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 ضيافت خون در اوين 
 

ميزگرد با شيوا محبوبي و حسن صالحي  در 
مورد کمپين عليه بازديد مهندسي شـده    

 سفراي خارجي از زندان اوين
 

 ٥صفحه 

 کارگران و قراردادهاي برده وار 
    

 شهال دانشفر
 

فتح اهللا بيات رئيس "اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني" از جمله زير مجموعه هاي خانه کارگر و تشکلهاي دست سـاز    
ميلـيـون کـارگـر بـيـمـه شـده                ۱۳ حکومتي، در اشاره به وضعيت نابسامان قراردادهاي کار از اين  خبر ميدهد که از بيش از 

درصـد     ٩٦ ميليون آن بصورت قراردادي و پيماني کار ميکنند. به عبارتي روشـنـتـر          ١٢ تامين اجتماعي در کشور، حدود 
درصد باقي کارگران که به صورت دائم کار ميکنـنـد،    ٤ کارگران در ايران، داراي قراردادهاي موقت کاري هستند. به گفته او  

از کارگران قديمي و در آستانه بازنشستگي هستند. فتح اهللا بيات همچنـيـن از ايـن گـزارش مـيـدهـد کـه سـهـم زيـادي از                            
در گـزارش     .ماهه هستند و تعداد اين قراردادها در حال افزايش اسـت  ۶ ماهه و  ۳ قراردادهاي موقت با مدت زمان حداکثر 

هزار کارگر با قـراردادهـاي مـوقـت و حـقـوقـهـاي                  ٤٥ ديگري رحيم زارع سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس اسالمي از 
ـه             ٢٠ بسيار نازل در وزارت نفت سخن ميگويد که بسياري از آنها بيش از  سال است به کار اشتغال دارند. و همـانـجـا از تـهـي

ـه ايـن گـزارشـات                      «ساماندهي وضعيت نيروهاي قراردادي شرکت نفت»طرح دو فوريتي  در مجلس خبـر مـيـدهـد. اگـر ب
تکاندهنده، قراردادهاي سفيد امضاء را هم اضافه کنيم، گوشه اي از جهنم سرمايه داري حاکم بـر ايـران و شـرايـط بـرده وار                  

 ٧ صفحه   کارگران را مي بينيم. داستان چيست؟ پاسخ کجاست؟

 کارگران در هفته اي که گذشت
 

 شهال دانشفر
 

 ٩صفحه  

آيا حمله به آمرين به 
 معروف قابل دفاع است؟

 
 

متن زير پاسخ به دو سوال شيرين شمس از 
اصغر کريمي رئيس هيئت اجرايي حزب 

کمونيست کارگري در برنامه پخش مستقيم 
 تلويزيون کانال جديد است.

 ٨صفحه  

 ۲ صفحه  

 کمونيسم کارگري پس از منصور حکمت
 

 اين نوشته بر مبناي مصاحبه کانال جديد با حميد تقوائي تدوين شده است
 

امروز دوم مرداد کارگران شاغل       
و بازنشسته نيشکر هفته تپه دست به        

زدند. در اين حرکت                    اعتصاب
اعتراضي خانواده هاي کارگران نيز          
در مقابل درب شرکت تجمع کرده و           
به کارگران حاضردر تجمع داخل                
محوطه صنعتي پيوستند. سپس           
کارگران از شرکت خارج شده و همراه          
با خانواده هايشان جاده شهر حر به              
هفت تپه را بستند و مانع عبور و                
مرور وسايل نقليه شدند. کارگران             
اعالم کردند که فردا نيز به اعتصاب          
و تجمع و بستن جاده ادامه خواهند           

 داد.  
مديريت شرکت سرپرستان را زير      
فشار گذاشته است که مانع ادامه              
اعتصاب کارگران شوند. از                        

صبح حضور نيروهاي              ۱۱ ساعت
انتظامي و لباس شخصي محسوس      
بود. الزم به توضيح است که ماهها و        
هفته هاي متوالي است که کارگران          
شاغل و بازنشسته نيشکر هفت تپه         
دست به اعتصاب و تجمع ميزنند تا         
خواست هاي خود را به کرسي                     
بنشانند. بنا بر گزارش اتحاديه آزاد           
کارگران ايران، "روز اول مرداد نيز               
هنگام ورود کارگران بازنشسته به             
کارخانه، مامورين حراست با دستور       

عباس خنيفر، مدير حراست، تالش        
کردند از ورود آنان به کارخانه                       
جلوگيري کنند اما اين کارگران که تا        
همين چند ماه پيش، تمام عمر خود          
را در بدترين شرايط در آنجا مشغول          
بکار بوده اند از اين اقدام توهين                  
آميزمدير حراست بشدت خشمگين       
شده و بدنبال درگيري لفظي با                     
مامورين حراست، در حالي که در             
تالش بودند با باال رفتن از درب                  
ورودي وارد محوطه شوند نگهبانان         

  ناچار به گشودن درب ورودي شدند".
کارگران شاغل بيش از دو ماه            
دستمزد طلب دارند و حق سنوات و           
بيمه بخشي از کارگران بازنشسته نيز       
ماهها است عليه وعده هاي مکرر           
مدير کارخانه پرداخت نشده است.            
کارگران نه تنها خواهان پرداخت                
فوري اين اقالم هستند بلکه همچنين       
خواهان پايان دادن به اخراج،                       
بازگردادن کارگران اخراجي به سر              
کار، جمع کردن دوربين هاي                       
مداربسته که به منظور کنترل                    
کارگران و امنيتي کردن فضاي                  
کارخانه نصب شده و جمع کردن                  
بساط نيروي مزدور حراست                       

 ميباشند. 
اتحاد بخش هاي مختلف                  

کارگران اعم از شاغل و بازنشسته و          
کارگران ني بر و کارخانه، پافشاري و         
کوتاه نيامدن کارگران، جلوگيري از          
توطئه هاي مديريت براي ايجاد                
تفرقه ميان کارگران و حضور فعال             
خانواده هاي آنان از نقاط قوت                    
کارگران نيشکر هفت تپه است. الزم         
به توضيح است که اخيرا فدراسيون           
جهاني کارگران آي يو اف (فدراسيون       
بين المللي اتحاديه هاي کارگران               
غذايي، کشاورزي و ...) کارزاري در       
حمايت از کارگران نيشکر هفت تپه           
اعالم کرده و سايت خبري ليبر                    
استارت نيز پتيشني در حمايت از             
خواستها و مبارزات آنان در سايت            
درج کرده است. کارگران نيشکر هفت      
تپه تجاربي ارزنده در مقابل کل                  

