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صبح امروز بر اسـاس اخـبـاري        
که جمهوري اسالمي منتـشـر کـرده      
است، همزمان دو حمله مسـلـحـانـه       
کامال سازمان يـافـتـه بـه مـجـلـس              
ــن               شــوراي اســالمــي و مــحــل دف
خميني صورت گرفت. رسـانـه هـاي      
جمهوري اسالمي تا ايـن لـحـظـه از         

مجروح در ايـن دو     ۴۲ کشته و  ۱۲ 
اقدام تروريستـي گـزارش داده انـد.          
ــرد                   ــهــار ف ــر چ اعــالم شــده کــه ه
تروريستي که به مجلس حمله کـرده    
اند و هـمـيـنـطـور دو فـردي کـه در                
ــه                ــدام ب ــنــي اق ــن خــمــي مــحــل دف
تيراندازي کرده اند بـه قـتـل رسـيـده          
انــد. داعــش مســئــولــيــت ايــن دو            

 عمليات را به عهده گرفته است. 
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـن         
اقدامـات تـروريسـتـي را مـحـکـوم              

ميکند. اعمال تروريستي از جـانـب    
هر جريانـي بـاشـد دودش بـه چشـم              
مردم ميـرود و بـه زيـان مـبـارزات              
کارگران و مردم کـه هـر روز ابـعـاد             
گسترده تري ميگيرد تمام ميشـود.  
جمهوري اسالمي تالش ميکـنـد از     
اين مساله بعنوان يـک بـرکـت بـراي         
ايــجــاد فضــاي تــرور و ارعــاب در            
جامعه استفاده کند و در منطقه نيز 
اقدامات تروريستي و نظامي اش را 
گسـتــرش بــدهـد. مـردم ايـران امــا              
حکومت اسالمي و سياست هايـش  
را مــيــشــنــاســنــد و در مــقــابــل آن            

 خواهند ايستاد. 
گرچه داعـش مسـئـولـيـت ايـن           
عمليات تروريستي را بعهده گـرفـتـه    
است اما هنوز ميتوان احتماالت و   
سناريوهاي ديگري را هـم در نـظـر            

گرفت.  واقعيت هـرچـه بـاشـد بـراي           
همه مردم ايران و جهان روشن اسـت  
که اين عمليات توسـط يـک جـريـان         
اسالمي صورت گرفته و بخـشـي از     
کشمکش خونين بـيـن شـاخـه هـاي          
مــخــتــلــف تــروريســم اســالمــي در         
منطقه است. جمهوري اسالمي يـک   
پاي مهم کشت و کشتار و نـاامـنـي      
در منطقه است. جمهوري اسـالمـي    
مشغول تقـويـت مـالـي و نـظـامـي              
ــبــان در             ــتــکــار طــال نــيــروي جــنــاي
افغانستان و گروه اسالمي حوثي در 
يمن، و تقويـت جـريـان جـنـايـتـکـار             
اسالمي جيش الشعبي در عـراق و      
بشار اسد در سوريه است، و يک پاي 
شکل دادن به جهنم عليه مردم ايـن    

 ۶ صفحه  
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تروريستهاي اسالمي بار ديـگـر   
در شهر لندن در انگلستان دست بـه    
جنايت فجيعي زدند. شـب گـذشـتـه        

خـــرداد) ســـه         ۱۳ ســـوم ژوئـــن (       
تروريست اسالمي با يک خـودرو بـه     

لـنـدن   «مردم بي دفاع در پياده روي 
هجوم بردند و مـتـعـاقـبـا بـا           » بريج

چاقو به جان مردم افـتـادنـد. هـفـت           
انســان بــي دفــاع در ايــن جــنــايــت            
جانشان را از دست دادنـد و حـدود         

نفر مـجـروح شـدنـد کـه گـفـتـه                  ۵۰ 
ميشود وضعيـت تـعـدادي از آنـهـا            
وخيم است. هر سه تروريست توسط  
پليس کشته شـدنـد. دسـت زدن بـه            
چنين جنايتـي نشـانـدهـنـده قـدرت           
تروريست هـاي اسـالمـي نـيـسـت.             
نمايشي از ضعف و زبوني است. هر 
روانپريش و هـر تـهـي مـغـزي مـي               
تواند با استفاده از يک خودرو يا يک 

 چاقو جان تعدادي را بگيرد. 

اين ترور در ادامـه ديـگـر جـنـايـات           
جنبش اسالمي اسـت. در مـوصـل         
جنايتکاران داعشي مـانـع از فـرار          
غير نظاميان از ميدان جنگ شده و 
از مــردم بــي دفــاع بــعــنــوان ســپــر            
دفــاعــي اســتــفــاده مــيــکــنــنــد. در          
منچستر و افغانستان و بغـداد نـيـز      
همين جنبـش ضـد بشـري هـر روز             
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اين مهم نيست کـه تـرور امـروز        
درتهران يک توطئه از درون حکومـت  
اسالمي بود يا کار داعش. مهم ايـن   
است که براي جمهوري اسالمـي ايـن     
کشتار اسالمي يک مـائـده آسـمـانـي        

 است!
ـيـان           ميتوان تصور کرد کـه جـان

اسالمي حـاکـم در ايـران خـوشـحـال             
هستند که ميتوانند بيشتـر مـظـلـوم       
ـنـد کـه بلـه "مـا خـودمـان                  نمايي کن
ـيـم تـا اعـمـال            قرباني تروريسم" هست
تروريستيشان در سـوريـه و عـراق و            
ـقـاط جـهـان و خـود ايـران را                  ساير ن

 توجيه کنند!
ميتوان تصور کـرد کـه هـمـيـن           

فردا شکنجه شده اي را پشت دوربيـن  
بنشانند تا اعتراف کند که آلت دست 
آل سعود بوده تا جامـعـه ايـران را نـا           
امن کـنـد و از ايـن طـريـق رقـابـت                    
تروريستي شان بـا سـردسـتـه شـاخـه             
سني تروريسـم اسـالمـي را تـوجـيـه             

  کنند!
ميتوان تصور کـرد کـه هـمـيـن           

فردا در باره کشف شبکه تـروريسـتـي    
داعش و خنثي کردن ترورهاي ديـگـر   

توسط سربازان گمنام امام زمان رجز 
خواني کنند تا در مـقـابـل جـامـعـه             

 قدرتنمايي کنند!
دنياي وارونه اي است و هـمـيـن         

االن خالقين اصلي بـانـدهـاي تـرور و         
توحش اسالمي در جـهـان خـود در            
ـيـه        نقش قربانيان ترور و مبـارزان عـل
ترور ظـاهـر مـيـشـونـد و جـمـهـوري                
اسـالمـي هـم يـکــي از مــهـمــتـريــن               

  .                            اينهاست
ـبـان را بـا            حکام آمريکا که طـال
دست خود ساخته اند دست در دسـت  
ـيـج کـه                  شيوخ مـرتـجـع حـاشـيـه خـل
داعش را خلق کردند همين ديروز در   
ريــاض ژســت مــبــارزه بــا تــروريســم          

 گرفتند!
ـيـن در روسـيـه کـه حـامـي                  پوت

سرسخت قـاتـل صـدهـا هـزار مـردم             
سوريه است خود مدعي است اصـال    
يک پاي اصـلـي مـبـارزه بـا تـرويسـم              

  است!
حـکــام اســالمــي ايــران کـه يــد            

طوالني در سـازمـان دادن تـرور در              
جهان و ايـران دارنـد، حـکـامـي کـه               
همين سال گذشته فقط در خود ايـران  
بيش از هزار انسان را بـا طـنـاب دار        
ـقـش              ترور کرده اند مـدتـهـاسـت در ن

قرباني ترور و مبارزه عليه ترور ظاهر 
 ميشوند!

ـيـم کـه تـروريسـتـهـاي                  ـن ـي مي ب
مشهور جهان که به دو قطب تقـسـيـم    
ـقـويـت        شده اند هم فعاالنه مشغـول ت
ـنـد    باندهاي ترور قطب خودشان هست
و هم فعاالنه قطب مقابل را عـامـل       
تروريسم و خود را قـربـانـي تـروريسـم        

 معرفي ميکنند.
 مــــردم هشــــيــــار بــــاشــــيــــد،        

ترور در تهران جلوه ديگري از همـيـن    
رقابت دو قطب تـروريسـتـي اسـت و           
ــکــر                  ــهــاي ف ــاق ــن االن در ات هــمــي
اطالعاتي جمهوري اسالمي مشغول 
سازمان دادن استفاده سياسي از ايـن    
ترور هستند تا اعتراض بحق شما را   
که قطب سوم در مقابل همه باندهاي 
ــان              ــروريســت اســالمــي و حــامــي ت
ـنـد!                   ـيـد خـفـه کـن ـيـشـان هسـت  جهـان
مردم بيگناه کابل و بغداد و سوريه و   

نيجريه و لندن و منچستر   فيليپين و
و پاريس و تهران و نقاط ديگر جـهـان   
همچنان مورد حمله تـرور و تـوحـش        
اسالمي خواهند بود چـون حـامـيـان       
دولتي تروريسم اسالمـي درجـهـان و        
ـيـاز              منطقه به تحـرک ايـن تـرويسـم ن
دارند. آنها به تداوم ترور اسالمي نياز  

دارند هم براي توسعه وتحکيم قـدرت  
سياسي قطب خود در منطـقـه و هـم        
براي به تمکين کشاندن جوامع تحـت  

  سلطه خود.
تنها راه مـهـار کـردن تـروريسـم           

اسالمي به مـيـدان آمـدن مـتـحـد و             
قدرتمند همين قطب سوم در ايـران و    
جهان است که قربانيان هـر روزه ايـن       
تروريسم هستند. تنها راه افسار زدن    
به تروريسم اسالمي زدن اين مار سـه  
سر توسط مردم است که يـک سـرش       
در ايران و سر ديگرش در عـربسـتـان      
سـعــودي و ســر سـومــش در مــيــان             
دولتهاي غرب اسـت کـه دهـه هـاي             
ـيـم              ـق طوالني مستقيم و غـيـر مسـت

ـلـف تـرويسـم                 پشت بـانـدهـاي مـخـت
 اسالمي بوده اند و هنوز هم هستند.
  مــــردم مــــعــــتــــرض ايــــران،        

شما مدتهاست که با يک سر اصـلـي    
اين افعي کشنده اسالمي در ايران در 
جنگ و گريز هستيد که در محاصره 
تنفر شما گير کرده است. چشـمـهـاي       
زيادي در جهان به شما دوخـتـه شـده        
است که سر اين افعي در ايـران را در      
هم بکوبيد. اتفاقي که در پايـان دادن     
ـقـش        به تروريسم اسالمي در جـهـان ن

 جدي خواهد داشت. *
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دست به جنايت مي زند و به زندگي 
مردم خون مي پاشد. در افغانستـان   
تنها در سه روز گذشته بيش از صـد  

 ۵۰۰ نفر را به قتل رسانده و بيش از 
نفر را مجروح کرده اسـت. يـکـي از         
ــومــي              ــت اســالمــي ق ــالن دول ــات ق

 افغانستان است. 
زندگي اما از حرکت باز نمي ايستـد  
و بازنده اين نبرد، نه تمدن بشـري و      
انسانيت که تروريسم اسالمي است. 
اين را مبارزه هر روزه مـا مـردم در       
سراسر جهان براي يک زندگي بـهـتـر      

تضمين مي کند. در اين نـبـرد امـا       
دولت ها در کنار ما مردم نيستنـد.  
دولت هاي اسالمي و سرکوبـگـر در     
خاورميانه و شمال آفريقا دهها سـال  
است به جـنـايـات مشـابـهـي دسـت            
ميزنند. از جـمـهـوري اسـالمـي کـه           
پيشقراول داعش است تا دولت هاي 
افغانستان و ترکيه و سوريه و عـراق    
و عربستان که تـفـاوت چـنـدانـي بـا           
داعــش نــدارنــد. يــکــي داعــش را             
تقويت ميکـنـد يـکـي طـالـبـان را،              
يکي بوکـو حـرام را بـه جـان مـردم                
مياندازد ديگري حوثي را، يکي بـا    

شـمــشــيـر ســر مــيــبـرد ديــگـري بــا             
جرثقيل مـردم را آويـزان مـيـکـنـد،             
يــکــي زن را در بــازار مــيــفــروشــد             
ديگري تحت عنوان ازدواج اسالمي 
و قوانين اسالمي جـواز تـجـاوز بـه           
دختر بچه ها را صادر ميکند و زن     
را سنگسار ميکند. دول غربي نـيـز     
خود بخشي از معضل امروز جـهـان   
متمدن هستند. دولـتـهـايـي کـه بـا              
سياستهاي فوق ارتجاعي و تحميـل  
فـقـر و نـابـرابـري بـه بـخـش اعـظـم                     
جامعه، زمـيـنـه رشـد راسـيـسـم و                
فاشيسم و اسالم سياسـي را فـراهـم        

مي کنند، با جريانات اسـالمـي در     
ــد و دولــت هــاي               غــرب مــيــســازن
اســالمــي در مــنــطــقــه را تــقــويــت           
ميکنند و يا خود مستقيما سازنـده  
امثال طالبان و داعش اند و يـا در        
شکل گيري دولت داعشي جمهـوري  
 اسالمي نقش تعيين کننده داشتند. 
مقابله و محو جنبش اسالمي در 

همه جا و از جمله در ايران و 
افغانستان و عراق کار مردم است. 
کار مردمي که جامعه اي شاد و 

مرفه و مدرن و خوشبخت و 
انساني، و بدون تبعيض و بيحقوقي 
و سرکوب مي خواهند، کار مردمي 
که برابري مي خواهند، مردمي که 
مي خواهند دست مذهب از زندگي 

اجتماعي و دولت و سيستم قضايي 
کوتاه شود. اين نبرد انساني به 

وسعت جهان در جريان است. ايران 
يک سنگر بسيار قدرتمند اين نبرد 
انساني است که جمهوري اسالمي 
را هر روز و هر ساعت دارد عقب 
ميراند و الگويي در مقابل کل 

مردم دنيا قرار داده است. تروريسم 
اسالمي و ارتجاع مذهبي را محو 

و نابود خواهيم کرد. اين حکم 
 بشريت متمدن است. 

