــک زنــدگــي انســانــي           

 متوقف شود.    
در اين روز گروهي از بـازنشـسـتـگـان        
براي بزرگداشت روز معلم و پيـگـيـري    
طرح همسانسازي که اجـراي آن طـي         
مدت پنج سال وعده داده شده و ديگر 
خواستهايشان در مقابل مجلس گـرد  
آمدند. و وقتي نيروي انتظامي مـانـع    
تجمع آنها شد به سمت متـرو حـرکـت      
ـه آنـان                کردند تا به مـرور هـمـراهـان ب
ملحق شـونـد. و بـعـد حـدود حـدود                  

ــا ســاعــت                   ۱۰۰  ــان ت ــري از آن نــف
ــزديــک              ۱۰/۳۰  ــارک ن در کــنــار پ

سازمان برنامه و بودجه تجمع کـردنـد    
و پــس از بــاز کـردن بــنــرهــايشــان و               
سردادن شعارهايي که در تـجـمـعـات       
اعتراضي قبلي نيز عليه دستمزدهاي 
زير خط فقر و  عليه امـنـيـتـي کـردن          
مبارزات داشتند و شعارهاي ديگـري  
چون "حق ما رو نـدادنـد، طـرح پـنـج               
ساله دادند"؛ "حق ما رو ندادند، طـرح      
فالکت دادند"، "حـق مـا رو نـدادنـد،             

ـه            طرح پس از مرگ دادند"؛ "مـا رو ب
هم پاس دادند، طرح پنج ساله دادند"؛  
قطعنامه شان را خواندند و منطقـه را    
ترک کردند. معلـمـان بـازنشـسـتـه در            
قطعنامه شان به تغـيـيـرات نـاچـيـز و           
تحقير آميز در حقوقها و سه برابر زيـر    
خط فقر بود حقوقهـايشـان اعـتـراض       
ـه          کرده و اعالم کردند که تـا رسـيـدن ب
مطالباتشان از تالش همه جانبه خود 
ـه طـرح                دست برنـخـواهـنـد داشـت. ب
همسانسازي با شيوه اي که انـتـخـاب      
شده و غير کارساز بودن آن اعـتـراض       
کرده و خواستار اجـراي کـامـل طـرح           
همسانسازي در اسرع وقت شدند. در    
ـه               اين قطعنامـه مـعـلـمـان بـازنشـسـت
نگراني خود را نسبت به گسترش فقـر  
ــي هــاي                 ــابســامــان ــيــکــاري و ن و ب
ـه              اجتماعي اعالم کـرده و بـا اشـاره ب
معضالتي چون خصوصي سـازهـا و       
رانت خواري ها کـه آوار آنـهـا بـر سـر              
زحمتکشان جامعه فرود مـي آيـد بـر        
ريشه کن کردن اين معضالت تـاکـيـد    
گذاشتند. بدين ترتيب ايـن مـعـلـمـان          
ــم               ـل ــعـ ــزاران م ــراض ه ــت صــداي اع
بازنشسته را در اين روز نـمـايـنـدگـي          

 کردند. 
آزادي بهنام ابراهيم زاده را به هـمـگـان    

 تبريک ميگويم
و اتفاق مهم ديگر در هفتـه گـذشـتـه،       
آزادي بهنام ابراهيم زاده، از چهره هـاي  
شناخـتـه کـارگـري و فـعـال دفـاع از                  
حقوق کودک و حقوق انسانها بـعـد از       
ـقـبـال          هفت سال زندان، در مـيـان اسـت
ـه آزاد            گرم جمعي از فعـالـيـن اتـحـادي
کارگران ايران است. بهنام ابراهيم زاده    
بـخـاطــر مــبـارزاتــش بـا اتـهــامـاتــي             
امنيتي بهترين سالهاي زنـدگـيـش را      
در زندان بود. بخاطر آزار و شـکـنـجـه        
فراوان در زندان، سالمتي اش به خطـر  
افتاد. اما در تمام طول سالهـايـي کـه       
در زندان بود ، با تاکيد به بر حق بـودن  
مبارزاتش همواره صـداي انسـانـيـت         
ـه او،      بود. آزادي بهنام ابراهيم زاده را ب
به زبيده حاجي زاده همسرش و نيمـاي  
ـه خـانـواده هـا و                     عزيـز فـرزنـدش و ب
 بستگانش و همگان تبريک ميگويم.