 کارگران گذاشته اند.  
حزب کمونيست کارگري ضمن        
حمايت قاطع از کارگران نيشکر هفت      
تپه و خواست هاي آنها، از کارگران            
در سراسر کشور و از مردم هفت تپه و       
شوش ميخواهد به هر شکل                       
ميتوانند آنان را مورد حمايت قرار            

 دهند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ ژوئيه  ۲۴ ، ۱۳۹۶ مرداد  ۲ 

  اعتصاب قدرتمند کارگران نيشکر هفت تپه

 کارگران و خانواده هايشان جاده شهر به شرکت را بستند
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محمود احمدي: پانزده سال از            
مرگ منصور حکمت ميگذرد.              
اولين سئوالي که مطرح ميشود                
اينست که کمونيسم کارگري امروز          

 در چه موقعيتي قرار دارد؟
 

حميد تقوائي: در اين ترديدي             
نيست که مرگ منصور حکمت               
ضربه سنگيني بود، نه فقط براي               
حزب بلکه، براي کل جنبش                        
کمونيستي در ايران و در دنيا.                     
منصور حکمت در واقع نماينده و              
چهره کمونيسم عصر ما بود.                     
بخصوص بعد از فروپاشي بلوک شرق       
هجوم عظيمي عليه کمونيسم آغاز          
شد. مرگ کمونيسم را اعالم کردند و        
گفتند دنيا همين است که هست و             
تنها نظام و آلترناتيو ممکن  سرمايه        
داري است. تمام تالششان را بکار             
بردند که راديکاليسم و آرمانخواهي        
و برابري طلبي و انسانگرائي عميق          
سوسياليستي جائي در دنيا نداشته         
باشد. منصور حکمت در پاسخ و در         
برابر اين هجوم ضد کمونيستي و               
فوق ارتجاعي پرچم کمونيسم                     
کارگري را بلند کرد و نشان داد که آن           
نوع "کمونيسم" اي که   شکستش را           
اعالم ميکنند، در واقع  به رهائي              
بشريت و به سوسياليسم و به                       
کمونيسم نوع مارکس ربطي ندارد.         
او اعالم کرد با فروپاشي بلوک شرق            
تازه، دوران  پيشروي کمونيسم                   
واقعي، کمونيسم کارگري،                        
سوسياليسمي که ميتواند رهائي و          
آزادي کارگران و بشريت را به ارمغان         
بياورد، آغاز ميشود. چرا که آن                  
تحريفات و خس و خاشاک و  آن                    
تبليغات و عوامفريبي هائي که               
سرمايه داري دولتي را سوسياليسم         
معرفي ميکرد، کنار رفته بود و                
عليرغم تهاجم اوليه بورژوازي                   
جهاني، زمينه اجتماعي مساعدي        
براي سربلند کردن کمونيسم نوع                

 مارکس فراهم شده بود.   
پيش بيني منصور حکمت اين         
بود که دوره يکه تازي و جشن و                    
پايکوبي سرمايه داري ديري نخواهد       
پائيد  و نياز بشريت به سوسياليسم و         
کمونيسم نوع مارکس  بيش از پيش         
عيان خواهد شد. اگر بخاطر داشته           
باشيد در آغاز سال دو هزار در يک               

همه پرسي مارکس محبوبترين               
شخصيت هزاره  شناخته شد. چندي         
نگذشت که بر متن بحران مزمن                
اقتصادي و بن بست و نافرجامي نطم        
نوين جهاني سرمايه  داري، معلوم            
شد دنيا بيش از هميشه، به مارکس          
و نقد عميق او و سوسياليسم  و چشم          
اندازي  که در برابر بشريت قرار                     

 ميدهد، احتياج دارد. 
منصور حکمت اين نقد و چشم          
انداز را نمايندگي ميکرد.  حزب               
کمونيست کارگري بر اين مبنا شکل       
گرفت و اين حزب بعد از درگذشت             
 منصور حکمت او را زنده نگهداشت.    
بعد از منصور حکمت اين پيش        
بيني او که توده مردم و "جهان                      
متمدن"  بميدان خواهند آمد و  "غول         
خفته بيدار خواهد شد" به تحقق                  
پيوست. منصور حکمت جنگ               
خليج را طلوع خونين نطم نوين                   
جهاني ناميد و پيش بيني کرد که              
ارتجاعي ترين نيروهاي قومي و               
مذهبي يک تاز ميدان خواهند شد.          
پس از يازده سپتامبر نوشت جنگ           
تروريستها آغاز شده است ولي اين            
شرايط تغيير خواهد کرد و بشريت            
متمدن بپا خواهد خاست. اين اتفاق         
افتاد، منتهي زماني که متاسفانه           
خود منصور حکمت در قيد حيات           
نبود.  جنبشهاي اعتراضي وسيعي         
در دنيا و در ايران شکل گرفت و                   
زمينه مساعدي ايجاد شد براي               
اينکه کمونيسم منصور حکمت در          
مرکز سياست حضور بهم برساند،            
فعال بشود، نيرو جمع کند و حقانيت         
نقد عميق و اهداف و سياستهايش را        
به همه نشان بدهد. در اين شرايط               
حزب ما توانست در عرصه هاي               
مختلف مبارزه  در خارج و داخل               
کشور فعال بشود و سياستهاي                  

 کمونيسم کارگري را به پيش ببرد.
تا آنجا که به شرايط ايران مربوط       
ميشود حدود يکسال از مرگ                   
منصور حکمت گذشته بود که ديديم       
ابتدا در کردستان و سپس در                       
شهرهاي ديگر ايران دور تازه و                    
پرتحرکي در جنبش کارگري آغاز شد      
و اين جنبش قدمهاي بلندي بجلو             
برداشت. چهره ها و نهادهاي                       
متعددي که امروز در جنبش کارگري      
در سطح جامعه فعال هستند و نقد و         

اعتراض و آمال توده هاي مردم زير            
خط فقر را نمايندگي ميکنند همه            
در پانزده سال اخير قدم بميدان                     
گذاشتند و حزب ما در اين پيشرويها        
نقش مهمي ايفا کرد. هر ناظر                    
منصفي که بخواهد تاريخ دوره اخير         
جنبش کارگري را بررسي کند،                  
نميتواند حضور و نقش فعال و موثر          
حزب ما را ناديده بگيرد. اين دو                 
درهم تنيده شده اند. به نظر من اولين          
و مهمترين شاخص در ارزيابي                  