قلب ما با بازماندگان فاجعه لندن و 
با مجروحين و خانواده هاي آنها 

 است. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

۲۰۱۷ ژوئن  ۴ ، ۱۳۹۶ خرداد  ۱۴   

 ۱ از  صفحه  
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 3 ۷۱۵شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

روز چـهـارشـنـبـه        ا����	�ـ��ـ	ل:  
هفته گذشته انفجار بزرگي در مرکـز  
شهر کـابـل رخ داد. تـعـداد کشـتـه                
شدگان در اين انفجار بـيـش از صـد        
تن گزارش شده است. همچـنـيـن در       
روزهاي اخير شاهد تظاهرات وسيـع  
مردم در کابل و حمله پليس و ارتش 
به مردم بوديم. پس از آن انفجارهاي  
ديگري هم در کابل و هرات رخ داد. 

گـذرد؟ مـردم        در افغانستان چه مـي   
خـواهـنـد و حـکـومـت چـه                 چه مـي   

 کند؟ مي
رويـدادهـاي اخـيـر       �	�< �9	رى:  

در افــغــانســتــان، انــفــجــار مــهــيــب         
چهارشنبه هفته گذشتـه، در مـحلـه        

آن       ديپلماتيـک کـابـل و مـتـعـاقـب             
اعــتــراضــات بــه حــق مــردم عــلــيــه          
نـاامـنـي و بـخـون کشـيـده شـده آن                   
توسط گارد رياست جمهوري و نـيـز     
ــن                ــيـ ــدفـ ــل تـ ــحـ ــار در مـ ــجـ ــفـ انـ

شدگان، انفجار در مرکز شـهـر      کشته
هرات، ناامني افغانستان را بيشـتـر   
از گذشته هـويـدا کـرده اسـت. ايـن               
حرمان بي پاياني است کـه مـداومـا      
مردم افغانستان در اشکال گوناگـون  

 با آن روبرو هستند.
در پس ايـن جـنـايـات روزمـره،          
حـقـيـقـت دردنـاکـي نـهــفـتـه اســت.                
حقيقت زندگـي مـيـلـيـونـهـا انسـان             
گرفتار و مصيبت زده، که بـيـش از       
چند دهه است رسما توسط تروريسم 
اسالمي چه در لباس احزاب جهادي 
و طالب و داعـش و چـه در دسـت                
مافياي حکومتي و جنگ نـيـابـتـي       
دول منطقه و سيطره ناتو، گرفتار در 
گـرداب نــاامـنــي مـفــرط، آوارگــي،          
بيکاري، فقر و فالکـت اجـتـمـاعـي،        

پرستي و دست درازي مذهب، از  قوم
 اند! هستي ساقط شده

اي از جـانـب          هيچ عـزم و اراده       
حــکــومــت بــراي پــايــان دادن، ولــو          
تخفيف ظاهري فجايع بيشماري کـه  
مردم با آن دست به گريبان هسـتـنـد      

شود. شيرازه جامعه عـمـال     ديده نمي
از هم گسـسـتـه اسـت. حـکـومـتـي                

اي و تا مغز  مافيايي، قومي و قبيله

استخوان فاسد، همسو با استـراتـژي   
ــروريســم                 ــه دوش ت ــو، دوش ب ــات ن
اسالمي هار و ضد بشري، مشـغـول   
زد و بند و بده و بستـان بـا ارتـجـاع         

 محلي و کشورهاي منطقه است.
نرخ بيکـاري و رکـود تـورمـي،           
ــت.                   ــد اس ــه رش ــام آور رو ب ــرس س

هـاي     ميـلـيـاردهـا مـيـلـيـارد کـمـک              
  خارجي عـمـال در حـفـره فسـاد بـي              
پايان مافياي دولتي گم شـده اسـت.     
آوارگي و فرار مردم همچـنـان رو بـه        
ازدياد اسـت. هـمـدسـتـي دولـت بـا               
مــتــنــفــذيــن و جــنــگ ســاالران و              

هـاي مـحـلـي، بـر مـتـن                 تفنـگـچـي   
فالکت اجـتـمـاعـي کـه بـر جـامـعـه                

اند، هر چه بيشتر راه را    تحميل کرده
بر رشد و گسترش طالبان و داعـش      
و توحش تروريسم اسالمي باز کـرده  

 است.
سـهـم خـواهـي و اعـمـال نـفـوذ                 
احزاب جهادي و رقابت در تـقـسـيـم         
قدرت سياسي، سبـب دسـت درازي       

چه بيشتر مـذهـب در زنـدگـي و            هر 
شئونات مردم شده اسـت،  تـقـويـت         

اي  قوانين و سنن عقب مانده و قبيله
زندگي را بر ميليونهـا مـردم بـويـژه         
زنان ستم ديده،  افـغـانسـتـان را بـه            

 جهنمي سوزان بديل کرده است. 
هژموني روز افـزون نـظـامـي و           
سيـاسـي نـاتـو و مـتـحـديـن آن بـر                    

هـاي حـکـومـتـي،           تمامي دسـتـگـاه   
هـاي        و جنگ بي پايان جنـاح    رقابت

مافياي حـکـومـتـي، حـال و آيـنـده              
کشور را بـه جـنـگـهـاي نـيـابـتـي و                  
رقابتي در منطقه گره زده اسـت. بـه      
نحوي افغانستان به چهار راه تـاخـت   

اي بـدل شـده          و تاز رقبـاي مـنـطـقـه       
ــروريســم                 ــده کشــي  ت اســت. عــرب
اسالمي و بر همين متن مـمـکـن و        

 تشديد گرديده است.
انفجار بمب در محله وزير اکـبـر   
خان، معروف به محله ديپـلـمـاتـيـک      
کابل، به هر کس نسبت داده شـود،      

ــاقــي        يــک مــوضــوع ســر       جــايــش ب
ماند، و آن ناامني و بي تأمينـي   مي

مردم در افغانستان است. دامنه اين  

ناامني خود را در سرکوب مسلحانه 
تظاهرات مردم بـخـوبـي نشـان داد.         
مردمي که با دسـت خـالـي و بـراي           
دادخواهي به خيابان آمده بودند و با 

آور و گلوله پاسخ گرفـتـنـد.     گاز اشک
گذاري را به طـالـبـان و شـبـکـه            بمب

دهـنـد، بسـيـار          حقاني نسـبـت مـي       
خوب، سـرکـوب خـونـيـن اعـتـراض            
مردم عليه تروريسم که توسط گـارد    
رياست جمهـوري اسـالمـي صـورت         
گرفت که ديگر کار طـالـب نـيـسـت!        

خـواري و     تحميل فقر و فساد و رشوه
پرستي آشکار و تـقـويـت         تشديد قوم

احزاب جهادي  مستـقـيـمـا حـاصـل         
 کارکرد دستگاه حکومتي است.

ــد،              ــرســن ــپ ــد ب مــردم حــق دارن
گذاري و سه انفجـار پـيـاپـي در          بمب

محل دفن کشـتـه شـدگـان چـگـونـه              
ــت                 مــي ــرع ــن س ــا اي ــه ب ــوانســت ت

ها  سازماندهي شود؟ همين انتحاري
پيشتر از اين در زندان بودند. چطـور   

راسـت رفـتـنـد بـا             آزاد شدنـد و يـک      
تجهيزات انتحاري عمليات کردنـد؟  
اداره امنيت اطالعيه داد کـه مـواد       
ــراد در                     ــن افـ ــره را ايـ ــجـ ــفـ ــنـ مـ

هايشان جاسازي کـرده بـودنـد.        کفش
اجساد بجا مانده دقيقا خـالف ايـن       

 دهد؟!  را نشان نمي
در يک کالم در افغانستان اين فـقـط     
گـروهـهـاي تـروريســتـي ــ اسـالمــي              
نيستند که پرونده خونبار و جـنـايـي      
دارند! قطب منفور ديـگـري بـه نـام            
حکومت هم هسـت کـه مـثـل مـار            
هفت سر به جان جامعه افتاده است. 
هر تکه اين حکومـت از عـوامـل و          

اي    فرمانبر بازيگـرانـي در مـنـطـقـه          
 هستند.

 
ــ	ل:   ــ�� ــ	�ــ ــ�� ــ� ــبــان در     ا� طــال

افغانستان چـه مـوقـعـيـتـي دارد و               
رابطه دولت افغانستـان بـا طـالـبـان          

 چگونه است؟
موقعيت طـالـبـان      �	�< �9	رى:  

هـا و       حاصل تناسب قواي سـيـاسـت   
اي اسـت. ايـن           هاي مـنـطـقـه       رقابت

ـ اسالمي است که  جرياني تروريستي

غرب و مشخصا امريکا در جـريـان     
جنگ سرد و حضور قـواي نـظـامـي       
شوري سابق به جان مردم افغانستان 
انداخت. پس از پايان جـنـگ سـرد،         
افسار اين گروه رها شـد. کـنـتـرل و            

آن از دست غـرب خـارج شـد.         مهار 
اما هرگز از حمايت دول ارتـجـاعـي      
منطقه محروم نشـد. سـازمـانـهـاي           
امنيتي اين دولتها بويـژه پـاکسـتـان       

هاي بـزرگـي از        اي بر بخش نفوذ ويژه
طـالــبـان دارنــد. رهـبــران اصـلــي و              
فرماندهان کليدي طالبـان، هـمـواره      

اند. نفوذ  به (آي اس آي) متکي بوده
دار اين دستـگـاه امـنـيـتـي بـر             ريشه

 طالبان غير قابل کتمان است. 
ــطــه مــجــدد دولــت            ايــجــاد راب
افغانستان با طالبان به سبب تشـابـه   
سياسي و ايـدئـولـوژيـک و مـنـافـع                
مشترک و وابستگي به دول منطقـه،  
از زمان حامد کرزاي ابتدا بصـورت    
غير متعارف و نسـبـتـا مـحـرمـانـه           

هاي طالب بـه    آغاز گرديد. تروريست 
برادران ناراضي طالـب تـغـيـيـر نـام           
يــافــتــنــد. ايــن ســيــاســت در دوران           

تر و بـه     غني و عبداهللا، رسمي اشرف
نام شوراي مـذاکـرات صـلـح دنـبـال           

 گرديد.
توجه دوباره غرب به طالبـان تـا     
آنجا شدت يافت، که تحـت نـظـارت      
مستقيم امريـکـا امـکـانـات دفـتـر            
علني طالبان در کشور قطر صـورت  
واقع بخود گرفت و آشکارا اين دفتـر  
به نام امارات اسالمي طالبـان طـي     
مراسم رسمي گشايش يافت. ذبـيـح      
اهللا مــجــاهــد از عــنــاصــر کــلــيــدي          
طالبان بعنوان مسئول دفتر سياسي 
طالبان شروع به ايجاد رابطه عـلـنـي    
با برخي کشورها از جمله جـمـهـوري    
اســالمــي کــرد. چــنــد بــار هــيــئــت            

رتبه طالبان بصورت عـلـنـي و       عالي
تحت عنوان شـرکـت در کـنـفـرانـس           
وحدت اسالمي رسما به تهران سـفـر   
کردند. ايجاد روابط ديپـلـمـاتـيـک و         
دفــتــر عــلــنــي بــراي يــک ســازمــان           
ــاه دول                ــن ــهــا در پ ــن تــروريســتــي ت
تــروريســت پــرور امــکــان پــذيــر                

 شود.  مي
مذاکره با گلبديـن حـکـمـتـيـار،         

کار و تروريست شناخته شـده   جنايت
و رهبر حزب اسالمي يکي ديگر از   
اقدامات عـلـنـي بـراي بـازگـردانـدن            
حزب اسالمي و بازگشايي راهـهـاي   
جديـد بـراي سـازش و رضـايـت بـه                 
تقسيم قدرت با طالبان بود. گلبدين  
پس از صـلـح و سـازش و گـرفـتـن                   
امـــتـــيـــازهـــاي الزم، هـــمـــراه بـــا            

    گاه" بيرون  هايش از "مخفي  تفنگچي
آمد و بـا اسـتـقـبـال رسـمـي سـران                   
حکـومـت وحـدت مـلـي رسـمـا بـه                 
بخشي از بدنه قدرت سياسي حـاکـم     
بدل شـد. او در اولـيـن سـخـنـرانـي                   

اش، با بـرادر ديـنـي خـوانـدن           رسمي
آنـهـا      طالبان، بصـورت آشـکـار از            

دلجويي کرد و خـواسـت بـيـايـنـد و             
ــد و               ــتــي گــردن ــک قــدرت دول شــري

 توافقنامه صلح را امضا کنند.
در تحوالت سياسي و تـنـاسـب        

گـيـري داعـش،       قواي کنوني و قدرت
بديهي است که طالبان بيشتر مـورد  
توجه قرار بگيرنـد. ايـن مـوقـعـيـت            

اي آسمانـي اسـت      براي طالبان مائده
که بتوانـنـد بـا فشـار بـيـشـتـري بـر                  
حکومت فعلي افغانستان امتيازات 
بيشتـري بـگـيـرنـد و عـمـال قـدرت                 

 مانور وسيعتري بدست آورند.
در کنفرانس "پروسه کـابـل" کـه          
درهمين هفته جاري پس از عمليات 
تروريستي برقرار گرديد، نماينـدگـان   

کشــور از جــملــه             ۲۳ بــيــش ار        
نمايندگان ناتو، امريکا و انگليس و 
کشــورهــايــي نــظــيــر پــاکســتــان و            
جــمــهــوري اســالمــي ايــران حضــور         
داشتند، اشرف غني با صـراحـت از     
ابجاد روابطه با طالبان نام بـرد و از      
آنها خواست با ايجاد دفتر علني در 

هاي  کابل و يا هر جاي ديگر خواست
خود را مطرح کـنـنـد. ايـن پـيـامـي             
روشن و آشـکـار و کـامـال حسـاب                 
شده از جانب حـکـومـتـي اسـت کـه           
صلح و سازش با طالبان را بـعـنـوان      
برقراري امنيت و پايان جـنـگ دارد     
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 دهد.  به خورد مردم مي
بازگشت طالبان براي ميليونهـا  
مردمي که قـربـانـي سـرکـوب فـوق             
خشنِ حتي ابتدايي ترين حقوق خـود  
هستند، براي مـيـلـيـونـهـا زنـي کـه             
اولين قربانيان سرکوب سيستماتيک 