 ۱ از  صفحه  
 �.F� �

	ر��ان در ه��G ا�  
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پــيــشــروي جــنــبــش رهــايــي زن و            
ــره                 ــي ــي و غ ــب فضــاي ضــد مــذه
تــاثــيــرات مــهــمــي گــرفــتــه اســت.        
پيشروي هايي که خود نيز بـعـنـوان    
بــخــشــي از جــامــعــه در آن نــقــش            

 داشته است.  
 

��؟  �ا�	 �	م ه	K �-50 
من معتقدم که امروز جـنـبـش      
کارگري ميتواند و بايد با اتکـا بـه     
پيشروي هاي خود خـيـز بـعـدي را           
بــردارد. بــر اســـاس ايــن اصـــل                 
معروف ديالکتيکي که براي هـمـه     
شما آشنـا اسـت تـغـيـيـرات کـمـي               
جــايــي در ادامــه خــود بــه تــحــول            
کيفي منجر ميشود. اين درمـورد     
جنبش کارگري هـم صـادق اسـت.          
تغييرات بعدي نمـيـتـوانـد بـاز هـم           
کمي باشد و بگوييم بـاز هـم رشـد          
مــيــکــنــد. گســتــرش مــي يــابــد،            
اعتصاب بيشتـر مـيـشـود اتـحـاد           
بيشتر ميشود. اينها کيفيـت تـازه      
اي نيست. بنظر من کـيـفـيـت تـازه         
ــاي تــوده اي                 ــجــاد تشــکــل ه اي
کارگري اسـت. مـن فـاکـتـورهـا و              
شرايط مساعـدتـر را اشـاره کـردم           
اما بنظر من ماتريال انسانـي ايـن     
هــم بــوجــود آمــده اســت. طــيــف              
وسيعي از رهـبـران اعـتـصـابـات و           
اعـتـراضـات کـه هـرکـدام چـنـديـن                
اعتصاب و تجمع را هـدايـت کـرده      
اند رهبراني که بيشترشـان گـمـنـام       
هسـتــنــد، شــبــکــه هــا و مــحــافــل          
وســيــعــي کــه در اعــتــصــابــات و             
اعــتــراضــات، بــويــژه اعــتــراضــات       
سراسري شکل گرفته است و وجـود  
تعداد قابل توجهي از چـهـره هـاي          
شناخـتـه شـده و مـجـرب جـنـبـش                 
کارگري، اسکلت و استخـوانـبـنـدي     
محکم و غيـر قـابـل حـذفـي بـراي             
ــه يــک ســاخــتــمــان              شــکــل دادن ب
بزرگترند، مدياي اجتماعي کـه بـه       
ابزار مهمـي در دسـت کـارگـران و             
معلمان و بازنشسـتـگـان و بـخـش          
هاي مختلف کارگران تبـديـل شـده      
امــروز يــک ابــزار مــهــم در دســت            
کارگران است، و در کنار اينـهـا از     
نـظــر ســيــاســي قــدرت ســرکــوب و          
دستگيري و انباشـتـه کـردن زنـدان         
ها توسط حکومت پايين تـر آمـده     
است. طبعا هر فـعـالـيـتـي هـزيـنـه            
دارد. حـکـومـت و دسـتـگـاه هـاي               