سال   ١٥ موقعيت کمونيسم کارگري،    
بعد از درگذشت منصور حکمت،             
جايگاه امروز حزب ما در جنبش              
کارگري ايران است. من به يکايک              
دستاوردها و پيشرويهاي حزب در            
اين عرصه نمي پردازم. فکر ميکنم           
کساني که با مبارزات کارگري اندک         
اشنائي داشته باشند بخوبي اين                
دستاوردها و پيشرويها را ميشناسند     
و  بر نقش و جايگاه حزب ما  در اين             

 جنبش بخوبي واقف اند.  
حزب ما در عرصه هاي ديگر            
مبارزه نيز پيشرفتها  و دستاورهاي          
ارزشمندي  داشته است. ما توانسته         
ايم در برابر اسالم سياسي و دولتها و           
نيروهاي  اسالمي در ايران و در سطح        
دنيا محکم بايستيم و در مواردي آنرا       
به عقب برانيم. ما توانسته ايم                     
سنگسار را عمال در ايران متوقف            
کنيم. يک نقطه درخشان مبارزه ما           
عليه سنگسار، کمپين جهاني و               
قدرتمند عليه حکم سنگسار سکينه       
محمدي آشتياني بود که با نجات              
جان او به پيروزي رسيد و اين نقطه               
عطفي در به عقب راندن و به شکست        
کشاندن جمهوري اسالمي در اين             

 عرصه بود.  
در مباره عليه اعدام نيز ما                 
دستاوردهاي زيادي داشته ايم. کميته     
بين المللي مبارزه عليه اعدام                    
توانسته است جان خيلي ها را نجات         
بدهد و امروز مبارزه عليه مجازات         
اعدام به يک جنبش وسيع در ايران              
تبديل شده است. حتي برخي از                  
احزاب و نيروهاي راست هم                         
مخالفتشان را با مجازات اعدام                
اعالم کرده اند. پرچم اين مبارزه در            
دست ما است. نه تنها از لحاظ                  
نظري و سياسي بلکه در عمل و در              
برخورد به موارد مشخص و پرونده           

هاي متعددي اين حزب عليه احکام         
اعدام و عليه نفس مجازات اعدام             
فعاليت کرد و  جمهوري اسالمي را           
به عقب نشيني واداشت.   در سطح            
بين المللي هم ما بويژه در مبارزه                
عليه اسالم سياسي پيشرويهاي                

 محسوسي داشته ايم...
 

محمود احمدي: سئوال بعدي            
من به همين وضعيت بين المللي و             
نقش حزب مربوط ميشود. يکي از         
مباني کمونيسم کارگري دخالتگري       
و تغيير وضعيت موجود است.                 
منصور حکمت در رابطه با جنگ             
تروريستها بر اين نکته تاکيد ميکند       
که بشريت متمدن و کمونيسمي از            
نوع ما ميتواند اين وضعيت را                  
عوض کند. از سوي ديگر امروز                
نيروهاي اسالمي هار تر و وحشي تر         
شده اند و  نيروئي مثل داعش بميدان        
آمده که جلوي دوربينها گردن ميزند         
و در توحش و جنايت حد و مرزي                
نميشناسد. سئوالي که اينجا مطرح        
ميشود اينست که کمونيسم کارگري      
چه دستاورهائي مشخصا در مقابله       

 با اسالم سياسي داشته است؟
 

حميد تقوائي:  فعاليتهاي بين           
المللي حزب عليه اسالم سياسي، در        
سطح مشخصي به اين سئوال شما            
هم جواب ميدهد. اما يک جنبه                 
ديگر و مهمتر، مقابله توده اي و                 
اجتماعي با اسالم سياسي است که           

 در ادامه به آن هم خواهم پرداخت.  
تا آنجا که فعاليتهاي مشخص         
حزب مربوط ميشود حزب ما                  
توانسته است در موارد متعددي در         
کشورهاي غربي در برابر اسالم                  
سياسي بايستد و آنرا به عقب براند.           
بعنوان نمونه ما در کشور کانادا عليه       
دادگاههاي اسالمي که ميخواستند      
اليحه اش را به تصويب برسانند و به           
قوانين اسالمي  و"دادگاههاي                  
شريعه" براي مهاجرين از کشورهاي         
اسالمزده  رسميت بدهند کمپين              
موفقي را به پيش برديم. دولت کانادا        
مجبور شد  اين اليحه را پس بگيرد           
و اعالم بکند به اصل سکوالريسم و          
"يک کشور يک قانون" پايبند است. با        
همين پرچم "يک کشور يک قانون" ما         
در انگلستان در برابر اسالم سياسي           

ايستاديم. ما به جنبشي به اسم                  
"اکس مسلم" شکل داديم که دامنه           
فعاليت آن از کشورهاي غربي فراتر          
رفته است و امروز حتي در کشورهاي     
اسالمزده شاهد شکل گيري و اعالم         
موجوديت نهاد اکس مسلم هستيم.        
پيشروي ديگر فعال شدن حرکت و             
کارزاري تحت عنوان "زنان سرکش"         
است. زناني که از کشورهاي                      
اسالمزده اي  نظير عربستان سعودي       
به اروپا آمده اند. زناني که قرباني                
دولتها و قوانين اسالمي بوده اند،             
اما نه قرباني خاموش و دست و پا              

 بسته آن.    
شما به ظهور داعش اشاره                  

کرديد.  بله ما از يکسو شاهد فعال            
شدن وحشي ترين نيروهاي اسالمي         
هستيم.  سرمايه داري با بميدان                 
آوردن ارتجاعي ترين نيروهاي قومي       
و اسالمي دنيا را به   قهقرا و بربريت            
کشيده است، اين ادامه روندي است          
که منصور حکمت طلوع خونين آن           
را در مقطع جنگ خليج اعالم کرد            

باز همانطور که        -اما فاکتور تازه       
 -منصور حکمت پيش بيني ميکرد      

سربلند کردن بشريت متمدن در برابر         
اين توحش است. امروز يک نيروي             
عظيم چپ اجتماعي بميدان امده              
است  که يک نمونه آن سر بلند کردن              
جنبش اشغال در غرب بود. جنبشي        
که بروز و نشانه و نماينده  تقابل نود و        
نه درصدي ها در برابر يک درصديها          
است. امروز ترم نود نه درصد در برابر         
يک در صد وارد فرهنگ سياسي               
غرب و  گفتمان و افکار عمومي                
توده مردم در همه جاي دنيا شده                 