اند،  هـيـچ مـعـنـايـي بـجـز              اسالمي
اعالم جنگ رسمي و علـنـي عـلـيـه        

آنها ندارد. صلح با طالبان، نه تنـهـا     
بازگشت صـلـح نـيـسـت کـه ادامـه                

بار تر از قبـل عـلـيـه        جنگي خشونت
مدنيت و حقوق اجتمـاعـي مـردم و        
گسترش دامنه فقر و تباهي بيـشـتـر    
است. اين به اصطالح صلح عمال به  
آوارگي و فرار ميليونها نفر از خـانـه     

 و کاشانه شان خواهد شد. 
پــروســه "صــلــح" عــمــال دســت            
طالبان را در دست اندازي به مناطق 
بيشتري باز گذاشتـه اسـت. قـلـمـرو           
امارت اسالمي طـالـبـان عـمـال در          

 حال گسترش است. 
نـاتـو، پـاکســتـان و کشـورهــاي            

ائـتـالف بـا عــربسـتـان سـعـودي از                
يکطرف، روسيه و قطر و جـمـهـوري        
اسالمي ايـران از طـرف ديـگـر هـر              

هــاي حــکــومــتــي در           کــدام مــهــره   
هاي مختلـفـي از      افغانستان و بخش

 دهند.  طالبان را تقويت و جهت مي
جــمــهــوري اســالمــي بــا نــفــوذ         
ديرينه در حزب وحدت اسـالمـي بـه      
رهبري کريم خـلـيـلـي عـمـال  آتـش                
جنگ شيعه و سني را در افغانستان 

زنـــد. ســـپـــاه قـــدس             دامـــن مـــي   
هايي از طالبان را تـجـهـيـز و            بخش

دهد. همـزمـان آشـکـارا         آموزش مي
براي اعزام نيروي جنگي بـه سـوريـه        

 کند. در افغانستان سربازگيري مي
 

تناسب قواي مـردم  ا����	���	ل:  
با حکومت و طالبان چگونه اسـت؟    

تواند ايـن مـوازنـه         جبهه سومي مي
 ارتجاعي را به هم بزند؟

جامعه افغانسـتـان   �	�< �9	رى:  
بر سر يک دو راهي تـعـيـيـن کـنـنـده            
قرار دارد، دو قطبي حکومت و کـل    

ارتجاع منطقه با همه شرکاي غربـي  
و شرقي شان در مقابل مردمـي کـه     
عزم دارند خود را از شر ايـن هـيـوال      
نجات دهند، جبهه اصلـي نـبـرد در        
افغانستان است. موجي از مـبـارزه        

خواهـي و سـکـوالريسـم،          براي ترقي
جــدال هــر روزه بــا خــرافـــات و                    

مانده، دفـاع   ها و سنن عقب خشونت
از حق زن، مقابله با تفرقه قـومـي و     
ــن                ــان اســت. اي مــذهــبــي در جــري

ــارزه ــبـ ــت و                مـ ــخـ ــدت سـ اي بشـ
برداراست. اما بيوقفه دارد بـه      هزينه

رود. نسلي از زنان سرکش،  پيش مي
ــان جســور، ســنــت        شــکــن و       جــوان

ها و    فکر، عليرغم همه سختي خوش
خــطــرات، مــيــدان مــبــارزه را تــرک          

انـد. ايـن را در اعـتـراضـات                  نکرده
خياباني، در مبارزات اجتماعي، در 
جدال با فساد گسترده حکومتي، در 
مبارزه براي نان، کار، شغل، امنيت 

توان بـه وضـوح مشـاهـده            و ... مي   
هاي اجتماعـي پـيـشـرو        کرد. جنبش 

عـلـيــه بـيــکـاري، عـلـيــه تـبــعـيــض               
يـافـتـه دولـتـي، دارد جـاي                سازمان

تري در مـبـارزات        تر و ملموس جدي

کـنـد. نسـلـي کـه              اجتماعي باز مـي 
دار احـزاب جـهـادي، و             خود را وام    

 داند.  مافياي حکومتي نمي
اين نسل به يک رهـبـري چـپ و          
سوسياليستي نياز دارد کـه بـتـوانـد       

آخـر، تـا پـيـروزي            همه راه را تـا بـه       
نهايي به پيمايد. اين جبهه بدون اين  

 نما، راه را گم خواهد کرد.  قطب
براي مثال به "جنبش روشنايـي"   

آغاز براي  نگاه کنيد، اين جنبش در 
رفع تبعيض در چگونگي توزيع بـرق  
در نواحي مختلف شـکـل گـرفـت و         

خـواهـي      بسرعت به جنبـش عـدالـت     
سراسـري بـدل شـد امـا در غـيـاب                 
رهبري چپ و سوسياليستي، عـمـال     
به چانه سازش با احزاب و جريـانـات   

مذهبي افـتـاد، در         –عمدتا قومي 
نيمه راه با حمله و بـمـب گـذاري از            

 تپش ايستاد. 
جنبـش عـدالـتـخـواهـي و رفـع               
تبعيض، از اين ناکامي بـايـد درس       
بگيرد و راه خود را جـدا کـنـد. ايـن          
جنبش حي و حاضر موجـود اسـت.     
بــايــد مــتــحــزب بشــود و خــود را              
سازمان بدهد. در همين تـظـاهـرات       

اخير که به خـون کشـيـده شـد، ايـن              
لياقت و جسارت را بـازهـم از خـود        
نشان داد. توانسـت مـجـددا عـرض          
انـدام کـنــد. راه خـود را از احــزاب                 
جهادي از جمله و مشخصا از حـزب  

 جمعيت اسالمي جدا کند.
اين نيرو، اين خواست و مطالبـه  
به يک رهبري سرسخـت نـيـاز دارد.        
چپ و سوسياليسم درهميـن مـيـدان      
بايد بجنگد و کسب اعتماد کـنـد و     
لياقت خود را براي رهبـري جـنـبـش       

تـثـبـيـت کـنـد.             عظيم عدالتخواهي 
بدون اين، جامعه افغانستان بـازهـم     
متحـمـل خسـارات جـيـران نـاپـذيـر               
بيشتري خواهد شد. ايـن افـق، ايـن           
اميد، اين شور و جسـارت مـوجـود        
است. اين جنبش براي اينـکـه نـيـرو        
بگيرد بايد در خيابان باقـي بـمـانـد!       
بايد بـه سـازمـانـدهـي اعـتـراضـات             
عدالتخواهـانـه بـپـردازد. مـرزهـاي             
خود را دقيقتر کند و نيروي بيشتري 
را به اعتراض بکشاند و عرض اندام 

  *کند. 

بيش از هزار کـارگـر شـاغـل و           
بازنشسته و ني بر نيشکر هفت تـپـه   

ــه          ۱۳ کــه از روز         خــرداد دســت ب
اعتصاب و تـجـمـع زده بـودنـد، از              

صـبـح امـروز هـمـراه بـا                ۸ ساعت   
خانواده هاي خود دست به تـحـصـن      
در محل شـرکـت زدنـد و خـواهـان              
رسيدگي به خواستهاي خود از جمله 
پرداخت فوري حقوق هـاي مـعـوقـه         

 شدند. 
طبق گزارشي از اتـحـاديـه آزاد        
کارگران ايران، در جـريـان تـحـصـن            
امروز يکي از مامورين انـتـظـامـي       
که از زمـان خصـوصـي شـدن ايـن                
شرکت در محل اين شرکت مستـقـر   
شــده اســت، اقــدام بــه تــوهــيــن بــه             
کارگران کرد که بـا عـکـس الـعـمـل           

کــارگــران مــواجــه شــد. کــارگــران             
متحصن وي را مـورد هـجـوم قـرار         
دادنــد کــه در ايــن حــيــن مــامــور              
مربوطه با حرکت به سمت مـاشـيـن    
خـود و بــرداشـتــن ســالح اقــدام بــه             
تيراندازي هوائي کرد امـا کـارگـران      
بــا حــرکــتــي بــمــوقــع مــانــع ادامــه           
تيراندازي و وقوع جنـايـت از سـوي        
اين مامور شدند. پس از کنترل ايـن   
مامور تـوسـط کـارگـران، کـارگـران           
نيشکر و خانواده هايشان تا ساعـت  

ظهر به تجمع و تحصن خـود در    ۱۲ 
محل شرکت ادامه دادند و بـا عـدم     
پذيرش وعده و وعيدهاي کـارفـرمـا      
اعالم کردند همچنان به اعتصاب و 
اعــتــراض خــود تــا دســتــيــابــي بــه           

 مطالباتشان ادامه خواهند داد. 

ــه                ــح اســت ک ــوضــي ــه ت الزم ب
کارگران در اولين روز اعتـصـاب در     

خرداد جـاده بـيـن الـمـلـلـي             ۱۳ روز 
انــديــمــشــک را بســتــنــد و            -اهــواز

ــوري حــقــوق             ــرداخــت ف خــواهــان پ
فرورديـن و ارديـبـهـشـت و پـاداش               

 ۱۵ شـدنـد. روز         ۹۵ و  ۹۴ سالهاي 
خرداد سيامک نصيري افشار، قـائـم   
مقام شرکت، بـا حضـور در مـيـان             
کارگران اعتصابي اعالم کرد که هـر  
کس بـه سـر کـار بـرنـگـردد اخـراج                  
ميشود. کارگران او را هو کـردنـد و      
اعالم کردند در صورتي کـه حـقـوق        
معوقه آنها پرداخت نشود و مشکل 
بـيـمـه آنـهـا حـل نشـود، دسـت بــه                   
تحصن در مقابل فرمانداري شـوش    
خواهند زد و امروز اين الـتـيـمـاتـوم      

خود را عملي کردنـد. کـارفـرمـا بـا           
استفاده از نيروي انـتـظـامـي تـالش        
کرده است فضـاي رعـب و وحشـت          
ايجاد کند و با قـلـدري از پـرداخـت         
حقوق کارگران خودداري کند و جلـو  
اعتراض آنها را بگيرد. اعتصاب و    
تحصن کارگـران در روزهـاي اخـيـر           
نشــان داد کــه کــارگــران مــرعــوب           
کارفرما و نيروهاي سرکوبش نشـده    

 اند. 
حضور خانواده هاي کارگران در 
تجمعات اعتراضي در مـرکـز شـهـر       
اقدام مهمي اسـت کـه در دو سـال              
گذشته در جنبش کـارگـري وسـعـت         
گرفته است. اين تجربه در ماهـهـاي    
گذشته در کارخانه هپکو در اراک و   
فوالد اهواز نشان داد که تا چـه حـد     

در جلب توجـه و حـمـايـت مـردم و              
عقب راندن کارفرما و دولـت مـوثـر      
است. جمع کـردن بسـاط نـيـروهـاي          
سـرکــوب در مــراکــز کــار بـايــد بــه             
خواست فوري کارگران هفت تـپـه و       
کليه مردم در سراسر کشور تـبـديـل      
شود. حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              
مردم شريف و زحمتکـش در هـفـت        
تپه و در سراسر کشور را به حمـايـت   
از کارگـران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه و                  
خواست هاي آنها و از جـملـه جـمـع         
کردن بساط نـيـروهـاي سـرکـوب از          

 محيط کار فراميخواند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
،۱۳۹۶ خرداد  ۱۷   
۲۰۱۷ ژوئن  ۶    

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران
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(کارانه اشـتـغـال       ”  کاج“طرح 
جوانان) طرح بيگاري کشـيـدن از      
نيروي جوانان بيکار است. سايـت   
خبري دولتي ايلنا طي خـبـري در     

ارديبهشت تحت عنوان "خبـر    ١٢
خوش براي جويندگان کـار" آغـاز        
اجراي اين طرح را خبـر داد. ايـن        
طرح گام ديگري در جـهـت ارزان         
سازي نيروي کار براي کارفرمايان 
و به قول خودشان هـدفـش ايـجـاد       
مشــوقــه بــراي ســرمــايــه گــذاري          
صاحبان سرمايه است. بنا بر اين  
طرح يکسوم دستمـزد "کـارورزان"      
و بيمه حـوادث آنـان بـراي مـدت           
يـکـسـال تـوسـط دولـت پـرداخــت              
ميشود و مـابـقـي آنـرا کـارفـرمـا            
ميپـردازد. ايـنـکـه سـابـقـه طـرح                
"کارورزي" چيست ، چه هـدفـي را      
دنبال ميکند و پاسخ ما کارگـران  
ــه            ــســت ک ــســت، مــوضــوعــي چــي

 مختصرا به آن اشاره ميکنم.
 