امنيتي آن بيشـتـريـن حسـاسـت را          
روي متشکل کردن حتي سه نفره و   
چهارنفره دارند و روشن است که بـه  
سادگي ايجاد تشکل هاي توده اي   
کارگري را تحمـل نـخـواهـنـد کـرد           
اما خـيـلـي چـيـزهـا را حـکـومـت                  
نخواسته است تحمل کند و بـه آن        
تحميـل شـده اسـت. اعـتـصـاب و                
تجمع مـمـنـوع اسـت امـا سـاالنـه              
چــنــد هــزار تــجــمــع و اعــتــصــاب           
صورت ميگيرد، همه شـعـارهـايـي     
که مقـابـل مـجـلـس و غـيـره داده                
ميشود ممنوع است بـيـسـت سـال         
قــبــل بــخــاطــر ايــن شــعــارهــا ســر           
ميبرندند و کـرور کـرور بـه زنـدان             
مي انداختند اما امروز اين قـدرت  
را ندارند، زنان حجاب هـايشـان را     
عقب زده اند و بـه مـعـنـي واقـعـي           
کلمه پـوزه حـکـومـت را بـه خـاک                 
ماليده اند، انواع تشکل ها شـکـل   
گرفته، ضديت با مذهـب تـا مـغـز         
استخوان جامعه رشد کرده و هـمـه     
اينهـا بـه حـکـومـت تـبـديـل شـده                  
است. چرا نتوانيم تشکل کـارگـري      
را به حکومت تحميل کنيم! امروز  
زمينه از هميشه مناسب تر اسـت.  
حکومت مـطـلـقـا تـوان قـبـلـي در               
مقابله با حرکت هـاي تـوده اي را           
ندارد. عليرغم اينـهـمـه اعـتـراض،         
اينهمه شعارهاي تند عـلـيـه سـران         
حـکــومـت و کــل حـکــومـت تــوان             
دستگيـري هـاي وسـيـع را نـدارد.              
ميتواند هر فعـالـي کـه دسـتـگـيـر            
کند در زندان به يک رهبر سـيـاسـي    
شناختـه شـده تـبـديـل مـيـشـود و                 
هزينه بسيار بيشتري به حـکـومـت      
تبديل ميکند. از اين شرايط بـايـد    
براي خيز برداشتن بـطـرف تشـکـل         
هـاي تـوده اي کـارگــري اسـتــفــاده             
کرد. اينهم را هم اضـافـه کـنـم کـه           
بحث اين نيسـت کـه فـورا هـيـئـت             
مــديــره اي اعــالم شــود بــايــد در              
مســيــر ايــجــاد تشــکــل تــوده اي            
انعطاف کامل داشت و مـتـنـاسـب       
با شرايط گـام بـه گـام تشـکـل را                
ايجاد کرد. بنظر من بخش هاي از  
کارگران عمال گام هاي موثري فـي  

 الحال برداشته اند.  
اينرا هم اضافه کنم که زمـيـنـه    
ــران               ــارگ ــخــش هــاي ک در هــمــه ب
يکسان نيست. نقاط قوت جـنـبـش     
کارگري و نقاط ضعف حکومت را   
ــت. شــايــد                    ــظــر گــرف ــايــد در ن ب
بازنشستگان امروز مسـاعـدتـريـن       
طيف براي متشکل شدن باشند نـه  

مثال پـااليشـگـاه هـا يـا مـاشـيـن               
سازي ها که کليـدي تـريـن مـراکـز          
کارگري هستند. مهم نيـسـت. هـر        
جا که زمينه مساعدتر است بـايـد     
دســت بــه کــار شــد. مــراکــزي کــه             
سراسري هستند مثل کارگران بـرق  
و آتـــش نشـــانـــي، نـــفـــت و يـــا                 
ــازنشــســتــگــان و مــعــلــمــان کــه            ب
اعتـراضـاتشـان خصـلـت سـراسـري            
دارد شرايط مساعدي براي ايـجـاد   
ــري دارنــد.              ــاي ســراس تشــکــل ه
طومارهاي سراسري کارگران نـفـت     
هم، هرچند در مراکز پااليشگاهـي  
حکومـت بسـيـار حسـاس اسـت و              
ممکن اسـت االن امـکـان ايـجـاد              
تشکل نـبـاشـد، امـا طـومـارهـاي            
آنها بيان ايـن حـقـيـقـت اسـت کـه                
اعــتــراض ســراســري بــعــضــا از               
اعتراض در يـک مـحـل سـاده تـر                 
است چون با تـوازن قـواي بـهـتـري            
مــيــتــوان حــرکــت کــرد و تشــکــل           
سراسري هم بعضا امکانپذيرتـر از    
تشکل در يک مرکز مـعـيـن اسـت.       
بــعــالوه در مــيــان يــک بــخــش از              
کارگران مثال بازنشستگـان فـوالد     

هزار نفر هستـنـد سـاده تـر          ۹۰که 
کارگر آماده براي متشکـل   ۱۰۰۰

شدن پيدا ميشود تا در يـک مـرکـز      
کــارگـر.  تــوازن قـوا در               ۵۰۰بـا    

کارخانه ها بـا بـخـش هـاي دهـهـا             
ــران              هــزار و صــدهــا هــزاره کــارگ
متـفـاوت اسـت. در کـارخـانـه هـا                 
حراست و عوامل شوراي اسـالمـي     
و ترس از اخراج مـحـدوديـت هـاي         
زيــادي ايــجــاد مــيــکــنــنــد. آنــجــا          
همچنان بايد بـر جـنـبـش مـجـمـع              
عمومي تاکيد کرد که عملي تريـن  
و مــنــاســب تــريــن ظــرف اتــحــاد            
کارگرند. بايد واقعيـات مـبـارزات       
کارگـري را ديـد نـگـاه کـرد کـجـا                  
امکان پيشروي بيشتر بـوده شـايـد      
همانجا مـنـاسـب تـريـن جـا بـراي                
شکل گيـري تشـکـل تـوده اي هـم              