 است.
در همان زمان  در کشورهاي              

خاورميانه و شمال آفريقا انقالبات            
وسيعي شکل گرفت که به بهار عرب        
معروف شد. انقالباتي که با                       
ديکتاتوريهائي تعيين تکليف کرد و       
ديکتاتورهائي را بزير کشيد که ده ها        
سال خون مردم را در شيشه کرده                 
بودند. اين جنبشها و انقالبات به               
پيروزي نهائي و آزادي و رهائي توده          

 کمونيسم کارگري پس از منصور حکمت
 

 اين نوشته بر مبناي مصاحبه کانال جديد با حميد تقوائي تدوين شده است
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مردم نيانجاميد ولي  نشاندهنده اين       
واقعيت مهم بود که توده هاي مردم           
ديگر قربانيان خاموش و دست و پا           
بسته نيستند آنطور که در مقطع                
جنگ خليج و يا در مقطع حمله به              

 افغانستان و عراق شاهد بوديم.  
امروز در افغانستان جنبش               
وسيعي عليه بيحقوقي مفرط زنان           
براه افتاده است که آخرين نمونه اش             
کارزاري است  تحت عنوان "نام من           
کجاست". در افغانستان نام زنان               
بطور علني ذکر نميشود. زنان بعنوان       
مادر پسرانشان و يا همسر                          
شوهرانشان شناخته ميشوند. حتي        
روي سنگ قبر اسم زنان را نمي                   
نويسند. جنبش نام من کجاست              
 عليه اين وضعيت بميدان آمده است.  
در کشوري مثل عربستان  زني          
بلند ميشود و حجاب برميدارد و              
قرآن را آتش ميزند و بعد به اروپا                  
پناهنده ميشود و بعنوان يک                      
اکتيويست و چهره جنبش زنان                   
سرکش عليه اسالم و قوانين و                     
اخالقيات ضد زن اسالمي سخن              
ميگويد و فعاليت ميکند و در واقع         
خواست و آمال انساني و برحق                     
ميليونها زن در عربستان و در                    
کشورهاي اسالمزده را نمايندگي            

 ميکند. 
در اين نبرد با اسالميسم و                  
قوانين اسالمي جامعه ايران جاي             
ويژه اي دارد. در ايران يک جنبش                 
وسيع ضد مذهبي در جريان است و           
يک جنبش گسترده و پيگير براي                
رهائي زن. و اين دو البته کامال با هم         

 مرتبط اند.
جنبش رهائي زن، جنبش عليه         
اعدام، جنبش خالصي فرهنگي              
جوانان، جنبش در دفاع از زندانيان             
سياسي، عليه تخريب محيط زيست      
و غيره و غيره،  و بويژه جنبش                      
کارگري که همانطور که اشاره کردم           
امروز بطور بيسابقه اي گسترش پيدا       
کرده  و پرچم مبارزه عليه بيحقوقي و         
فقر و شرايط مشقت باري که                      
جمهوري اسالمي به کل جامعه                
تحميل کرده است را برافراشته است،        
همه اينها اجزاي مختلف يک تعرض        
وسيع اجتماعي عليه جمهوري                 
اسالمي و قوانين و اخالقيات و                 
نرمهاي اسالمي حاکم بر جامعه              

 است.  
اين جنبشها امروز چهره ها و              
نهادها و فعالين شناخته شده اي                
دارند. فعاليني که با تلويزيون کانال          

جديد تماس ميگيرند و پيام و                    
خواست و فراخوانشان را مطرح                 
ميکنند. تلويزيون بيست و چهار              
ساعته کانال جديد يک دستاور                  
ارزشمند حزب ما است که امروز به           
مرجع و تريبون بسياري از فعالين و           
جنبشهاي اعتراضي بدل شده است.        
از جمله در برنامه هاي رودررو که               
خود شما اجرا ميکنيد فعالين                   
جنبش کارگري، فعالين جنبش آزادي   
زندانيان سياسي، جنبش عليه اعدام،     
جنبش رهائي زن و غيره با ما تماس          
ميگيرند و از طريق کانال جديد پيام          
و فراخوانشان را به گوش توده مردم            

 ميرسانند.  
اين شرايط هم نشاهنده شکل            
گيري جنبشها و حرکتهاي اجتماعي       
عليه دولتها و نيروهاي اسالمي در           
سطح دنيا و در ايران است و هم                     
بيانيگر نقش و جايگاه حزب ما در            

 اين جنبشها و مباررزات.  
 

محمود احمدي: شما در مورد          
دستاوردها و پيشرويها و حضور               
فعال حزب در عرصه هاي مختلف           
مبارزه، عليرغم فقدان منصور                 
حکمت، توضيح داديد. موانع و                
چالشهاي حزب در اين دوره چه بوده           

 است؟      
 
حميد تقوائي: من ميتوانم                

بعنوان چالشها به دو فاکتور و تحول          
مهم که بعد از مرگ منصور حکمت        

 با آن روبرو بوديم اشاره کنم.  
اولين چالش از دست دادن                   
منصور حکمت بود. بالفاصله بعد از      
در گذشت منصور حکمت نظراتي در      
سطح رهبري حزب مطرح شد که   با           
کمونيسم منصور حکمت و جهت            
گيري و سياستهاي حزب هيچ قرابتي       
نداشت و  کامال در نقطه مقابل آن              
بود. اين باعث شد که حزب در همان          
ماههاي اول بعد از درگذشت منصور      
حکمت  وارد يک دوره پر تالطمي               
بشود. اکثريت قريب باتفاق اعضا،          
در سطح رهبري و در بدنه حزب،  با             
آن نظرات موافق نبودند. اما                      
متاسفانه بخشي از کميته مرکزي،          
در عين اعالم عدم توافق با اين                   
نظرات،  عمال در جبهه دفاع و يا                
توجيه آن قرار گرفت. اين اولين چالش       
و مانع بر سر راه پيشروي ما بود.                 
بحث و جدلي حادي در حزب در                  
گرفت و ما نهايتا توانستيم خط و              
سياست راديکال حزب را تثبيت               