�K�8�S از �	�R$ '�ح 
Kرورز	
 

طرح کـاج، طـرح جـديـدي در           
حـکـومــت اســالمـي نـيــسـت. در             
پنجـمـيـن جـلـسـه شـوراي عـالـي                
اشتغال دولت احـمـدي نـژآد نـيـز،          

طـرح  ”  دستورالعملي تحت عنـوان 
کــارورزي دانــش آمـــوخــتـــگـــان          

بـه تصـويـب رسـيـده          ”  دانشگاهي
 ۵۰بود که به موجب آن حداکـثـر     

درصد حداقل دستمزد تعيين شده 
از ســوي شــوراي عــالــي کــار بــه            
عــنــوان کــمــک هــزيــنــه کــارورزي         
مــجــري طــرح بــراي پــرداخــت بــه          
کارورزان بـه واحـدهـاي پـذيـرنـده             

شد. همچنين تمامـي    پرداخت مي
واحــدهــاي پــذيــرنــده مــوظــف بــه         
انعقاد قرارداد با کارورز بودنـد و    
کليه کارورزان طي دوره کـارورزي  
توسط وزارت کار تـحـت پـوشـش         

 گرفتند.  بيمه حوادث قرار مي
سپس با روي کارآمـدن دولـت     

بـه     ٩٣روحاني اين طـرح در آذر        
تصويب  شوراي اشتغال رسـيـد و      

در سال گذشته علي ربيعـي وزيـر     
کار از تدوين دستورالـعـمـل طـرح       
ــحــصــيــالن             ــارورزي فــارغ الــت ک
دانشگاهي خبر داد و ايـن طـرح           

 دوباره روي ميز قرار گرفت.
بدين ترتيب ايـن طـرح بـطـور         
خزنده جلو کشيده شد. دليلش نيز  
به روشني ايـنـسـت کـه در بـرابـر               
فضــاي اعــتــراضــي جــامــعــه از            
انــعــکــاس يــکــبــاره ايــن تــعــرض         
آشـکــار بــه زنـدگــي و مــعـيــشــت            
کــارگــران و کــل جــامــعــه هــراس          

 ٣٣دارند. براي مثال در تـبـصـره       
نــويــس بــرنــامــه شــشــم، از           پــيــش

اشــتــغــال دانــش آمــوخــتــگــان              
هـاي سـنـي زيـر            دانشگاهي گـروه 

سال بـراي مـدت دو سـال بـا              ٢٩
درصد حداقل حقوق و خـارج       ٧٥

از شمول قـوانـيـن کـار و تـامـيـن              
اجتماعي بحث بود و هدف آن نيز 
کــاهــش هــزيــنــه نــيــروي کــار                 
بينگاههاي اقتـصـادي قـيـد شـده          

 بود. 
بدنبال انتشار اين پيش نويس 
بحث هاي اعتراضي بسـيـاري بـه      
ــن                   ــار ايـ ــر فشـ ــاد. زيـ ــتـ راه افـ
ــبــصــره را حــذف             اعــتــراضــات ت

اليحه  ١٥ماده  ٥کردند، اما بند 
برنامه ششم که با هدف قرار دادن 
نيروي کار جوان ارزان در اخـتـيـار    
کارفـرمـايـان و سـرمـايـه گـذاران              
بخش خصوصي بـاقـي مـانـد. بـر           
طبق اين بند کارفرماياني که طي 
برنامه ششـم تـوسـعـه نسـبـت بـه              
ــالن             ــيـ ــصـ ــحـ ــتـ ــارغ الـ ــذب فـ جـ
دانشــگــاهــي بــا مــدارک حــداقــل         
کارشناسي بـه صـورت کـارورزي          
اقدام نـمـايـنـد، ازپـرداخـت سـهـم             
کارفرما و بـيـمـه بـيـکـاري بـراي              

سال از تاريـخ شـروع کـار        ٢مدت 
معاف مي شوند. و آئـيـن نـامـه            
اجرايي آنهم به پيشنهاد سـازمـان   
و وزارت کار به تصـويـب هـيـئـت          

 وزيران رسيد. 
بدين ترتـيـب دولـت روحـانـي          

يکي ديگر از طـرحـهـاي نـاتـمـام              
دولت احمدي نزاد را دوبـاره روي      
ميز گذاشت، بدون آنکه مـفـادش     

کامال رو شـده بـاشـد. و هـر روز              
بصورت قطره چکاني گوشه اي از   
طــرح تــعــرضــي خــود را بــرمــال            
مـيـکـنـنـد، تـا اوضـاع را تـحــت                 
کنترل داشته باشند. از جـملـه در        

خـبـر از ايـن           ٩٦ارديبهشت  ٢٠
داده شد که "کارورز" تحت پوشش  
ــامــيــن              ــمــه ت ــي ــمــه حــوادث ب ــي ب
اجتماعي نخواهد بود، بلکه تحت 

گيرد  پوشش بيمه حوادث قرار مي
و دستمزد وي نـيـز تـحـت عـنـوان           
"کمک هزينه" مـبـلـغـي در حـدود            

 ٧٠هزار تـومـان اسـت كـه            ٤٠٠
درصد ايـن مـبـلـغ تـوسـط واحـد                

درصـد بـاقـيـمـانـده          ٣٠پذيرنده و 
توسط دستگـاه مـجـري پـرداخـت          
مـيــشـود. تـازه پــرداخـت هـمــيــن             
چندرغاز نيز که يک سـوم حـداقـل      
دستمزد تعيين شده چند بـار زيـر       
خط فقر شورايعالي کار است، بـا    
کــنــتــرل ســاعــت کــار طــي شــده            
"کارورز" اجـرايـي خـواهـد شـد و                
پرداخت سهم دسـتـگـاه مـجـري و          
واحدپذيرنده مربوط به آخرين ماه 
دوره كــارورزي مــنــوط بــه ارائــه           
گواهي نامـه قـبـولـي كـارورز در            
آزمون سـازمـان آمـوزش فـنـي و            
حرفه اي به دستگـاه مـجـري مـي         
باشد. هدف اجراي اين طـرح نـيـز       
بـــنـــا بـــر دانـــش آمـــوخـــتـــگـــان           

ساله تا  ۲۳دانشگاهي گروه سني 
سـال  ۲سـالـه (بـا احـتـسـاب               ۳۲

خـــدمـــت ســـربـــازي) در هـــمـــه             
هـاي دانشـگـاهـي بـرحسـب              رشته

ــگــاه      ــن ــاز ب ــي ــصــادي         ن ــت هــاي اق
خصوصـي و تـعـاونـي قـيـد شـده                

 است.
بعدا هم در سوم خـرداد مـاه،       
عالءالدين ازوجي مشاور وزيـر و      
مديرکل سياستـگـذاري وتـوسـعـه        
اشتغال وزارت کار دربـاره حـقـوق      
"کارورزان"، دستمزد اين افـراد را      
بــه رقــمــي پــايــيــن تــر رســانــد و              
مبلغـش را بـه مـيـزان يـک سـوم                 

از    ۹۶حداقل حقوق مصوب سال 
 ۳۱۰سوي دولت يـعـنـي  حـدود           

هزار تومان براي هر اعـالم کـرد.       
او هــمــچــنــيــن دوره کــارورزي را          

مـاه     ۶ماه و حـداکـثـر           ۴حداقل 
براي هر "کارورز" عنوان کـرد کـه         
در صورت جذب آنان در واحـد و        
بنگاه اقتصادي مربوطه، دولت تا 

درصـد حـق بـيـمـه             ۱۰۰سـال     ۲
کارفرما را پرداخت خواهـد کـرد.     

سال از  ۲در نتيجه کارفرمايان تا 
ــال                ــب ــيــمــه در ق ــرداخــت حــق ب پ

 کارورزان معاف ميشوند.
و خالصـه کـالم ايـنـکـه دوره            
کارورزي که قبال سه مـاه بـود بـه        

ــه                 ــافــت و ب ســه ســال افــزايــش ي
کارفرمـايـان اجـازه داده شـد کـه              
ــا مــدرک             ــتــحــصــيــالن ب فــارغ ال
کارشناسي ارشد را براي مدت سه 
سال با يکسوم حـداقـل دسـتـمـزد          
چنـد بـار زيـر خـط فـقـر و بـدون                    
هـيــچــگــونــه بــيــمــه و تــامــيــنــات         
اجــتــمــاعــي و ســابــقــه کــاري بــه           
بـــيـــگـــاري بـــکـــشـــنـــد. و ايـــن             
درحاليست کـه در دو سـالـي کـه             
قرار است دولت بيمه "کـارورز" را      
بدهد، با او (با مدرک ليـسـانـس،     
فوق ليسانس و يا دکـتـرا) حـتـي          
قرارداد موقت هم بسته نميشـود.  
بعد از اين دو سال نيز کارگري که 
به عنوان "کارورز" پذيـرفـتـه شـده         
بــود، کــارفــرمــا مــي تــوانــد در             
صورت صـالحـديـدش بـه آسـانـي           
اخراجش کند و هيچگونه تعـهـدي   
هم در قبالش نداشته باشد. ضمن  
اينکه اگر کوچکترين اعـتـراضـي      
بــه ايــن شــرايــط کــاري بــرده وار            
داشته باشـد، بـه راحـتـي از کـار              

 اخراج ميشود.
در آمارهايشان از سـونـامـي       

بيکاري جـوانـان مـيـگـويـنـد. از               
هزار  ۸۰۰اينکه هر ساالنه حدود 

التحصيل وارد بازار کـار     نفر فارغ
شوند و اينکه نزديک به نيـمـي    مي

از فارغ التحصيالن دانشـگـاهـهـا     
بيکار هستند خبر ميدهنـد، امـا     
به جاي ايجاد شرايط اشتغال ايـن  
نــيـــروي جـــوان بـــه کـــار و يـــا                 
برخورداري جـمـعـيـت مـيـلـيـونـي            
بيکار از بيمه بيکاري و بيمه هاي 
اجــتــمــاعــي ديــگــر چــون درمــان          
ــحــصــيــل رايــگــان و             رايــگــان، ت

ــامــيــن             ــراي ت تســهــيــالت الزم ب
مسکن، بيشرمانه از "خـبـرخـوش     
اجــراي"طــرح کــارورزي اشــتــغــال         
جوانان" گزارش ميدهند. طـرحـي       
که در بهـتـريـن حـالـت  اشـتـغـال               

هزار فارغ التحصيل  ۱۵۰ساالنه 
بيـکـار را هـدف خـود قـرار داده                
است. و اين چـيـزي جـز طـرح بـه               
بــيــگــاري کشــيــدن نــيــروي جــوان        
آمـاده بــه کــار و گــرفــتـن چــمــاق             
بيکاري و بي تاميني بر روي سـر    
کل جامعه نيست. هـدفشـان نـيـز        
همانطور که هميشـه اعـالم کـرده        
اند، ارزان سازي نيروي کار است. 
تـا بـلـکـه گشـايشـي بـراي جـلــب                 
سرمايه هـاي خصـوصـي و دادن            
تکاني به اقتصاد به گل نشـسـتـه      
شان است. طرحي کـه تـا هـمـيـن             
حاال اعتراضات بسياري را دامن 
زده است و خود يک موضوع مهم 
نزاع و کشاکش در درون حکومت 
است. بطوريکه حتي تشکل هـاي    
دست ساز حکومتي نظير  کـانـون   
عالي شـوراهـاي نـيـز نسـبـت بـه                
عواقب اجتماعي آن هشـدار داده      

 اند.
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کــارگــران بــه طــرح بــيــگــاري         
"کارورزي " تن نميدهند و نـبـايـد        
به اين بـردگـي تـن داد. جـنـبـش                
عليه بيکاري با خواست يا کار يا 
بــيــمــه بــيــکــاري، جــنــبــشــي کــه           
بيشترين زمينه اجتماعي را دارد 
و پاسخ ما کارگران به تـعـرضـات      
حکومت، جلو آمدن با خواستهاي 

 اعتراضي مان است. 
بيکاري يـک درد اجـتـمـاعـي            
است و زندگي و معيـشـت بـخـش       
عظيمي از جامعه را بـه تـبـاهـي           
کشيده است.  به اين معضل بايـد  
ــراگــيــر                   ــنــوان يــک درد ف ــه ع ب
اجتماعي نگاه کرد و در تقابل بـا  
آن که آمارش در ايران مـيـلـيـونـي      
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خـرداد هـمـزمـان        ١٧ صبح روز 
دو حمله مسلحانه تروريستي کامال 
سازمان يافته به مجلس اسالمـي و    
محل دفن خميني صـورت گـرفـت.        

نفر  ١٧ اخبار دولتي  از کشته شدن  
نـفـر      ٤٠ و مجـروح شـدن بـيـش از             

گزارش ميدهد. اما روشن است کـه     
اين گزارشات بـه هـيـچ وجـه قـابـل               
اعتماد نيستند. طبق آخرين خبرهـا   
جريان اسالمي داعـش مسـئـولـيـت        
اين عمليات تروريستي را بر عـهـده     
گرفته است. اما اعمال تـروريسـتـي       
از جانب هر کس که صـورت گـيـرد،      
قربانيانش مردم هسـتـنـد. نـتـيـجـه             
مستقيمـش مسـمـوم کـردن فضـاي            
جامعه است و زيان مستقيـمـش بـه      
مبارزات کارگران و مردم مي رسـد.  
حکومت اسالمي هم کـه خـود يـک          
پاي تروريسم  و ناامني در مـنـطـقـه     
است، تالش ميکند، از اين مسـالـه   
به عنوان نعمتي براي ايجـاد فضـاي     
رعب و ترور در جامعه سود جـويـد.     
خصوصا در جـايـي چـون مـجـلـس               
اسالمي که محل تجمـعـات هـزاران      
نفره هر روز مردم اسـت، بـهـانـه اي           
خواهد بود براي حکومـت اسـالمـي      
که با امـنـيـتـي کـردن فضـا جـلـوي               
چنين تجمعاتي را بگيرد. اما روشن 
است که کارگران و مـردم مـعـتـرض        
به اعتراضات و طـرح خـواسـتـهـاي            
خود در هر شرايطي ادامه ميـدهـنـد    
و اين نوع توطئه گريـهـا نـمـيـتـوانـد          
ــد.                ــکــشــان ــه ســکــوت ب ــهــا را ب آن
اعتراضات هزاران کارگر در هـمـيـن    
هفته اي که پشت سر گذاشتيم گـواه    

 روشن اين حقيقت است. 
ــا بــه گــزارشــهــا در جــريــان               بــن
عــمــلــيــات تــروريســتــي در مــقــابــل         
مجلس اسالمي سه تن از معلمان به 
اسامي هانيه اکبريانـي از مـعـلـمـان          
حق التدريسي ازلرستان و حسين بني 
اردالن و حسين جاللـي از مـعـلـمـان          
ـيـگـيـري               خراسان جنوبـي کـه بـراي پ
مطالبات خود همراه با ديگر معلمان 
ـنـد، جـان            حق التدريس تجـمـع داشـت
خود را از دست دادند. در جريان ايـن     
حمله تروريستـي مـهـديـه هـراتـي از             
فعالين اجـتـمـاعـي انـجـمـن کـارتـن                
خــوابــي لــرســتــان نــيــز جــانــبــاخــت.         
جانباختن آنها را به خـانـواده هـا، بـه         

ـيـت            همکارانشان و به هـمـگـان تسـل
 ميگويم.