 باشد.  
تشکل توده اي در هـر جـا کـه        
امکانپذير باشـد مـهـم نـيـسـت از             
کــارخــانــه اســت يــا در مــيــان                   
بازنشستگان، در مـيـان کـارگـران           
نفت است يا مـعـلـمـان، در مـيـان             
کــارگــران مــاشــيــن ســازي هــا و             
ــا                ــت يـ ــا اسـ ــي هـ ــمـ ــيـ ــروشـ ــتـ پـ
بازنشستگان فـوالد، يـا کـارگـران           
مخـابـرات و راه آهـن. يـک فـعـال                  
جنبش شورايي که منهـم خـودم را       
متعلق به آن ميدانم بايد تـمـام قـد      

براي ايجاد چنين تشکل هايي هـر    
جا که عملـي اسـت دسـت بـه کـار              
شود. ممکن است اين تشـکـل هـا        
از مــجــمــع عــمــومــي يــا بشــکــل           
شورايي شـروع نشـود امـا فضـاي             
حاکم بـر بـخـش پـيـشـرو جـنـبـش                   
کارگري و اشتياق و آمادگـي بـراي     
دخالتگري در سـرنـوشـت جـنـبـش             
کارگري، در هـر تشـکـلـي کـه پـا                 
بگيرد اجازه نميدهد سنديکاليـسـم   
حاکم بر جنبش کـارگـري در اروپـا        
بر جنبش کارگري بـر ايـن تشـکـل           
ــا حــاکــم شــود. هــمــيــن االن                    ه
گروههاي تلگرام دارند بـه شـکـلـي       
نقش هميـن مـجـامـع عـمـومـي و              
ــواع                ــان ســازي و طــرح ان ــم ــت ــف گ
پيشنـهـاد و انـتـقـاد و دخـالـت و                  
سازماندهـي را بـازي مـيـکـنـنـد.              
فعال جنبش شورايي بايد هر کـجـا     
و در هر بخشي از کارگران امـکـان   
ايجاد تشکل تـوده اي اسـت بـراي          
ايجاد آن دست باال کند و در عـيـن   
حال سعي کند امکان دخالت تـوده  
هرچه وسيعتري را در سرنـوشـت آن     
تــامــيــن کــنــد و آنــرا بــه مــجــمــع             

 عمومي متکي کند.  
يک نکته ديگر اينـکـه تشـکـل       
هاي توده اي از جمع شـدن تشـکـل      
هــاي مــوجــود و يــا جــمــع شــدن               
فعالين نميـگـذرد. امـا مـهـم ايـن              
است که فعالـيـن کـارگـري اوال در           
اين رويکرد که زمان شکل دادن به 
تشـکـل هـاي تـوده اي فــرارسـيــده              
است شريک باشند و ثـانـيـا نـقـش            
عمده خود را صرف متشکل کـردن  
تــوده اي کــارگــران و رفــع مــوانــع            
ذهـنـي و عـمـلـي آن بـکـنـنـد. در                     
فضايي که بتدريج دارد جـنـبـشـي         
براي مـتـشـکـل شـدن در جـامـعـه               
شکل ميگيرد فـعـالـيـن کـارگـري،         
رهبران اعتصابـات و اعـتـراضـات         
کارگري و چـهـره هـاي سـرشـنـاس               
جنبش کارگري نبايد مثل گـذشـتـه    

 به شرايط نگاه کنند.  
ميگويند انقالبي فرهنگـي در    
جامعه ايران رخ داده اسـت و مـن           
اضافـه مـيـکـنـم کـه طـاليـه هـاي                  
انقالبي ديگر در فضاي سيـاسـي و     
به چپ چـرخـيـدن جـامـعـه و جـلـو                 
آمدن کارگر و تبديل شـدن کـارگـر        
به يک وزنه مـهـم سـيـاسـي را هـم               
داريم ميبينيم. ترديدي نيسـت کـه      
اينبار انقالبي شـروع شـود کـارگـر         
ميتواند تمام قد به ميدان بـيـايـد،      
و سرنوشت آنرا تعيين کـنـد امـروز      

بايد هر چه بيـشـتـر آمـاده شـود و            
تدارک ببيند که فردا سراسري تـر و    
قـوي تــر و روشــن تــر در صــحـنــه               