کنيم ولي متاسفانه بخشي از رفقاي         
ما در همراهي با نماينده و طرح                  
کننده آن نظرات از حزب رفتند. ما با          
انشعاب مخالف بوديم و همه بحث          
ما اين بود که با هر اختالف نظري              
ميتوانيد در حزب بمانيد و  حرفتان           
را بزنيد ولي نهايتا آن رفقا حزب را              
ترک کردند و حزب ديگري تحت نام            

 حکمتيست تشکيل دادند. 
اين اولين مانع و چالش بر سر راه         
ما بود. حزب نهايتا از اين چالش               
سربلند بيرون آمد. و پيشرويها و                
دستاوردهائي که به آن اشاره کردم              
همه حاصل آنست که ما توانستيم آن        
نظرات راست را کامال نقد کنيم و به           
کنار بزنيم و به پيش برويم. اگر آن                 
نطرات بر حزب مسلط ميشد از                
کمونيسم منصور حکمت و حزبش          

 چيزي بجا نميماند.      
تحول ديگر در واقع نه يک مانع           
بلکه  يک چالش اجتماعي بود.                  
همانطور که توضيح دادم بعد از                 
درگذشت منصور حکمت                         
اعتراضات و جنبشهاي اجتماعي          
وسيعي شکل گرفت که حزب ما را            

 ١٨ بميدان مي طلبيد. نمونه خيزش        
(که منصور حکمت آنرا               ٧٨ تير   

آغاز جنبش توده اي براي سرنگوني          
جمهوري اسالمي ناميد)  در سطح و       
ابعاد اجتماعي تر و توده اي تري                  
گسترش پيدا کرد. بعنوان نمونه                 

تحولي          ٨٨ خيزش انقالبي                 
بسيارعظيم تر و توده اي تر و سياسي         

 تير بود.         ١٨ تر از 
 

محمود احمدي: چرا اين يک               
 چالش بود؟

 
حميد تقوائي: چالش بود به اين          
معني که  زمينه براي دخالتگري              
کمونيسم کارگري فراهم شده بود و             
منصور حکمت متاسفانه حضور            
نداشت. کمونيسم کارگري ميبايست     
فعاالنه  در اين جنبشها شرکت                   
ميکرد، پرچم شعارها و خواستها و           
سياستهاي راديکال  کمونيسم                  
کارگري را در دل آنها بلند ميکرد، در        
برابر تحريفات و تالشهاي ارتجاعي         
نيروهاي راست سنگر مي بست و به          
اين معني، بقول منصور حکمت در         
"قسمت گود استخر سياست" حضور       
بهم ميرساند. در يک مقياس وسيع           
اجتماعي زمينه اي فراهم شده بود            
براي عملي کردن و به پيش بردن                  
سياستها و نظرات منصور حکمت و        

اين نيروئي ده ها برابر آنچه حزب                 
 داشت را، بميدان مي طلبيد.  

حزب ما از اين چالش هم سر               
بلند بيرون آمد. اگر ما در برابر آن                
نظرات راست نمي ايستاديم و                    
نميتوانستيم آن چالش اول را با                    
موفقيت پاسخ بدهيم  طبعا در                  
جامعه و در رابطه با جنبش کارگري          
و مبارزات و اعتراضات اجتماعي          
هم بجائي نميرسيديم.  منصور                 
حکمت را، حزب ما زنده نگهداشت.         
پراتيک و دخالتگري و فعاليت پيگير       
مورد تاکيد منصور حکمت، امروز        
يک متد و خط جا افتاده و تثبيت                

 شده در حزب ماست.
 

 ٥ محمود احمدي: شما حدود           
، بحث   ٢٠١٢ سال قبل، در نوامبر         

نزديکي و اتحاد با نيروهاي کمونيسم      
کارگري را، مطرح کرديد. سئوالي که      
پيش مي آيد اينست که  زمينه هاي          
اين بحث چه بود و چه هدفي را دنبال           

 ميکرد؟   
 

حميد تقوائي: مهمترين علت           
طرح اين بحث اين بود که آن خط و               
جهتگيري اي که در حزب کمونيست        
کارگري بعد از مرگ منصور حکمت       
مطرح شد و نقد و کنار زده شد و                   
نهايتا به انشعاب و تشکيل حزب              
حکمتيست منجر شد، در آن حزب           
هم، کنار زده شد. اينکه  به چه دليلي          
و با چه نقدي بحث ديگري است که             
اينجا واردش نميشوم. در هر حال،            
امروز نماينده آن خط و سياست  يک           
گروه کوچکي است که خودش را                 
"خط رسمي" مينامد. در سال                   

حزب حکمتيست حساب            ٢٠١٢ 
خودش را از آن خط جدا کرد. اين را             
هم تاکيد کنم که  حتي در مقطع                 
انشعاب هم، اکثر قريب به اتفاق                 
رفقاي جدا شده،  آن نظرات را قبول              
نداشتند و بداليل ديگري  انشعاب            
کردند که اينجا مورد بحث نيست.           
در هر حال، ما خواستار جدائي اين            
رفقا از حزب نبوديم  چون بعد از يک             
جدل يکساله، آن نظرات ديگر جائي         

 در حزب نداشت.  
با جدائي خط رسمي در سال               

، اين چشم انداز در برابر ما             ٢٠١٢ 
قرار گرفت که نزديکي و اتحاد با                
رفقائي که از حزب جدا شدند، امر              
ممکني است و ميتوان در چهارچوب      
کمونيسم کارگري و درک و تلقي اي            
که از خط و نظرات منصور حکمت           

داريم،  فعاليت و مبارزه مشترکي را        
به پيش برد.  بحث ما اين بود که                  
گذشته، ديگر مالک ما نيست. هر           
جدل و بحث و اختالفي داشته ايم،              
مربوط به گذشته است. بحث بر سر           
مواضع و سياستهاي امروز                       
نيروهائي است که، خود را طرفدار            
منصور حکمت و برنامه يک دنياي           

 بهتر ميدانند.  
 