ـتـدريـس در ايـن             معلمان حـق ال
هفته تجمـعـات مـتـوالـي اي بـر پـا                

خـرداد     ۱۶ کردند. از جـملـه در روز          
ـتـدريـس و                     تـجـمـع مـعـلـمـان حـق ال
قراردادي و آموزشياران نهضت سواد 
ــل                ــديـ ــت تـــبـ ــواسـ ــا خـ ــوزي بـ آمـ
قراردادهايشـان بـه قـرارداد ثـابـت و              
پرداخت حقوق معوقه شان، همزمـان  
با مالباختگان در مـقـابـل مـجـلـس           
تجمع داشتند. تعداد تجمع کنندگـان   
در اين روز نزديک به دو هزار نفر بـود.  
مــقــابــل مــجــلــس و مــراکــز قــدرت          
حکومت اسالمي بـه مـحـل تـالقـي          
ـلـف                اعتراضـات بـخـش هـاي مـخـت
مردم براي پيگيـري خـواسـتـهـايشـان         

 تبديل شده است. 
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هـفـتــه اي کــه گــذشـت، هــفـتــه             
اعتراضات هزاران کارگر در محيـط  
هاي کارگري بود که فضاي پر تحرک 
ــري و              ــارگ ــبــش اعــتــراضــي ک جــن
گسترش هر روزه اين اعتراضـات را    
ــمــايــش مــيــگــذارد. تــجــمــع               ــه ن ب

گـروه مـلـي فـوالد            ٢٠٠ اعتراضي 
هـزار     ٤ اهواز به نمايندگي از سوي   

کــارگــر ايــن کــارخــانــه در مــقــابــل           
ــجــمــع            ــان، ت ــداري خــوزســت ــان اســت

کـارگـر آذر        ٤٠٠ اعتراضي بيش از 
 ١٥٠٠ آب اراک بـه نـمـايـنـدگـي از             

کارگر اين کارخانه مقابل ساختـمـان   
ــداري، ســه روز اعــتــصــاب            اســتــان
قدرتمند کارگران بازنشسته و شاغل 
بيش از هزار کارگر نيشکر هفت تپه 
و حضــور خــانــواده هــا در ايــن                   
اعتراضات، و تداوم قدرتمند کارزار 
عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات         
کارگران، معلمان و مردم معترض و 
حــمــايــت گســتــرده از خــواســتــهــاي        
ــران                 ــب ــدي از ره ــب ــل ع ــي ــاع اســم
اعتراضات معلمان از سوي فعاليـن  
کارگري و کانونهاي صنفي معلـمـان   
و نهادهايي چون اتحاديه بين المللي 
معلمان و عفو بين المـلـل از ديـگـر         
سر تيتر هاي مهم خـبـرهـاي هـفـتـه           
گذشته است. نگاهي مـخـتـصـر بـر           

 اين خبرها داشته باشيم.

,+�* ا%��ا/ـ  
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نـفـر      ٢٠٠ خرداد  ١٧ صبح روز 
از کارگران کارخانه ملي فوالد اهواز 

هزار کـارگـر      ٤ به نمايندگي از سوي 
شاغل کارخانه در اعتراض بـه عـدم     
پـرداخــت دو مــاه دســتــمــزد و حــق             

تـاکـنـون       ٩٠ سنواتشان که از سـال      
ــابــل                ــرداخــت نشــده اســت، مــق پ
ساختمان استانداري خوزستان تجمع 
کردند. اين کارگران در روز قـبـل از        
آن نيز مقابل دفتر مديـريـت تـجـمـع        
داشتند که زير فشار آنـان مـعـاونـت       
فني گروه مـلـي در جـمـع کـارگـران               
اعالم کرد که مديريت گفته است که 
از دست آنها کاري ساخته نيـسـت و     
شما هم چاره اي نداريد جز اينکه بـه    
توليد ادامه دهـيـد و تـوقـع حـقـوق               
نداشته بـاشـيـد. در پـاسـخ بـه ايـن                   
گستاخي کارگران اعالم کردند که تا 
به خواستشان نرسند بـه تـجـمـعـات          

 خود ادامه خواهند داد.
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خرداد بيش از چهارصد  ١٦ روز 

نــفــر از کــارگــران آذر آب اراک بــه               
کـارگـر ايـن         ١٥٠٠ نمايـنـدگـي از        

کارخانه مقابل اسـتـانـداري اسـتـان          
مــرکــزي در اعــتــراض بــه تــعــويــق           
پرداخت دستمزدهايشان از اسـفـنـد        
ماه گذشته تاکنـون تـجـمـع کـردنـد.           
بعالوه هفت مـاه اسـت کـه بـن ايـن              
کــارگــران پــرداخــت نشــده اســت و            
همچنين بدليل عدم پرداخـت بـيـمـه       
شان، بـا مشـکـل روبـرو شـده انـد.                 
تجمع قبلي اين کارگران در روز هاي 
دوم وسوم خـرداد مـاه در مـحـوطـه            
کارخانه و در ميدان صـنـعـت شـهـر          
اراک صورت گرفت. خبرها همچنين  
از آغــاز دور جــديــد اعــتــراضــات             
کارگران هپکو حکايت دارد. بنا بـر     
خبرهاي منتشر شـده از اول هـفـتـه           
ــکــو اراک               ــپ ــران ه ــارگ ــه ک ــت ــذش گ
دراعتراض به عـدم پـرداخـت بـيـش          

ماه مزد و خطـر تـعـطـيـل شـدن           ٣ از
کارخانه دست از کار کشيدنـد و در      
محوطـه کـارخـانـه تـجـمـع کـردنـد.                
همزماني اين دو حرکت اعـتـراضـي      
توجه ها را به خود جلب کرده اسـت.  

خصوصا يکماه اعـتـراض بـيـش از           
هزار کارگر کارخانه هپکو يـکـي از       
ــقــطــه هــاي درخشــان مــبــارزات             ن

ــال               ــري در سـ ــارگـ ــود.     ٩٥ کـ بـ
اعتراضاتي که کارگران با شعار يـک  
اختالس حل بشه مشـکـل مـا حـل           
ميشـه، و بـا سـرود زيـر بـار سـتـم                    
نميکنيم زندگي، جان فدا ميـکـنـيـم     
در ره آزادگي واي از اين وضـع، واي    
از اين وضع، صـداي اعـتـراض کـل           
کارگران و کل جامعه را فرياد زدند. 
يکماه اعتراض قـدرتـمـنـد کـارگـران         

و تـظـاهـرات هـر          ٩٥ هپکو در سال 
روزه آنهـا در خـيـابـانـهـاي اراک بـر                
فضاي اعتراضي شهر و کل جنـبـش   
کارگري تاثير گذاشت. اعتـراضـاتـي     

بـه نـقـطـه          ٩٥ که در نوزدهم بهمـن    
عطف مهـمـي رسـيـد و وارد شـدن              
خانواده ها به عقب نشيني مديريـت  
منجـر شـد و کـارگـران تـوانسـتـنـد                 
بخشـي از طـلـب هـايشـان را نـقـد                  
کــنــنــد. ايــنــهــا هــمــه تــجــربــيــات             
درخشاني است که بدون شک امـروز    
اين کارگران و کل جنبش کارگري را 
در موقعيت قوي تري براي پيشـبـرد   

 اعتراضشان قرار داده است.
ا%�8	ب ��رگ  
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خرداد بـيـش از هـزار         ١٦ صبح 
کارگر شاغل و بازنشستـه نـيـشـکـر        
هفته در سومين روز اعتراضـاتشـان   
مقابل درب ورودي کارخانه تـجـمـع      
کرده و پيگير مطالباتشان شدند. در 
اين حـرکـت اعـتـراضـي شـمـاري از              
خانواده هاي کـارگـران نـيـز حضـور            
داشتند. بنا بر خبر منتشـر شـده از        
سوي اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران            
بدنبال اين تجمع يکي از مـامـوريـن    
انتـظـامـي مسـتـقـر در شـرکـت بـا                  
ــه                  ــدام بـ ــل، اقـ ــحـ ــور در مـ حضـ
ناسـزاگـوئـي بـه کـارگـران کـرد. در                 
عکس العمل به رفتار توهين آمـيـز     
او شماري از کارگران بـا وي درگـيـر        
شدند و  او هـم بـا بـرداشـتـن سـالح             
اقدام به تيراندازي هوائـي کـرد  کـه          
کارگران توانستند بموقع جلويـش را    
بگيرند. عـلـيـرغـم ايـن تـيـرانـدازي                
کارگران نيشکر هفت تپه هـمـراه بـا        

ظـهـر    ۱۲ خانواده هايشان تا ساعت 

به تحصن خـود ادامـه دادنـد و در              
برابر وعـده و وعـيـدهـاي کـارفـرمـا              
اعالم کردند که تـا دسـت يـابـي بـه              
مطالباتشان همچنان به اعتصاب و 

 اعتراض خود ادامه خواهند داد.
اولين روز اعتراضـات کـارگـران      

خـرداد     ١٣ نيشکـر هـفـت تـپـه در              
کـارگـر      ٥٠٠ اتفاق افتاد که در آن       

بازنشسته اين شرکت بدليل تـاخـيـر      
درصد سهم بيمه کارفرما  ٤ پرداخت 

به صـنـدوق تـامـيـن اجـتـمـاعـي و                  
ماهها بالتکليفي و بدقوليـهـاي وي     
درمقابل دفتر مديريت شرکت تجمع 
کرده بـودنـد. در ايـن روز تصـمـيـم                   
کارفرما مبنـي بـر پـرداخـت تـنـهـا              
بخشي ازمطالبات بازنشستگـان از    

ــال     ــران        ٩٥ و   ٩٤ س ــارگ ، خشــم ک
بازنشسته را برانگيخت و در نتيـجـه   
آنها از شرکت خارج شده و جاده بين 

انديمشک را بسـتـنـد     -المللي اهواز 
ــن                  ــي در اي ــن ــگــي ــک ســن ــي ــراف و ت
مسيرايجاد شد  که با دخالت نيروي 
انــتــظــامــي و دعــوت بــه مــذاکــره،          
کارگران بـه کـارخـانـه بـازگشـتـنـد.               
بدنبال اين تجمع اعتراضي، فريـدون  
نيکوفرد نماينده کـارگـران و عضـو          
سنديکاي کارگران کشت و صـنـعـت    
نيشکر هفت تپه، تـوسـط سـيـامـک          
نصيري قائم مقام مديـريـت شـرکـت       
هفت تپه بدليـل بـروز اعـتـصـابـات           
مکرر و حمايت و پيگيري هـاي وي    
در دفاع از حقوق کارگران، تهديد بـه  
اخراج شد. اين موضوع نيز بر شدت  
اعتراض کارگران افزود. از همين رو  

خرداد کارگران نيشکر هفت  ۱۵ روز 
تپه براي دوميـن روز دسـت از کـار            
کشيده و تحصن کردند. در حـرکـت        
اعتراضي اين روز قائم مقام شرکـت  
بــا حضــور در مــيــان کــارگــران                  
اعتصابي با گستاخـي تـمـام اعـالم         
کرد که هـر کـس بـه سـر کـار خـود                 
برنگردد اخراج ميشود و در صـورت  
ادامه اعتصاب درب شرکـت بسـتـه      
شده و کار تعطيل خواهد شـد. امـا        
کارگران بطور يـکـپـارچـه او را هـو              
کردند و فرياد زدند شما بايد شرکـت  
را رهــا کــنــيــد و بــرويــد. کــارگــران             
اولتيماتوم دادند که اگر طلبهايشـان  
فـوري پـرداخــت نشــود بــا خــانــواده           
هايشان خواهند آمـد و در مـقـابـل           
فرمانداري شـوش تـحـصـن کـرده و            
اقدام به بستـن جـاده بـيـن الـمـلـلـي               
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است، بايد جنبشي با همين ابعاد 
بــه راه انــداخــت. و بــه عــبــارت               
روشنتر پاسخ بيکاري مـيـلـيـونـي      
در جامعه و افزايش هر روزه شمار 
آن، جــنــبــشــي ســراســري عــلــيــه           
بيکاري است. جنبـشـي کـه هـمـه           
بــيــکــاران و خــانــواده هــايشــان،          
ــيــکــار               کــارگــرانــي کــه از کــار ب
ميشوند و خانواده هايشان را در     
بر بگيرد و براي آن کل جامعـه را    

 بسيج کرد.
واقعيت اينست که امروز مـا    
با جامعه اي روبروييم که جـنـبـش    
هاي اجتماعي در اشکال مختلف 
دارند سازمان مي يابـنـد و جـلـو         
مي آيند. در مـتـن ايـن شـرايـط               
زمينه براي سازماندهي جنبـشـي   
اجتماعي عليه بيکـاري بـيـش از        

 بيش فراهم است. 
اين جنبشي اسـت کـه بـطـور           
واقعي جوانـان و خصـوصـا زنـان           
جوان نيروي اصلي اش را تشکيل 
ميدهند. صف مبارزه آنـرا بـايـد         
سازمان داد و حـول خـواسـتـهـاي          

 مشترکي متحد کرد. 
بـا کـارزاري سـراسـري عـلـيـه              
بيکاري و با خواست بيمه بيکاري 
براي همه کسانيکه که کار ندارنـد  
و آماده به کارند، و حـق داشـتـن          
کار و يک زندگـي انسـانـي، صـف         
ميليونـي نـيـروي خـود را عـلـيـه                

 بيکاري سازمان دهيم.
يک گام مهم در کـارزارعـلـيـه       
بـيــکــاري، مــتــشـکــل شــدن حــول         
خواسـتـهـايـي روشـن و سـراسـري              
است. بيـمـه بـيـکـاري مـکـفـي و                
امروز در گام اول رقمي باالي خط 

هــزار    ٤٠٠فــقــر، يــعــنــي بــاالي        
تومان، حق همـه افـراد آمـاده بـه           