 قدرتنمايي کند.  
بحراني که هر روز هـم عـمـيـق         
تر ميـشـود مـيـتـوانـد اسـتـيـصـال               
بياورد يا ميتواند بـه يـک مـبـارزه         
اميدوار کننده و قدرتمـنـد مـنـجـر        
شود. اگر اين پيـشـروي هـا و ايـن            
فاکتورهايي که توضيح دادم نـبـود   
بحران و فقر و بيکـاري اسـتـيـصـال        
را حاکم ميکرد، اما عليرغم هـمـه   
فشارهاي اقتـصـادي، بـيـکـاري ده          
ميليـونـي وبـيـکـارسـازي هـرروزه،            
فقري که قابـل تـوصـيـف نـيـسـت،            
ــه                  ــه ب ــن فــروشــي ک ــاد و ت ــي اعــت
سرنوشت بسياري از خانـواده هـاي     
ــه             ــديــل شــده، روحــي ــب کــارگــري ت
استيصال بر جنبش کارگري حـاکـم     
 نيست پيشروي را مرتبا ميبينيم.  
اما عالوه بر خيزبرداشتن بـراي  
ايــجــاد تشــکــل هــاي ســراســري و          
گسترش اعتـراضـات سـراسـري بـه          
مراکز بيشتر و بخش هاي بيشتـري  
از کارگران يک مساله مـهـم ديـگـر       
نيز بايـد بـطـور جـدي بـه مشـغلـه                
فعالين کارگري تبـديـل شـود و آن          
ــک افــق                   ــم ي ــي ــحــک ــت و ت ــوي ــق ت
کمونيستي و روي آوري بـه تـحـزب      
است. بـدون ايـن حـتـي بـا ايـجـاد                 
تشکل هاي توده اي هـنـوز کـارگـر       
الزامـا دسـت بـاال را در جـامـعـه                 
نخواهد داشت. کـارگـر نـيـاز دارد          
در سطحي ماکرو در عرصه قـدرت  
سيـاسـي نـمـايـنـدگـي شـود تـا در                  
مقـابـل جـنـبـش هـاي سـيـاسـي و                  
آلترناتيوهاي ديگـر دسـت بـاال را          
داشته باشد و مبارزاتـش پلـه کـان        
قدرت گيري جريانات ضد کارگـري  
نشــود. امــا حــتــي در مــبــارزات             
همين امروز نيز به حـزب سـيـاسـي       
خود نياز حياتي دارد تا بتوانـد در    
مــقــابــل انــواع تــفــرقــه هــايــي کــه           
جنبش هاي ديگر در ميـان طـبـقـه       
کارگر ايجاد ميکنند و نـاامـيـدي        
هايي که دامن ميزننـد، بـا قـدرت        
ــايســتــد و مســيــر جــامــعــه اي               ب
سوسياليستي و عاري از استـثـمـار    
و طـــبـــقــات را هـــمــوار کـــنـــد.               
سوسياليسم در مقابـل مـنـجـالبـي        
که سرمايه داري در همه جا حـاکـم     
کرده است تنها پاسخ طبقه کـارگـر   
ميتواند باشد. کارگران در ايران از    
مجموعه شرايطي برخوردار اند کـه  
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 فرقي به حال مردم نميکند؟  
صد البته جناحها در جـمـهـوري        
ــد. امــا                ــرق دارن ــاهــم ف اســالمــي ب
فرقشان به هر چيزي مربوط باشـد بـه     
اين ديگر مربوط نـيـسـت کـه مـثـال           
يکي ميـخـواهـد کـمـي وضـع مـردم              
بهبود يابد. بـارهـا ايـن اسـتـعـاره از              
دهان سران حـکـومـت شـنـيـده شـده              
است که اگر کشـتـيـشـان غـرق شـود           
همه باهم زير آب خواهند رفـت. فـرق      
جناحها در پاسخ متفاوتشان بـه ايـن     
سئوال مشترک است که چگونه بـايـد     
از غرق شدن اين کشـتـي جـلـوگـيـري         
کنند يا حداقل زير آب رفتنش را بـه      
تاخير بياندازند. مسئله شان مشـابـه     

 است. پاسخشان متفاوت است.
براي مثال، يکـي راه را در ايـن           
مي بيند که  مثال در مقابل آمريـکـا   
شل بيايد و ديـگـري هـنـوز "صـالح               
مملکت" يعني صالح بقاء در قـدرت   
و حفظ پول و ثـروت را در ايـن مـي            
بيند کـه بـايـد هـمـچـنـان بـر طـبـل                     
ضديت با آمريکا بکوبد. خـوب ايـن        
يـک تـفـاوت اسـت. امـا تـفـاوت در                   
ــراي ادامــه                  ــه ب ــوه اي اســت ک شــي
حاکـمـيـتـشـان الزم مـيـدانـنـد و نـه                   