محمود احمدي: يعني اين                 
نيروها را متعلق به يک جنبش                    

 ميدانستيد؟ 
 

حميد تقوائي: اجازه بدهيد تاريخ      
قضاوت کند کي جزء کدام جنبش            
است. جنبش کمونيسم کارگري،              
آنطور که خود منصور حکمت آنرا             
تعريف ميکند و توضيح ميدهد،            
حول يک شخص و يا خط و نظر و يا              
يک برنامه شکل نگرفته است. بر               
عکس جنبش کمونيسم کارگري يک       
واقعيت عيني و داده شده  در جامعه          
است و تئوريسينها و  چهره ها و                  
احزاب چپ و کمونيستي بازتاب و بر         
آمده از آن جنبش عيني هستند.               
بنابرين، طرفداري از منصور حکمت      
تعريف جنبش کمونيسم کارگري             
نيست، يا حتي طرفداري از برنامه            
يک دنياي بهتر و يا هرکسي بخودش         
ميگويد کمونيست کارگري.                    
همانطور که هر کس خودش را                    
مارکسيست ميداند را نميتوان جزو        
جنبش کمونيستي محسوب کرد.          
"مارکسيستهاي" غير کارگري کم           
نيستند. از حزب توده ايران تا حزب           
"اس دبليو پي" انگليس که طرفدار            
حسن نصراهللا است. بهمين ترتيب           
هم طرفداري از منصور حکمت، و يا        
خود را کمونيست کارگري ناميدن،          

 نميتواند مالک باشد.
مالک ما نه ايدئولوژيک است و          

نه تشکيالتي. نه فکر ميکنيم نفس         
بزرگ شدن تشکيالت و متحد شدن         
هرکس که با هر سياست ونظري                 
خودش را کمونيست ميداند، باعث         
تقويت طبقه کارگرو جنبش                       
کمونيستي ميشود، و نه خواهان              
اتحاد حول ايدئولوژي و وحدت هر             
کس که به مارکس يا منصور                     
حکمت قسم ميخورد هستيم. مالک      
ما سياسي است. مالک ما اين است        
که جهتگيري و مواضع و سياستها و        
پراتيک مبارزاتي هر حزب و نيروئي          
در رابطه با جامعه پر تحول و پر جنب         
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و جوش ايران چيست. معيار ما                 
اينست که در رابطه با جنبش                      
کارگري، جنبش رهائي زن، جنبش          
اته ئيستي و ضد مذهبي، جنبش             
سکوالريستي، جنبش عليه اعدام،        
جنبش براي آزادي زندانيان سياسي،        
جنبش دادخواهي از کشتار دهه               
شصت، جنبش عليه تخريب محيط       
زيست، خيزش هاي توده اي مانند            

و غيره و        ٨٨ خيزش ميليوني سال       
غيره چه ميگوئيد و چه ميکنيد. ما         
معتقديم بايد با يک سياست راديکال       
کمونيستي در همه اين اعتراضات           
شرکت کرد، آنها را سازمان داد و               
رهبري کرد. هر نيروئي در اين جهت          
فعاليت کند، عمال نيروئي متعلق به        
جنبش کمونيسم کارگري است. کاري     
نداريم که در گذشته چه ميگفته است        
و حتي خودش را طرفدار منصور              

 حکمت ميداند و يا نميداند.  
شرط عضوگيري براي حزب ما        
اين نيست که بايد طرفدار منصور            
حکمت بود. بر خالف رفقائي که خود     
را حکمتيست مينامند. ما فکر              
ميکنيم اين يک اسم ايدئولوژيک               
است که با نظريه حزب سياسي                   
منصور حکمت مغايرت دارد. حتي       
مارکسيست بودن شرط عضويت در      
حزب ما نيست. هرکس برنامه يک           
دنياي بهتر را قبول داشته باشد و                
براي تحقق اين برنامه و يا بخشي از           
آن مبارزه کند به حزب ما خوش آمده        
است. ما از کسي امتحان                           
ايدئولوژيک نميگريم که حکمتيست       
هست يا نيست، منصور حکمت را          
قبول دارد يا نه و يا حتي مارکس را            
قبول دارد يا قبول ندارد. روشن است          
که حزب کمونيست کارگري حزب            
مارکسيستها است و بر مبناي                 
نظرات منصور حکمت بنا شده، ولي       
شاخص ما تعلق ايدئولوژيک نيست.       
شاخص ما اينست که پراتيک شما،          
مبارزه شما و آمال وخواسته ها و                
اهداف شما تا چه اندازه با آمال و                  
اهداف و پراتيک حزب که در برنامه            
يک دنياي بهتر و سياستهاي مصوب       
حزب مطرح شده،  منطبق و هم                  

 جهت است.  
بر اين اساس، وقتي ما بحث               

مطرح     ٢٠١٢ اتحاد را در سال               
کرديم، اين، مشخصا يک بحث                 
سياسي بود بر مبنا و در چهارچوب           
دخالتگري و فعاليت و جهت گيري           
که حزب ما در جامعه به پيش                    

 ميبرد.   

محمود احمدي: امروز پروژه             
 اتحاد به کجا رسيده است؟  

 
حميد تقوائي: من در همان                 

مطرح     ٢٠١٢ بحثي که در سال              
کردم، به موانع  امر نزديکي و اتحاد          
هم اشاره  کردم. يکي از اين موانع               
يک نوع هويت تراشي تشکيالتي              
براي خود بود در دوره بعد از منصور          
حکمت. همين مانع متاسفانه،                
باعث شد  که رفقاي حکمتيست از            
اين بحث و فراخوان استقبال نکنند.          
آنها با اسم حکمتيست يک هويتي             
براي خودشان ساخته اند که بويژه                
امروز ديگر از نظر سياسي معلوم             
نيست چه معنائي دارد. چون بطور           
واقعي خط رسمي، همانطور که                
خودش ادعا ميکند، نماينده                    
حکمتيسم است و همچنان همان              
نظرات و جهتگيريها را ادامه                     
ميدهد. با اين همه، حکمتيسم و               
حزب حکمتيست  تبديل شده است           
به يک سابقه و هويتي که بعنوان يک            
مانع اساسي بر سر راه نزديکي و                 

 اتحاد  عمل ميکند. 
آن پيش بيني من که بعد از جدا           

شدن خط رسمي اين دوحزب از نظر           
عملي و سياسي به يکديگر نزديک            
خواهند شد، درست بود. يک نمونه            
مشخص اين امر برخورد به جنگ            
عليه داعش در موصل است. خط            
رسمي به سياق هميشه از يک موضع        
ضد آمريکائي شبيه مواضع                     
نيروهائي مثل "اس دبليو پي" حمله          
به داعش را محکوم کرد. ولي حزب          
حکمتيست اين موضع را نداشت و           
مانند حزب ما برخوردش اين بود که        
اين جنگ تروريستها است. اگر                 
آمريکا و متحدينش ميخواهند              
داعش را از موصل بيرون کنند، ما          
نبايد در مقابلش بايستيم و آنرا                  
محکوم کنيم. وظيفه ما نمايندگي         
کردن مردم در برابر هر دو اين                       
قطبهاي ارتجاعي است و نه محکوم        
کردن جنگ آنها.  شبيه موضعي که         
منصور حکمت در مورد حمله به              
افغانستان داشت.  نمونه هاي ديگري       
 هم هست که بيشتر توضيح نميدهم.   
در هر حال نکته مورد نظر من            
اينست که در عين اينکه رفقاي حزب     
حکمتيست عمال از آن نظرات و                 
مواضع گذشته شان دور ميشوند             

ساله   ١٥ اما، يک هويت تشکيالتي       
اي دارند که عمال مانع نزديکي هاي         

 بيشتر و اتحاد دو حزب است.  