سـال اعـم از زن و            ١٨کار باالي 
مرد است و تا زمانيکه اين افـراد  
بيکارند و اشتغالي پـيـدا نـکـرده         
انــد، بــرخــورداري از بــيــمــه هــاي          
اجتماعـي چـون درمـان رايـگـان،            
تحصيل رايگان و تسهيـالت الزم    
براي تامين مسکن به حق مسـلـم   
مردم، خواستهاي مهمي است کـه  
ميتوان حـول آن گـفـتـمـان بـه راه               

 انداخت و نيرو گرد آورد.
جنبش عليه بيکاري ظـرفـيـت    
بسيج بيشترين نيروي اجـتـمـاعـي     
را دارد، با ابتکارات مختلف اين 
نيـرو را گـرد آوريـم و مـتـشـکـل                  
کنيم. با تشکيل ان جي او هـا و         
کانونـهـايـي اعـتـراضـي مـيـتـوان              
نيروي عظيم معترض اجـتـمـاعـي     
عليه بيکاري را سازمان داده و به 
حرکت درآورد. ميتوان در مديـاي   
اجتـمـاعـي و از جـملـه تشـکـيـل                 

گروههاي اعتراضي ويـژه  عـلـيـه         
بيکاري در گروههاي تلگرام و بـه    
راه انداختن گفتـمـان بـر سـر ايـن            
موضوع و خواستهاي فوري خـود    
نيرو جمع کرد و اعتراض سازمان 
داد. مـــيـــتـــوان طـــومـــار هـــاي            
اعتراضي علـيـه بـيـکـاري بـه راه             
انداخت که شعار آن يا کار يا بيمه 
بيکاري باشد و در اين طومار هـا  
ــار              ــوم داد و خــواســت ــمــات ــي ــت اول
پاسخـگـويـي شـد. مـيـتـوان ايـن                
طومار ها را در تمـام مـحـالت و        
در گروههاي تلگرام و در همه جـا    
به امضا گذاشت و حول آن نيـروي  
خود را گرد آورد و اعتراض شکل 

 داد. 
ــا                 ــر ب ــر شــه ــوان در ه ــت مــي
تبليغات وسيع حول ايـن مسـالـه        
زمينه را براي حمايت اجـتـمـاعـي     
از تــجــمـعــات اعـتــراضــي عــلــيــه         
بيکاري فـراهـم نـمـود. بـر پـايـي                 
چنين اعتراضاتـي در فضـاي پـر          

جنب و جوش اعتراضي کارگري و 
کل جامعه ممکن و عملي اسـت.    
هــمــانــطــور کــه کــارگــران تــجــمــع         
ميکنند و دستمزدهـاي پـرداخـت      
نشده خـود را طـلـب مـيـکـنـنـد،                 
ــطــور کــه کــارگــران جــمــع             هــمــان
ميشوند و با امضاي طومـارهـاي   
اعتراضي صداي اعتراض خود را 
عليه دستمزدهـاي چـنـد بـار زيـر            
خط فقر بلند مـيـکـنـنـد، کـارزار           
عليه امنيتي کردن مـبـارزات بـه        
راه مــي افــتــد، اعــتــراض عــلــيــه          
بيکاري و تاکيـد بـر دو خـواسـت           
کار يا بيمه بيـکـاري، اعـتـراضـي        
برحق است و ميتوان کـارگـران را       
حــول آن گــرد آورد. ايــن دســت                
جوانان چپ و راديکال را ميبوسد 
که پـرچـمـدار چـنـيـن مـبـارزه اي                 
باشند و آنرا تدارک ببيننـد. بـايـد       

 دست بکار شويم. *

کشورهـا اسـت. در مـقـابـل دولـت                
ارتجـاعـي عـربسـتـان در راس يـک               
بلوک ديگر مشـغـول شـکـل دادن و           
تقويت جريانات تـروريسـت از نـوع          
ديگر است و دامـنـه عـمـلـيـات آن               
بويژه بدنبال حـمـايـت قـاطـع دولـت             
آمريکا از دولت عربستـان بـه ايـران        
نيز کشيده ميشود و باحتـمـال زيـاد      
ايــن نــوع عــمــلــيــات هــا در ايــران             

گسترش خواهد يـافـت. هـر انسـان            
آزاده اي بايد قاطعانه در مقابل هـر    
دو قــطــب تــروريســم اســالمــي در            
منطقه و سياست هاي جنايتکـارانـه   
 دولت آمريکا و متحدينش بايستد. 
جمهوري اسالمي سعي ميکنـد  
خود را قرباني تروريسم قلمداد کـنـد   
اما خود يک دولت تماما تـروريسـت   
عليه مردم ايران و در منطقه اسـت.     

سال ترور مستمـر عـلـيـه مـردم           ۳۸ 
ايران، اعدام هاي بـيـشـمـار و قـتـل             

هاي زنجيره اي و زنـدانـي کـردن و              
شکنجه مردم حق طلب، سـلـب هـر        
نوع حق و حـقـوقـي از زنـان و کـل                  
مردم، تحميل فقر و مـحـرومـيـت و       
بيکاري و بي تاميـنـي بـه اکـثـريـت           
مردم و صدها اقدام تروريستي عليه 
ــيــروهــاي اپــوزيســيــون در خــارج            ن
کشــور، و هــمــچــنــيــن حــمــايــت از           
ارتجاعي ترين نيروها و دولـتـهـا و          

ــظــامــي             ــر ن ــم ــات مســت ــي ــل ــم  -ع
تروريستي در کشـورهـاي مـنـطـقـه             
بخشي از کارنامه سـيـاه جـمـهـوري          

 اسالمي است.  

ــيــســت کــارگــري           حــزب کــمــون
عمليات تروريستي امروز در تـهـران   
را شديدا محکـوم مـيـکـنـد. حـزب            
همچنين سياسـت هـاي ارتـجـاعـي          
جمهـوري اسـالمـي در مـنـطـقـه را                
شديدا محکوم ميکند و کارگـران و    
مردم را به گسترش مـبـارزات شـان      
ــراي احــقــاق حــقــوق حــقــه خــود                ب
فراميـخـوانـد. گسـتـرش مـبـارزات             
مــردم تــنــهــا پــاســخ بــه جــمــهــوري           
اسالمي و رقـبـاي ارتـجـاعـي آن و              
تـنــهــا پــاســخ بـراي رهــايـي از شــر              
جهنمي است که جمهوري اسـالمـي     

بر سر مردم حـاکـم کـرده اسـت. تـا               
جـمــهـوري اسـالمــي هســت فــقـر و             
محروميت و فساد و جنايت عـلـيـه      
ــن حــکــومــت و                ــوســط اي مــردم ت
اقدامات تروريستي توسط جريانات 
اسالمي از قطب مخالـف آن ادامـه       

 خواهد يافت. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
، ۱۳۹۶ خرداد  ۱۷   
۲۰۱۷ ژوئن  ۷   

 ۱ از  صفحه  

نشست ساليانه سازمان جهانـي  
کارازهفـتـه دوم مـاه ژوئـن در ژنـو                
شروع ميشود. امسال نيز جمـهـوري   
اسالمي و نمايندگان تشـکـل هـاي        
حکومتي در اين اجالس شرکت مي 
کنند. مخالفان جمهوري اسالمي و    
مدافعان حقوق کارگران در ايران، از   
جمله حزب کمونيست کارگـري نـيـز      
همزمان براي اعـتـراض بـه حضـور           
جمهوري اسالمي در مـقـابـل مـقـر          
سازمان جهاني کار دست به تـجـمـع    

 اعتراضي ميزنند. 
جــمــهــوري اســالمــي نــمــايــنــده      

کارگران و مردم ايران نيـسـت، رژيـم      
ســرکــوب آنــهــا اســت. رژيــمــي کــه           
کـارگــران را بــخـاطــر مــبــارزاتشــان         
دستگير و زنداني مـيـکـنـد، شـالق          
ميزند، هر اعـتـراضـي را بـه اقـدام              
عليه امنيت ملي متهم ميکند و با 
اين اتهامات فعـالـيـن اعـتـراضـات         
کارگري را بـه دادگـاه مـيـکـشـانـد،            
رژِيمي که اعتراض کارگر به ناامني 
مــحــيــط کــار را بــا بــاتــوم جــواب             
مــيــدهــد، جــايــش نــه در اجــالس             
سازمان جهاني کـار، بـلـکـه پشـت            

 ميز محاکمه است.

ــايــد از            جــمــهــوري اســالمــي ب
سازمان جهانـي کـار اخـراج گـردد.           
کارگران و معلمان زنـدانـي و کـلـيـه          
زندانيـان سـيـاسـي بـايـد فـورا آزاد                
شوند. کليه پرونده هايي کـه عـلـيـه          
فـعــالــيـن جــنــبـش هــاي مـخــتــلــف            
اعتراضي تشکيل شـده بـايـد بـدون         
 استثنا و بي قيد و شرط لغو شود. 

حزب کمونيست کارگري امسال 
نيـز روز نـهـم ژوئـن در تـظـاهـرات                  
مقابل مقر سازمان جهاني کـار در      
شهر ژنـو حضـور خـواهـد داشـت و              
همه مخالفان جمهوري اسـالمـي را     

به شرکت در ميتينگي که با حضور 
جــريــانــات مــخــتــلــف چــپ بــرگــزار        
ميشود فراميخـوانـد. حـزب کـلـيـه            
اتحاديه هاي کارگري شرکت کنـنـده   
در اجالس سازمان جـهـانـي کـار را         
فراميخواند سازمان جهاني کـار را      
براي اخراج نـمـايـنـدگـان جـمـهـوري             

 اسالمي تحت فشار بگذارند. 
ــيــســت کــارگــري          حــزب کــمــون
مخالفان رژيم و مدافعان کارگران و   
مردم ايـران را فـرا مـي خـوانـد بـا                   
شرکت در اين مـيـتـيـنـگ، صـداي           
اعتراض کارگران و مردم ايران را بـه  

حضور جمهوري اسالمي و تشـکـل       
هاي ضد کارگري آن که در اجـالس      
آي ال او شرکت مـيـکـنـنـد هـر چـه              

 رساتر کنند. 
   زمان و محل تجمع:

 ۱۵ تا  ۱۳ ژوئن از ساعت  ۱۳ 
ميدان ملتها، در مقابل 

 سازمان ملل، ژنو 
 

تشکيالت خارج کشور حزب 
 کمونيست کارگري ايران

۲۰۱۷ جون  ۳   
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اهواز ـ انديمشک خواهـنـد کـرد. در         
ادامــه ايــن اعــتــراضــات بــود  کــه             
کارگران در روز شانزدهم کارگران بـا  
جمعيتي بيشتر و همراه بـا خـانـواده      
هايشان تجمع کردنـد. اعـتـراضـات        
کارگران نيشکر هفت تپه بـا قـدرت       

 ادامه دارد. 
کارگر بازنشسته اين  ٣٥٠ حدود

تـا  ۹۴ کارخانه از اسفـنـد مـاه سـال           
کنـون مسـتـمـري خـود را دريـافـت                
نکرده اند. گروهي از ايـن کـارگـران           
بدليل عدم پرداخت حق بيـمـه شـان،      
هنوز بازنشسته نشده اند. همچنـيـن    

بـرداري و       پرداخت نشـدن حـق بـهـره        
از ديـگـر        ۹۵ و  ۹۴ پاداش سالهاي 

هاي کارگران مجتمع نيشکر  خواسته
 تپه است. هفت

جــدا از کــارگــران بــازنشــســتــه          
کارگران شاغل در ايـن مـجـتـمـع از          
ــمــزدشــان              آغــاز ســال جــاري دســت
پرداخت نشده و بابت حق بيمه نيز از 
اســفــنــد مــاه طــلــب دارنــد و ايــن               
موضوع آنها را با مشـکـل تـمـديـد          
دفترچه هاي بيمه شـان روبـرو کـرده          
است. اين چندمين بار اسـت کـه در       
ماه جاري اين کارگران در رابـطـه بـا      
اين موضوعات دست بـه تـجـمـع و           

 اعتراض زدند. 
نيشکر هفت تپه يکي از کـانـون   
هاي داغ اعتراضات کارگري اسـت.    
اين کارگران تجربيات درخشـانـي از     
اعــتــراض در بــرابــر تــعــرضــات                
کارفرمايان و مـقـامـات دولـتـي بـه           
زندگي و معيشتشان را دارنـد. ايـن      

با اعـتـراضـات       ۸۷ کارگران در سال 

متحدشان تـوانسـتـنـد، سـنـديـکـاي           
خود را شکل دهنـد و بـا انـتـخـاب            
نمايندگان واقعي شان، عمال فرمـان  
اخراج نهادهاي دست ساز دولتي از   
کارخانه را دادند. يک نقطه درخشـان   
اعتراضات کارگران نيـشـکـر هـفـت        

مـاده اي       ۶ بيانـيـه      ۸۶ تپه در سال 
آنـهـا بـا تـاکـيـد بـر مـتـکـي کـردن                      
اعتراضاتشان به مجمع عمومي بـه    
محلي براي تصميم گـيـري و حـفـظ         
اتحادشان بود. اينها همه تجربـيـات    
با ارزشي است که مـيـتـوانـد نـقـطـه          
اتکاي اين کـارگـران در دور جـديـد             
اعــتــراضــاتشــان بــاشــد. خصــوصــا        
حضــور فــعــال خــانــواده هــا در                  
اعتراضات اخيراين کارگران، امـروز  
ميتواند آنها را در موقعيت بسـيـار     
قويتري قرار دهد. با اتـکـاء بـه ايـن          
پيشروي ها ميتوان اين مبارزات را   
قدرتمندتـر جـلـو بـرد. مـيـتـوان بـا                  
اطالع رساني به مردم، وسـيـعـتـريـن      

 حمايت ها را جلب کرد. 
کــارگــران نــيــشــکــر هــفــت تــپــه        
خواستار پرداخت فوري طلبهـايشـان   
هستـنـد. بـعـالوه بـدنـبـال واگـذاري                
شرکت نيشکر هفت تـپـه بـه بـخـش          
خصوصي، مديريت کارخانه در پناه 
حمايت هاي دولت و بـاز گـذاشـتـن           
دست کارفرمايان براي تشديد فشـار  
بر روي کارگران و استثـمـار بـيـشـتـر         
نــيــروي کــار، ايــن کــارخــانــه را بــه             
دوربين هاي مداربسته مجهـز کـرده     
اســت. در هــمــيــن راســتــا نــيــروي              
انتظامي ثـابـت در مـحـل شـرکـت               
استقرار يافته است. اين موضوع بـا    
اعتراض کارگران روبرو شـده و يـک         