 تفاوت در برخورد به زندگي مردم.
تا آنجا که به رابطه حکـومـت بـا      
مــردم مــربــوط اســت در جــمــهــوري          
اسالمي بد و بدتر وجود ندارد. هـمـه      
بدند. هـمـه اجـزاء مـهـم و ضـروري                  
سازماني به نام حـکـومـت اسـالمـي          
هستند که کـارش ضـديـت بـا هـمـه             
جلوه هاي زندگي انسـانـي و زنـدگـي         
بهتر براي اکثريت مردم اسـت. هـمـه         

 بدند اما نقابشان فرق ميکند.  
بي دليل نيست که در چند  دهـه    
گذشته تخت رياست جمهوري بنوبـت  
توسط سرکرده اي از اين يا آن  جـنـاح   
اشغال شده بدون اينکه کـوچـکـتـريـن        
بهبودي در وضع  مردم نـه درعـرصـه      
اقتصاد و معيشت و نـه در عـرصـه            
سياسي و نـه در عـرصـه فـرهـنـگـي                
بوجود بيايد. نه تنها اين بلکه حـتـي      
هر بار بدتر شده اسـت. الزم نـيـسـت            
دوربرويم. همين دوره حسن روحـانـي      
با آن کليد کذاييش را نکاه کنيـد. بـه      
سرعت معلوم شد که آن کـلـيـد بـراي       
باز کردن قفلهايي است کـه عـمـارت        
اسالمي را از بن بسـتـهـايـش بـيـرون           
بکشد. کليدي براي حـل مـعـضـالت        
حکومت است نه مردم. روحـانـي کـه       
ظاهرا ّ"بد" درمـقـابـل "بـدتـر" اسـت                 

رئيس جـمـهـور شـد امـا هـمـچـنـان                  
دستمزد کارگران چهار بـار زيـر خـط        
فقر ماند، دستمزدشان مـاهـهـا بـاال         
کشيده شد، اعتصابشان با سـرکـوب     
مواجه شد، رهبرانش زنداني شـدنـد،     
فعالين حقوق کودکان و زنـان حـبـس      
شدند، کولبرها به گلوله بسته شدنـد،  
دســتــفــروشــهــا مــورد هــجــوم قــرار           
گــرفــتــنــد، بســاط دار و شــکــنــجــه            
همچنان برقرار ماند و حتي گسـتـرده   
تــر شــد، و کــال فســاد و دزدي و                   

 جنايت همچنان ادامه پيدا کرد.     
همچنانکـه گـفـتـم مسـالـه ايـن              
است که کـل ايـن حـکـومـت آنـقـدر                
فاسد و تجسم سـيـاسـي اش يـعـنـي             
خامنه اي آنـقـدر مـنـفـور اسـت کـه                
امکان ميدهد از درونش کسـانـي بـا      
ژست زاويه داشتن با خـامـنـه اي بـه           
ميدان بيايند و نقش "بد" در مـقـابـل        
"بدتر" را بازي کـنـنـد. امـا در واقـع               
اينها هـمـه جـزئـي مـهـم از پـيـکـره                    
حــکــومــت اســالمــي هســتــنــد. در           
نــمــايشــخــانــه مــتــعــفــن جــمــهــوري         
اسالمي ظاهرا امثـال رفسـنـجـانـي،        
خاتمي، موسوي و روحاني به عـنـوان    
"گلهاي" سر سبد کـمـپ "بـد" پشـت               
ويـتـريــن بــد در مـقــابـل بـدتــر قــرار                
ميگيرند. اما چه کسي نميـدانـد کـه       
همه اينها پـايـه گـذاران حـکـومـتـي              
هستند که ولي فقيـهـش خـامـنـه اي          
است و همه ايـنـهـا بـه انـدازه هـمـان                
خــامــنــه اي خــود را مــريــد مــردي             
ميدانند که بنيانگزار جهنم اسـالمـي   
و مسئول مستقيم قتل عام سـيـاسـي    
و تباه کردن زندگي نسـلـهـاي زيـادي         