در هر حال مانع هر چه هست و            
به هردليلي، اين رفقا از بحث اتحاد           
استقبال نکردند. اما از نظر ما بحث         
و پيشنهاد اتحاد هنوز روي ميز                
است. ما همچنان خواهان آن هستيم        
که هر کس خودش را طرفدار برنامه          
يک دنياي بهتر و منصور حکمت              
ميداند در يک حزب فعاليت کند.              
بخصوص حزب ما که سياست                 
دخالت فعال در عرصه هاي مختلف        
اعتراضات اجتماعي را دنبال                   
ميکند به نيروئي ده ها برابر نيروي             
موجود احتياج دارد. حزبي که                   
ميخواهد صرفا موضع بگيرد و دنيا       
را تفسير کند و از شرکت درهر                    
مبارزه و عرصه اي، به اين بهانه که              
نيروهاي راست هم در آن حضور                  
دارند، احتراز کند و مثال کل خيزش         

را بحساب موسوي و کروبي               ٨٨ 
بگذارد، اين نوع احزاب به اعضا و             
کادرهاي زيادي احتياج ندارند. يک          
گروه ده نفره هم ميتوان چنين                       
مواضعي بگيرد و خودش را هم                 
خيلي موفق و راديکال احساس کند.       
اما براي  کمونيسم کارگري آنطور که         
ما آنرا ميشناسيم و تعبير و                        
نمايندگي ميکنيم و پياده و پراتيک          
ميکنيم،  نيروئي هزار برابر نيروي             
موجود هم هنوز کم است. به اين                 
خاطر است که ما ميگوئيم بحث              
اتحاد هنوز باز و روي ميز هست.              
ولي طبعا اتحاد امري دوطرفه است.       
اين کامال بستگي به اين رفقا دارد            
که آيا ميخواهند در چهارچوب يک           
حزب واحد فعال و دخالتگر همدوش        
ما مبارزه کنند  و يا  همچنان                      
گذشته شان بر آنها سنگيني ميکند.       
اين سئوالي است که امروز  در برابر             

 اين رفقا قرار گرفته است.  
 

محمود احمدي: روشن است              
کسي که به سياست و يا تاکيتک                 
معيني اعتقاد دارد طبعا تالش               
ميکند آنرا متحقق بکند. سئوالي           
که اينجا مطرح ميشود اينست که           
عليرغم اينکه آن رفقا واکنش مثبتي       
نشان نداده اند، شما چه اقدامات                
ديگري را براي پيشبرد اين پروژه در           

 نظر داريد؟ 
 

حميد تقوائي: در يک سطح                 
عمومي و اجتماعي بحث اتحاد يک        
جهتگيري تازه اي براي حزب ما                 
است. همانطور که اشاره کردم ما نه           
ايدئولوژي و نه طول و عرض                        

تشکيالتي را، معيار نزديکي                  
کمونيستها نميدانيم. نزديکي و               
همجهتي نه تنها در ميان نيروهائي         
که بعنوان کمونيسم کارگري شناخته       
ميشوند، بلکه درميان نيروهاي               
جنبش کمونيستي علي العموم،              
معيارما براي دوري و نزديکي، از             
اتحاد بگيريد تا ائتالف و وحدت               
عمل و غيره، موضع و سياست و               
پراتيک امروز اين نيروها است. اين            
يک جهت گيري است که ما دنبال               
ميکنيم و در اين راستا هر اقدامي            
که الزم باشد را، انجام خواهيم داد.            
ما حاضريم با هر نيروئي براي                     
فعاليت مشترک در همه عرصه ها و          
جنبشهاي مبارزاتي که برشمردم             
ائتالف و همکاري کنيم و کنار                   

 يکديگر قرار بگيريم.  
در اين ميان بحث  ما با افراد و            

محافلي که طرفدار منصور حکمت        
و برنامه يک دنياي بهتر هستند،                
اينست  که هيچ چيزي جدائي شما از         
حزب را توجيه نميکند. فعالين و               
افراد و محافلي در ايران و در خارج             
کشور هستند که بعد از منصور                
حکمت بطور " مستقل" و جدا از                
احزاب فعاليت ميکنند. فراخوان ما       
مشخصا به اين رفقا اينست که به              
حزب کمونيست کارگري بپيونديد.          
اين رفقا نيز بعضا تئوريهائي در                
توجيه حزبي نبودن و عدم حزبيت               
ساخته اند و اينکه گويا کمونيسم              
کارگري بعد از منصور حکمت                  
پراکنده و متالشي شده است و                    
شخص و يا محفل آنان منصور                 
حکمت را نمايندگي ميکند. اين هم        
يک نوع سابقه و هويت تراشي براي             
خود و جمع و محفل خود است.                  
همانطورکه در امر اتحاد دو حزب نيز       
اين هويت تراشي هاي تشکيالتي            

يک مانع اساسي است.  يک وظيفه             
ما نقد و مقابله با چنين نظراتي                  

 است.    
اما منظور من، از اينکه بايد             
ديد حزب حکمتيست چه ميگويد،         
مربوط به  بحث و پيشنهاد                         

 ٢٠١٢ مشخصي است که در سال           
مطرح کردم. همه ميدانستيم که               
اتحاد امري نيست که در عرض چند         
ماه و حتي يکي دوسال اتفاق بيفتد.          
اين امر به يک روند و يک پروسه                      
نستبا طوالني نياز دارد. ولي آن                
بحث ميتوانست به جلسات متعدد          
مذاکره و همنظري و ديالوگهاي                 
بيشتر و بحث ها و سمينارهاي علني     
حول مساله نزديکي و اتحاد منجر           
بشود. اين اتفاق نيفتاد. در اين                   
سطح، حزب ما، ديگر نميتواند بطور       
يکطرفه اقدامي بکند. ولي در يک            
مقياس وسيعتر اجتماعي ميتوانيم       