خواست مهم آنها جمع شـدن بسـاط     
دوربــيــن هــاي نصــب شــده، خــروج           
نيروي انتـظـامـي و پـايـان دادن بـه               
فضاي امنيتي در کارخانه است. از    
مبارزات کارگران نيشکر هفت تـپـه     

 وسيعا حمايت کنيم. 
ا��	%�L% Vى �$ ز�ـ�ان  
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خرداد اسماعيل عبـدي   ١٦ روز 

از رهبران اعتراضات معلمان که بـا    
اتهاماتي امنيتي شـش سـال حـکـم         
دارد، بعد از دو روز بستري بودن در   
بــيــمــارســتــان خــمــيــنــي بــه زنــدان           
بازگردانده شد. اسماعيل عـبـدي از      
دهم ارديبهشت در اعتراض به حکم 
خود و با خواست بسته شدن احـکـام   
امنيتي صادر شـده بـراي فـعـالـيـن             
کارگري، معلمان و مردم مـعـتـرض      
دست به اعتصـاب غـذا زده بـود و            

ــام              ١٣ روز     ــجـ ــراي انـ ــرداد بـ خـ
آزمايشات پزشکي بـه بـيـمـارسـتـان         
خميني تهران منتقل شد. قـعـالـيـن        
کـارگـري و مــعـلـمــان بــا رفـتــن بــه                
مالقات او همبستگي خود را با وي 

 و خواستهايش اعالم کردند.
کانـون صـنـفـي مـعـلـمـان طـي                
ــن                 ــري ــورد آخ ــه اي در م ــي اطــالع
وضعيت اسماعيل عبدي از نشسـت  
هياتي مرکب از مادر عبدي، وکيـل  
او و دو عضو هيات مـديـره کـانـون         
تهران به نمـايـنـدگـي از اسـمـاعـيـل             
عبدي با حـاجـي مـرادي ( داديـار              
نــاظــر بــر زنــدان) چــنــيــن گــزارش             
ميدهد: "از آن جا که تـلـقـي هـيـأت          
مديره ي کـانـون، جـنـاب عـبـدي و               
خانـواده گـرامـي ايشـان از گـزارش              
هيأت مذکور به پشتوانه اعالم نـظـر   

داديار محترم ناظر زنـدان، مـثـبـت         
بوده اسـت، مـقـرر شـد اسـمـاعـيـل               
عبدي به درخواست کـانـون صـنـفـي        
معلمان  و خـانـواده، بـه اعـتـصـاب           
غذاي خود خاتمه دهـد". کـانـون بـا           
گزارش اين خبر اعالم کـرد کـه حـق        
پيگيري خواسته هاي عبدي را بـراي  
او معلمان مـحـفـوظ دانسـتـه و در            
انتظار انتشار اخبار مثبت از جانـب  
مسئوالن مـربـوطـه طـي چـنـد روز               
آينده خواهد بود. اسماعيـل عـبـدي       
سال گذشته همراه با جـعـفـر عـظـيـم         
زاده عضو هيات مديره اتحاديه آزاد 
کارگران ايـران طـي بـيـانـيـه اي بـه                  
امنيتي کـردن مـبـارزات اعـتـراض          
کرده و خواستار بسته شدن تـمـامـي      
پرونده هاي امنيتـي تشـکـيـل شـده          
بـراي کــارگـران، مــعـلــمــان و مــردم            
معترض شدند. اين اعتراض شـکـل    

کارزاري گسترده بخود گـرفـت و بـا          
حمايت هاي وسيعي در ايـران و از          
ــري و               ــارگ ــاي ک ــه ــان ــازم ســوي س
تشکلهاي معلمان در سطح جـهـانـي    
روبرو شد. امسال نيز بعـد از اعـالم        
اعتراض عبدي در همين رابطه ايـن    
کارزار تحرک بـيـشـتـري پـيـدا کـرد.            

خرداد،  ١٦ انتقال عبدي به زندان در 
بازتاب اعتراضي بسياري در مـيـان   
کارگران داشتـه اسـت. کـمـپـيـن در              
حــمــايــت از اســمــاعــيــل عــبــدي و           
خــواســتــهــايــش و در اعــتــراض بــه          
امنيتي کـردن مـبـارزات کـارگـران،          
معلمان و مردم معترض با خواسـت  
آزادي اسماعيل عبدي، آتنا دائـمـي   
و تمامي فـعـالـيـن سـيـاسـي ادامـه             
دارد. با تمام قـدرت از ايـن کـارزار           
حمايت کنيم. به بازگردانـدن عـبـدي      

 *به زندان وسيعا اعتراض کنيم. 

خرداد، کـارگـران      ۱۶ عصر روز 
کارخانه آذرآب اراک دراعـتـراض بـه      

ماه حقوق دسـت بـه      ۴ عدم پرداخت 
مقابل استانداري مـرکـزي      در تجمع
کارگران چهارماه است حـقـوق    .زدند

خود را دريافت نکرده اند، هفت ماه 
بــن آنــهــا پــرداخــت نشــده و بــيــمــه             
 تکميلي آنها بالتکليف مانده است. 

 ۱۵۰۰ کارگران اين کارخانه که 
ارديبـهـشـت تـا        ۲۶ نفر ميباشند از 

سوم خرداد نيز دست به تـجـمـع يـک       
هــفــتــه اي زدنــد. روزهــاي اول در               

محوطه کارخـانـه تـجـمـع کـردنـد و              
سپس اعتراض خـود را بـه مـيـدان             
صنعت شهر کشاندند. کارفـرمـا بـه       
کــارگــران قــول داد کــه بــخــشــي از            
مـطــالــبــات آنــهــا ظــرف دو هــفــتــه           
پرداخت ميشود اما ايـن وعـده هـا          
هم پوچ بود. توجيهات کارفرمـا کـه      
اين مـوسـسـه بـدهـي دارد و بـازار                 
فروش ندارد براي کـارگـران مـطـلـقـا         
قابل قبول نيست. هم کارفرما و هـم   
دولت مسئول پرداخت بموقع حـقـوق   
ها و بن و بـيـمـه هسـتـنـد. در اوج                  

سودآوري کارخانه نيز سهم کـارگـران   
حقوق چنـدبـار زيـر خـط فـقـر بـود.                
کارگران کار کرده اند و حـقـوق خـود      

 را ميخواهند. 
الزم بـــه يـــادآوري اســـت کـــه             
کارگران کارخانه هپکو در اراک نـيـز   
که در ماههاي دي و بهمن سال قبـل  
بيش از يـک مـاه در اعـتـصـاب و                  
اعتراض بسر ميبردند بار ديـگـر در     
هــفــتــه گــذشــتــه دســت بــه تــجــمــع            
اعتراضي زدند و خـواهـان دريـافـت       

 حقوق معوقه خود شدند. 

ــيــســت کــارگــري           حــزب کــمــون
کارگران آذرآب و هپکـو در اراک را        
فراميخواند که متحـد و يـکـپـارچـه          
همراه با خانواده هاي خود دسـت بـه     
تجمع بزنند و با جلب همبستـگـي و     
ــهــر دولــت و                   ــردم ش ــت م حــمــاي
کارفرماها را براي گـردن نـهـادن بـه         
خواست هاي کارگـران تـحـت فشـار         
قرار دهند. کارگران هپکو مـوقـعـي       

بـهـمـن       ۱۹ موفق شدند که در روز       
همراه با خانواده هاي خود دسـت بـه     
راهپيمايي در مـرکـز شـهـر زدنـد و            

اعالم تحصن کـردنـد و بـالفـاصـلـه             
صبح روز بيستم بـهـمـن بـخـشـي از           

 حقوق آنان پرداخت شد. 
حزب کمونيست کارگري ضـمـن   
حـمــايــت قــاطــع از خــواســت هــا و             
مبارزات بـحـق کـارگـران آذر آب و             
هپکو آنها را به اتـحـاد و اعـتـراض         
مشتـرک و مـردم شـهـر اراک را بـه                  
پشتيبـانـي از خـواسـت هـاي آنـهـا                

 فراميخواند. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۷ ژوئن  ۸ ، ۱۳۹۶ خرداد  ۱۸ 

 ۶ صفحه  
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فصل شاليکاري که مي آيـد،    
کار زنان روستايي صدچندان مـي  

 شود. 
زنـــان روســـتـــانشـــيـــن، ايـــن        
کارگران خاموش و ارزان عالوه بر 
زادن و پختن و شـسـتـن و خـانـه              
داري و بــزرگ کــردن کــودکــان و            
تــيــمــار داري شــوهــر و پــرورش             
حيوانات خانگي از قبيل مـرغ و      
خروس و اردک و گاو و گوسفند و   
ده ها کار ديگـر هـم بـر دوش آن            
هاست که اصال ديده نمي شـود ،      
انگار در قباله ي اين زنان نوشـتـه   

 شده است.
اين هـا، کـارهـاي هـر روز و               
شب زنان روستانشين اسـت. امـا      
در فصل برنجکاري، کـارهـاي پـر      
زحمت نشاکردن و وجيـن کـردن و       
درو نــيــز بــه مشــقــت هــاي زنــان            

 اضافه مي شود.
کارهايي کـه از خـروسـخـوان           
صبح آغـاز مـي شـود و تـا بـوق                
سگ ادامه دارد. پاها تا زانـو در    
گل و الي و سـر و گـردن در زيـر              
 آفتاب سوزان و کمر تا غروب خم. 
ــان               ــن هــمــه ي داســت امــا اي
نيسـت. زنـانـي هـم هسـتـنـد کـه                  
زمين کمي دارند و کـارشـان زود       
تمام مي شود و يـا اصـال زمـيـن         
براي کشاورزي ندارند. ايـن زنـان        
به خاطر فقر و براي کسب درآمـد    

آور    هـاي سـرسـام        و تامين هـزيـنـه   
زندگي مجبورند بروند روي زمين 

 هاي ديگران کار کنند.
اين کارها، فصلـي اسـت. در        
استان هاي شمالي مانند گيالن و 
مازندران و گلستان حدودا  بيست 
روز در اواخـر فـرورديـن و اوايـل               
ارديبهشت براي نشاي بوتـه هـاي     
ــل                  ــار هســت و در اواي ــج ک ــرن ب
تابستان هم يک ده بـيـسـت روزي          
بـراي وجـيــن عــلـف هـاي هـرز و                
خالصه، بيست روزي هم در اواخر 
تابستان و اوايل پاييز کـه شـالـي        
ها را درو مي کنـنـد، بـراي زنـان         

 کار هست.
در استان هاي ديگر نيز زنـان    
ــبــه و در                   ــن در مــزارع ذرت و پ
جاليزها کار مي کنند. امـا کـار        

در شاليزارها بـه خـاطـر رطـوبـت            
زمين و هوا، مشـقـت و سـخـتـي            
 هاي زياد و طاقت فرسايي دارد. 

زنان باردار و يا زناني که بچه 
هاي کوچک شان را به پشـت شـأن     
بسته اند و زنان پير در کشتزارهـا  
کار مي کنند. دختران کـم سـن و        
سال زيادي جواني و طراوت شـأن    
را در مــزارع تـلــف مــي کــنــنــد.            
دختراني که بايد به مدرسه بـرونـد   
و يا بازي کنند و از زنـدگـي شـأن      
لـذت بــبـرنــد، کــمـرشــان زيــر بــار            
سنگين کـار مـي شـکـنـد. زنـان                
روستانشين و يا امروزه بسـيـاري     
از زنان حاشيه نشـيـن مـجـبـورنـد         
براي يک لقمه نان به کار روزمزدي 

 روي بياورند.
ايـن کـارگــران فصــلـي، هـيــچ           
پشتـوانـه ي حـقـوقـي و قـانـونـي                 

 ندارند. 
ـ کارشان دائـمـي نـيـسـت ،            ۱

گاهي هست و گاهي نيسـت. لـذا      
 هيچ اميد و امنيت شغلي ندارند.

ـ ساعات کارشان بـيـش از        ۲
 ساعت است. ۱۰

ـ مزدشان بسيار کـم اسـت.      ۳
 چون که زن هستند!

ـ بيمه نيستند. بنابرايـن نـه      ۴
بيمه ي درماني دارند و نه بيمه ي 
بازنشستگي و بيمه ي عمر. حتي  

 بيمه ي بيکاري هم ندارند.
ـ بـه خـاطـر کـار سـخـت و                ۵

شرايط آب و هـوايـي بـه سـردرد               
هاي شديد و مزمـن، رمـاتـيـسـم،        

 آسم و. . . دچار مي شوند.
ـ سختي کار، پيري زودرس  ۶

 را برايشان به ارمغان مي آورد.
ـ به دليل دائمي نبودن کـار   ۷

و پراکندگي محـل هـاي کـار، از          
ــه اي                 ــحــادي ــچ تشــکــل و ات ــي ه
برخوردار نيستند تـا مـطـالـبـات          
بحق و قانوني شـان را پـيـگـيـري            

 کند.
زناني که در بخـش کشـاورزي     
کار مي کننـد بـه طـرز روشـنـي،            

 بردگان عصر جديد هستند. 
يکي از مشکالت زنان شاغل 
در بــخــش کشــاورزي، عــالوه بــر          
موارد باال، دالالن و کارچـاق کـن     
هايي (برده فروشاني) هستند کـه   

اين زنان را فوج فـوج هـر روز از           
روستايي به روسـتـاي ديـگـر مـي          
بــرنــد و در مــزارع بــه کــار مــي               
گمارند و بابت اين کار(کاريابي و 
ترانسپورت روزانـه) مـبـلـغـي از             
مــزد نــاچــيــز روزانــه را بــعــنــوان           
دستخوش و حق الزحـمـه از زنـان        

 کارگر مي گيرند. 
جمهوري اسالمـي بـه مـثـابـه          
نظامي که حامي سـرمـايـه داران        
است، هيچ برنامه اي بـراي دفـاع       
از حقوق اين بخش از زنان کـارگـر   
ندارد. درحاليکه بـراي حـجـاب و         
عفاف و براي سعـادت آن دنـيـاي        
اين زنان هم ده ها طرح و تـدبـيـر!      