 است.   
"بــد و بــدتــر" هــاي حــکــومــت              
اسالمي شبيه عقـربـهـا و افـعـيـهـاي            
جهنم هستند. هر دو زهر دارنـد. هـر       
دو نيش دارند. هر دو نيش ميزننـد و    
نيششان کشنده است. فرقشان فـقـط      
در شکل و قيافـه شـان اسـت. يـکـي             
خشک و بد قواره است و ديـگـري نـرم      
و لغزان و حتـي خـوش خـط و خـال.             
آنهايي که از عقربهاي اين جـهـنـم بـه       
افعي هـايـش پـنـاه مـيـبـرنـد، خـود                  
ناآگاهانـه در حـفـظ ايـن جـهـنـم بـا                   
عــقــربــهــا و افــعــي هــايــش ســهــيــم            

 ميشوند.  
 

ا��$	0	ت U� �0	0ـ� 6ـ�+ـ� ا�  
 �0ا� :�5ض!  

از خـيـلـي نـظـرهـا              ۸۸ خـيـزش     
آموزنده بود. آن خيزش مستقـيـمـا و       
بــالفــاصــلــه از مــتــن يــک ســلــســلــه           
اعتصابات کارگري و يا هر نوعي از   
اعتراضات اجـتـمـاعـي بـرنـخـاسـت.           

ــت                 ــک حــرک ــاء ي ــق ــرش و ارت گســت
اعـتـراضـي مـعـيـن بـه يـک خـيـزش                   
سياسي عليه کل حکومت نبـود. در     

يک کشمکش درون حکومتي بـه     ۸۸ 
کشمکـشـي عـلـنـي مـيـان مـردم و                 
حکومت تبديل شـد. شـکـاف درون           
حــکــومــتــي کــه خــود مــحــصــول و           
بازتابي از کشـمـشـکـش طـوالنـي و             
تعطيل ناپذير مردم و حکـومـت بـود      
خود به مثابه فرجـه اي بـراي هـجـوم           
عليه حکومت عمل کرد. رقـابـت بـر       
سر قدرت به امـکـانـي بـراي تـعـرض           
عـلــيـه کـل آن قــدرت تــبـديــل شــد.               
اقدامي برا حفظ حکومت به خـطـري     

 براي نابودي حکومت تبديل شد.  
حکومت روي نمايش انتخابـاتـي   
به مثابه ابزار مهـمـي در اسـتـراتـژي          
بقا حساب ميکند؛ مردم بـايـد از آن       
براي پايان دادن بـه بـقـاي حـکـومـت            
استفاده کنند. حکومت اسـالمـي بـا       
هر " انتخـابـاتـي" يـک اتـاق انـتـظـار                 
چهار ساله ميسازد؛ مردم بـايـد آنـرا        
به مکاني براي پايان دادن به انـتـظـار    
سرنگوني حـکـومـت تـبـديـل کـنـد.               
حکومت اسالمي به هر دري مـيـزنـد    
تا مردم بيشتري در نـمـايـش عـلـيـه             
خودشان آنهم مثـل بـازيـگـر شـرکـت           
کنـنـد؛ مـردم بـايـد بـه هـر شـکـلـي                     
اعـتــراض کــنــنــد و بــازي را هــمــراه             

 بازيگرانش به هم بزنند.
مـردم نــبــايــد در ايــن نــمــايــش            

شرکت کنند. نه بعنوان بـازيـگـر، نـه          
حتي مثل تماشاگر. مردم بـايـد کـل         
اين نمايش مضحک و مضر بـه حـال       
و زندگي و حـرمـت  و آزاديشـان را              
برهم بـزنـنـد. بـايـد حـوزه هـاي راي                   
ــايــد               گــيــري را خــالــي بــگــذارنــد. ب
همزمان اعتصابات و اعـتـراضـاتـي         
که هرگز تعطيل نميشود را گسـتـرش   
دهند. مناظره هاي مضحک شيـادان   
اسالمي بايد درمـيـان فـريـاد مـردم            
براي مطالبات حق طلبـانـه شـان گـم         

 شود.
در يک کالم مردم بايد با بـه گـل       
نشاندن هر نمايـش انـتـخـابـاتـي، بـه            
جاي انتظار چهـار سـالـه چـهـار قـدم             
حــکــومــت را بــه لــبــه پــرتــگــاهــش            
نزديکتر کنند و چه بسا يکي از ايـن      
نمايشها را به صحنه واقـعـي آخـريـن       
تقابل و آخـريـن نـبـرد بـا حـکـومـت                 
تبديل کنند. اين يک امکـان واقـعـي       