 انديشيده است. 
--------------------- 
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روزنامـه ي دولـتـي خـراسـان            
خبر داده است کـه قـرار اسـت از            

 ۱۳۹۶ماه آينده يعني از تير ماه 
بازرسي در زميـنـه ي حـجـاب از           
ادارات دولتي و خصـوصـي آغـاز      

 شود .
بنا به خبر فـوق، بـازرسـي از          
حجاب و عفاف کارمندان ادارات 
دولتي و خصوصي مانند دستگاه 

ها و بـانـک      هاي اجرايي، دانشگاه
هاي دولتي و خصـوصـي تـوسـط         

سـتـاد   »نهاد تازه تاسيسي با نام   
صــيـــانــت از حــريـــم امــنـــيـــت              

صــورت خــواهــد     «عــمــومــي ...      
 گرفت.

داستان از اين قـرار اسـت کـه        
کــه  «حــقــوق شــهــرونــدي  »قــانــون   

دولت روحاني براي پز دموکراتيک 
و در حقيقت براي جلوگيري از زير 
پا گذاشتن قوانين اسالمي توسط 
مردم، وضع شده، ساز و کـاري را    
در وزارت کشــور تــعــيــيــن کــرده          

ســتــاد »اســت. ايــن نــهــاد جــديــد        
مرکزي صيانت از حريـم امـنـيـت       

عمومي و حقوق شهروندي وزارت 
 نام دارد. «کشور

اين تشکيـالت نـو پـديـد، در           
سطح استان ها و شهـرسـتـانـهـا و        
شـهـرهــا، شـعــبـاتـي دارد کـه در               
حقيقت وظيفه ي شـوراهـاي امـر          
بمعروف و نهي از منکر و گشـت      

تـذکـر    »هاي ارشاد و گـروه هـاي       
ــواران و         «لســـانـــي ــوتـــورسـ و مـ

چماقداران قرار است ايـن بـار بـه          
روشي بـوروکـراتـيـک و اداري در             

 سطح ادارات انجام دهند. 
هــنــوز ده روز از مضــحــکــه           
انتخابات نگذشته که در آن ديديم 
که چه در تبـلـيـغـات و در سـتـاد             
هاي نامزدهـا و چـه در روز راي             
گيري زن هايي را مي ديـديـم کـه        
اگر در شرايط غير انتخاباتي مي 
بود، بسياري از اين زن ها توسـط  
نهاد هاي حکومتي مورد تذکر و   
پــيــگــرد و بــازداشــت قــرار مــي            
گرفتـنـد، امـا بـالفـاصـلـه دولـت                
روحاني مثل هـمـيـشـه عـلـيـرغـم             
وعده ها و وعـيـد هـايـش حـقـوق             
شــهــرونــدي را در قــالــب نــهــادي          

 سرکوبگر به اجرا مي گذارد.
اگــر در ســنــاريــوهــاي گشــت        
ارشــاد و اشــکــال ديــگــرســرکــوب        
زنــان، گلــه هــاي مــوتــورســوار و           
نيروي انتظامي در خيـابـان هـا و        
پارک ها و اتوبوس ها و سينما ها 
و فضــاهــاي عــمــومــي، بــه زنــان          
تعرض و پرونده سازي مي کردند، 
در طرح صيانت! که قرار اسـت از    
ماه آيـنـده در ادارات اجـراشـود،           
تذکر و درج در پرونده ي پرسـنـلـي    
و احضار به کميته هاي انضباطي 
و ارعاب کارمنـدان بـه اخـراج از          

 کار ختم خواهد شد. 
هنوز از چـنـد و چـون اجـراي             
اين طرح سرکوبگرانه و ارتجاعـي  
و ميزان موفقيت آن چـيـزي نـمـي         
توان گفت اما يک مسأله از پيـش  

روشن است و آن شکست اين طرح 
مسخره است. حداقل نـتـيـجـه اي        
که از اين نـيـت پـلـيـد مـي تـوان                
گرفت ايـن اسـت کـه طـرح هـاي                 

ارتـقـاي   »و    «امنيت اجتماعي! »
و طرح هـادي   «امنيت اجتماعي! 

گانـه ي دوران احـمـدي نـژاد              ۳۵
شـکــسـت خـورده اســت. مــردم و             
بويژه زنان، دماغ آن ها را به خاک 

 ماليده اند. 
حجاب و عفاف در جـمـهـوري    
اسالمي، چنانکه سران جاني رژيم 
مي گويند، اعتقادي نيست. بلکه 
سياسي است. وگرنه در مـحـرم و        
روزهاي انتـخـابـات، اجـازه نـمـي           
دادند زنـان آنـطـور کـه خـودشـان               
ــرون               ــي ــه ب ــد از خــان دوســت دارن

 بيايند.
ــوري            ــه ــم ــم ج ــرچ ــجــاب، پ ح
اسالمي است. هرگونه مبارزه بـا     
حجاب اجباري رژيم، مـبـارزه بـا        
ــن را                     ــت. و اي ــام اس ــظ اصــل ن
حکومت به خوبي مي داند و ايـن  
همه هزينه و بگير و بـبـنـد بـراي           
تحميل حجاب، براي اين است که 
با لغو حجاب، حکومت اسـالمـي   
موضوعيـت و مـحـلـي از وجـود              

 ندارد.
به ضرص قاطع مي گويـم کـه     
طرح صيانت از حجاب و عـفـاف       
وزارت کشور جمـهـوري اسـالمـي       
قــبــل از اجــرا، شــکــســت خــورده          

 است.
اين را جنبش پـرخـروش زنـان        
در سال هـاي اخـيـر اثـبـات کـرده             

 است.
زنـان تصـمــيـم گـرفــتـه انـد و               
عزمشان را جزم کرده اند تا پيکـر  
پوسيده ي اين نظام عهد عتيق را   
با همين حجاب هايش تحميلي به 

 *گورستان تاريخ بسپارند. 
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فعالين کـمـپـيـن بـراي آزادي            
کارگران زنداني در ايران در اولين 
روز اجالس سازمان جـهـانـي کـار       

ــو در روز             ــن (       ۵در ژن  ۱۵ژوئ
خرداد)، صد نسخه از اطـالعـيـه         
اين کـمـپـيـن بـا خـواسـت اصـلـي                
ــوري اســالمــي از              ــه ــم ــراج ج اخ
سازمان جهاني کار را هـمـراه بـا          
پوستري از اسـمـاعـيـل عـبـدي و             
محسن عمرانـي، آتـنـا دائـمـي و            
تـعـدادي از فـعــالـيـن کـارگـري و                
معلمان معترض که با اتهامـاتـي   
امنيتي احکـام زنـدان دارنـد، در          
ميان اعضاي هيئت هاي اتحاديه 
هاي کارگري از نـقـاط مـخـتـلـف           

جهان توزيع کردند و بدينـتـرتـيـب     
صداي اعتراض کارگـران و مـردم       
ايران عليه حـکـومـت سـرکـوبـگـر          
اسالمي را با خواست اخراج آن از 
ســازمــان جــهــانــي کــار در ايــن             

 اجالس منعکس کردند. 
در  دوازدهمين سال متوالـي،  
و عــلــيــرغــم هــمــه مــوانــعــي کــه           
سازمان جهاني کار بـراي حضـور       
فعالين ما در اجالس ساالنه خود 
ايـجـاد کـرده اســت، امسـال نـيــز              
فعالين ما موفـق شـدنـد بـيـانـيـه            
ــراي آزادي کــارگــران             کــمــپــيــن ب
زنداني را روي مـيـز نـمـايـنـدگـان          
اتحاديه هاي کارگري قرار دهند و 
به سـکـوت و مـمـاشـات آشـکـار              
سـازمــان جــهــانــي کــار در قــبــال           

اقدامات سرکوبگـرانـه جـمـهـوري        
اسالمي و بيحـقـوقـي کـارگـران و          

 مردم ايران اعتراض کنند. 
  

نکته اصلي بيانيه مـا اعـالم       
اين نکته اساسي اسـت کـه جـاي          
جــمــهــوري اســالمــي، ايــن رژيــم          
ســرکــوب و جــنــايــت، ايــن رژيــم           
آپارتايد جنسي و زنـدان و شـالق         
در سازمـان جـهـان کـار نـيـسـت،              
بلکه پشت ميز محاکمـه اسـت و       
اين رژيم مـانـنـد رژيـم آپـارتـايـد              
آفريقاي جنوبي بايـد از سـازمـان        
جهاني کار و از همه نهادهاي بين 

 المللي اخراج شود. 
در ايـن بــيـانـيـه بـه خـواســت               
آزادي معلمان معترض و فعالـيـن   

اجتماعي که تحت عناويني چـون  
اخالل در نظم و امنيـت مـلـي بـه         
زنــدان مــي افــتــنــد از جــملــه                  
اسماعيل عبدي، آتـنـا دائـمـي و           
ساير زندانيان سياسي اشاره شـده    
و بر پايان دادن به امنيـتـي کـردن      
مــبــارزات مــردم و بــاطــل شــدن           
تمامي احکام زندان صادر شده بر 
اســاس چــنــيــن احــکــامــي بــراي           
فعالين کارگري، معلمان و مـردم    
معترض تاکيد شده است. در ايـن   
بيانيه همچنين به ناامني محيط 
هاي کار از جمله انـفـجـار مـعـدن        
ــرکـــوب             ــان يـــورت و سـ زمســـتـ
کــارگــرانــي کــه بــه ايــن شــرايــط            
اعتراض ميکنند، بـه شـالق زدن       
کارگران و تهديد دائمي فـعـالـيـن       

کارگري اشاره شده و از نمايندگان 
سازمان هـاي کـارگـري خـواسـتـه           
است به سازمان جهاني کار بدليل 
مماشات با جمهوري اسـالمـي و       
سياستهاي سرکوبگرانه آن عـلـيـه      
کارگران اعتراض کنند، خـواهـان     
ــنــدگــان جــمــهــوري            ــمــاي اخــراج ن
اسالمي  از سازمان جهـانـي کـار      
شوند و جمهوري اسالمي را بـراي  
آزادي فوري و بـي قـيـد و شـرط               
اسماعيل عبدي، آتـنـا دائـمـي و           
تمامي زندانيـان سـيـاسـي تـحـت           

 فشار قرار دهند. 
 شهال دانشفر

کمپين براي آزادي کارگران 
 زنداني
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ــعــدادي از          ۱۷روز    خــرداد ت
کارگران گروه ملي صنعتي فـوالد    
اهواز دست به تجمع اعتراضي در 
مــقــابــل ســاخــتــمــان اســتــانــداري        
خوزستان زدند و خواهان پرداخـت  
حقوق معوقه خود شـدنـد. حـقـوق          

کــارگــر ايــن کــارخــانــه از          ۴۰۰۰
فروردين تا کنـون و حـق سـنـوات           
آنها در شش سال گـذشـتـه تـوسـط        
کارفرما باال کشـيـده شـده اسـت.           
ــه گــروه               ايــن شــرکــت مــتــعــلــق ب

گذاري اميـرمـنـصـور آريـا         سرمايه
 ۳بوده که پس از ماجراي اختالس 

هــزار مــيــلــيــاردي و مصــادره               
هاي متـهـم اصـلـي پـرونـده            شرکت

دچار مشکل شده و با نظارت قـوه  
شـود. کـارگـران          قضائيه اداره مـي 

ــود را                ــون طــرف حســاب خ ــن اک
مستقيما دولـت و قـوه قضـائـيـه              
ميدانند. کارگران اعالم کرده انـد     
که تا رسيدن به خواست هاي خـود  
به تجمع اعتراضي ادامه خواهـنـد   

 داد. 

معاونت فـنـي گـروه مـلـي بـا             
حضور در جـمـع کـارگـران اعـالم              

گـويـد      کرد: مديريـت شـرکـت مـي         
کاري از ما ساخته نيست و شـمـا       

اي نـداريـد جـز           کارگران هـم چـاره      
اينکه کار و توليد را ادامه دهـيـد   
و توقـع حـقـوق نـداشـتـه بـاشـيـد!                

هـاي     در مـاه   «کارگران ميگوينـد    
اخير که شرايطي سخت و بحـرانـي   

هـايـمـان تـحـمـيـل           بر ما و خانواده
شد، اين مسئـوالن از امـتـيـازات         
ايــن کــارخــانــه هــمــچــون مــنــازل          
سازمـانـي، آب و بـرق مـجـانـي،               
اتومبيل استيجاري، حق سـرويـس   
ايـاب و ذهــاب، هـزيــنــه رايــگــان           

هـاي شـهـر،         بنزيـن؛ بـن رسـتـوران        
ــود و                   ــراي خ ــخــر ب ــت ــط اس ــي ــل ب

هــاي خــود، اســتـفــاده از           خـانــواده 
ــرکـــت در          ــاي شـ ــانســـراهـ مـــهـــمـ

هــاي شــخــصــي و ...              مســافــرت
 .»برخوردار بوده اند

 

يادآوري اين نکـتـه الزم اسـت        

ــواز در                 ــوالد اه ــران ف ــارگ ــه ک ک
روز دسـت بـه      ۱۹زمستان گذشته 

تجمع زدند و نهايتا بالفاصله بعد 
از شرکت تعدادي از خانواده هـاي    

اسفند، کـه     ۱۱آنها در تجمع روز 
حــکــومــت مــتــوجــه بــاالگــرفــتــن         
اعتـراض شـد بـخـشـي از حـقـوق                
کارگران را پرداخـت کـرد. حضـور         
کليه خانواده هاي کارگـران فـوالد     
در تجمع و راهپيمـايـي در مـرکـز         
شهر به منظور جلب حمايت مـردم  
مهمترين اهرمي است که کارگران 
در اختيار دارند تا حقوق مـعـوقـه      
خود را از حلقوم حکـومـت بـيـرون       

 بکشند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
ژوئـــن     ۸،    ۱۳۹۶خـــرداد        ۱۸

۲۰۱۷ 
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