 است. *
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بــراي کــارگــران فــراتــر نــمــيــرود. يــک           
نفرشان نميگويد چرا معـادن و سـايـر        
محيط هاي کار اينـهـمـه قـربـانـي از           
کــارگــران مــيــگــيــرد. يــک نــفــرشــان           
نميگويد چرا کـارگـرانـي کـه هـر روز              
براي امرار معاش بـا جـانشـان بـازي           
ميکنند حتـي شـامـل سـخـتـي کـار              

هـزاري     ۹۰۰ نبوده اند. چرا دستـمـزد     
تصويب ميکنند و چرا جلو متشـکـل   
ـه ايـن شـرايـط                 شدن کارگران را کـه ب
اعتراض ميکنند ميگيرنـد. چـرا در        

سال صدا و سـيـمـاشـان،      ۳۸ طول اين 
روزنامه ها و راديوهايشان حـتـي يـک      
دقيقه وقت در اختـيـار کـارگـران قـرار          
نداده اند. چرا قـوه قضـايـيـه شـان هـر              
هفته تعدادي از فعالين اعتصابات را   
احضار ميکنند و عليـه شـان پـرونـده         
سازي ميکنند، چرا کارگـران مـعـدان      
بافق و چادرملو را بازداشت ميکنـنـد   
و از کار اخراج ميـکـنـنـد. چـرا هـيـچ             
ارگان حکومتي جـلـو کـارفـرمـاهـاي           

ماه حقوق هميـن   ۱۸ مفتخوري را که 
کارگران را باال کشيده است نميگيرد، 
چرا کارگـران هـمـيـن مـعـدن بـدلـيـل                
اعتراض با تهديد اخراج مـواجـه شـده      
اند و با شکايت همين کـارفـرمـاهـاي       
ـه        بيرحم و مفتخور مدام کارگـران را ب
دادگاه مـيـکـشـانـنـد، چـرا کـارگـران                
معدن آق دره را بدستور قـوه قضـايـيـه       
ـفــر از ايــن                      ـه شـالق بسـتـنـد. يـک ن ب

جــنــايــتــکــاران مســئــولــيــت بــعــهــده        
ـه        نميگرد. نه رهبر، نه قوه قضايـيـه، ن
ـه روسـاي                ـه مـعـادن، ن وزارت کـار، ن
جمهور قبلي نه فعلي. اينقـدر کـارگـر       
در نظام اسالمي بي ارزش اسـت کـه         
حتي تعداد و اسامي کارگراني که در   
اعماق معدن يورت مانده انـد را هـم         
بعد از گذشت سي ساعت از فـاجـعـه        

 نميدانيد.  
بـعـنـوان       ۹۵ ارديبهشت  ۱۳ روز 

روز ديــگــري از تــاريــخ سـراپــا شــمــا            
جنايتکاران حـکـومـت اسـالمـي در            

که کارگران خـاتـون      ۸۲ بهمن  ۴ کنار 
دي کـه       ۳۰ آباد را به رگبار بستيد و     

کارگـر آتـش نشـانـي و تـعـدادي                ۱۶ 
ديگر را زنده زنده در آتـش پـالـسـکـو          
سوزانديد و دهـهـا روز ديـگـر ثـبـت                 

 خواهد شد. 
"در ايـــن شـــرايـــط از پـــخـــش              
اطالعات نادرست خـودداري کـنـيـد"       
ـفـتـه مـيـشـود            که از جانب دولتيان گ
رمز اين پيام هاي دروغين و رياکـاري  
و شيادي مقامات حـکـومـت اسـت.         
ميترسند. از انفجار مردم ميترسـنـد.    
ــردم                    ــان م ــي ــغ ــش خشــم و ط از آت
ميترسند. حق دارند. عمق و وسـعـت       
خشــم و نــفــرت روز افــزون مــردم را               
ميدانند. اينرا هم بخوبي ميدانند کـه     
روزي که بساط ننگين اين حـکـومـت    
در آتش خشم مردم خاکستر شود دور 

 نيست.  

 ۱ از صفحه  
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با تقويت يک کمونيسم اجـتـمـاعـي     
و مربوط به کـارگـر اوضـاع را در            
ايران عوض کنند و بشارت دهـنـده   

جامعه اي نوين در سـراسـر جـهـان         
 باشند.  

صحبتم را با اميد بـه يـک اول       
مه پربار و گسترده و با تبريک ايـن  
روز به کارگران و هـمـه مـردم آزاده        

 تمام ميکنم.  
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	ر��� ای�ان، ...  J3"+ 