 و وظيفه داريم اين خط را دنبال کنيم.      
مهمترين عاملي که ميتواند در       
اين جهت موثر باشد پيشروي و                  
قدرتگيري بيشتر خود حزب است.           
هر چه حزب ما بتواند فعاليت خود را        
گسترش بدهد و سياستها و شعارها         
و اهداف  کمونيسم کارگري را در                
سطح وسيع تر و بطور فعالتري  در              
جنبش کارگري و در ساير جنبشهاي        
اعتراضي به پيش ببرد، گوشها                 
بيشتر باز خواهد شد. هر چه بيشتر            
در عمل مشخص بشود که  که                   
جهتگيري و سياستهاي حزب، از              
مقطع مرگ منصور  حکمت تا                 
امروز، در خدمت تقويت کمونيسم          
کارگري بوده است، بهمان نسبت               
زمينه هاي نزديکي بيشتر و نهايتا           
اتحاد دو حزب، بيشتر فراهم خواهد         
شد.  به اين معني همه چيز هنوز                 

 بعهده ماست. 
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تيـر در مـحـوطـه          ١٤چهارشنبه 
زندان اوين نشـسـتـي بـا حضـور            
مسئولين قوه قضائيه جـمـهـوري    
اسالمي و همچنيـن مسـئـولـيـن        
زندان اوين با ده ها تن از سفـراي  
کشــورهــاي خــارجــي در ايــران،          
برگزار شد. پس از بـرگـزاري ايـن       
نشسـت مـوجـي از افشـاگـري و              
اعتراض از درون و بـيـرون زنـدان      
اوين شروع شد و هنوز هم ادامـه  
دارد. بـــا شـــيـــوا مـــحـــبـــوبـــي            
ســخــنــگــوي کــمــيــتــه دفــاع از            
ــيــاســي و حســن                ــان س ــدانــي زن
صالحي سخنگوي کـمـيـتـه بـيـن         
المللي عليه اعـدام بـه گـفـتـگـو             

 مي نشينيم.  
 

خليل کيوان: چـرا جـمـهـوري         
اسالمـي مـبـادرت بـه بـرگـزاري             

 چنين مراسمي کرده است؟  
 
حسن صالحي: اجازه دهيـد    

در پاسخ به سئوال شما من نـقـل     
آبــادي،    قــولــي از کــاظــم غــريــب       

الـمـلـل سـتـاد           معاون امـور بـيـن     
حقوق بشر قوه قضـائـيـه بـيـاورم          
که دليل را توضيح مي دهد. او    

 مي گويد:
ما امروز مـحـيـط زنـدان         « 

ســفــيــر     ۵۰اويــن را بــه حــدود           
قــاره    ۵کشــورهــاي خــارجــي از        

اسـاس و       جهان نشان داديم تا بي
واهــي بــودن ادعــاهــايــي کــه در         

هـاي ايـران        مورد وضعيت زنـدان 
 »شود، نمايان گردد. مطرح مي

يعني جمهوري اسـالمـي بـا       
اين نمايش مسخره مي خـواسـت   
به جهانيان نشان دهد که اخـبـار     
و گزارشات منتشر شده در بـاره      
اوضـاع فــاجــعــه آمــيــز زنــدانــهــا          
تماما کذب است و صحت ندارد 
و وضع زندانها چنان خوب اسـت    
که اصال زندانيـان دوسـت دارنـد         
ــجــا              ــاقــي عــمــرشــان را هــمــان ب

 بمانند!!

ــه از             ــوحــان ــن تــالش مــذب اي
جانب رژيمي  صورت مي گـيـرد   
که با همه باندهايش عليه مـردم  
ايران روزانه جنايت مـي کـنـد و          
ــار                 ــر فشـ ــال زيـ ــحـ ــانـ ــمـ در هـ
اعتراضات  گستـرده  داخـلـي و          
جهاني مي خواهد خود را تبـرئـه   
کــنــد. حــقــيــقــت ايــن اســت کــه             
جمهوري اسالمي بارها از سـوي    
نهاد ها و مجامع بين المللي بـه  
خاطر نقض حقوق بشر مـحـکـوم      
شــده اســت. کــافــيــســت بــه يــاد            
بياوريم که در سال گذشته نـحـوه     
بـــرخـــورد دســـتـــگـــاه قضـــايـــي         
جمهـوري اسـالمـي بـا فـعـالـيـن               
اجتماعي و سيـاسـي، کـارگـران،       
روزنامه نگاران و بهائيـان و ...        
به دفعات از سوي کميته حـقـوق     
بشر مجـمـع عـمـومـي سـازمـان            
ملل و نـهـادهـاي بـيـن الـمـلـلـي                
مورد انـتـقـاد و اعـتـراض قـرار               

 داشت.
از طرف ديگر بايد به خـاطـر     
داشت که در سال گذشـتـه دهـهـا       
زنداني سياسي در زنـدان دسـت         
به اعتصاب غـذا زدنـد کـه ايـن             
حرکات بازتاب جهاني گسـتـرده     
اي داشـت. زنـدانـيـان بـراي رفـع              
اتهامات امنيتي عليه فـعـالـيـن     
اجـتــمــاعـي، احــکــام نــاعــادالنــه       
ــي           ــرخصـ ــن مـ ــتـ ــداشـ زنـــدان، نـ
استعالجي و عدم دسـتـرسـي بـه         
امکانات پزشکي کـه در مـوارد       
متعددي به مرگ زندانيان منحر 
شـــده اســـت، عـــدم تـــفـــکـــيـــک            
محکومان بـر اسـاس جـرائـم، و           
همچنين بـه احـکـام طـوالنـي و              
روند دادرسي نـاعـادالنـه بـارهـا          
اعتراض خود را نشان داده انـد.      
اعــتــراضــاتــي کــه بــا هــمــراهــي         
ــواده هــا و هــمــبــســتــگــي               خــان
ــرو              ــاري روبـ ــيـ ــي بسـ ــومـ ــمـ عـ
گرديد.همه اينها باعـث شـد کـه         
وضعيت غيرانسـانـي زنـدانـهـاي        
ايران مورد توجه جهانـيـان واقـع      

شود و جمهوري اسـالمـي تـحـت       
فشار افکار عمومي جهـان قـرار     
گيـرد. تـرتـيـب دادن يـک ديـدار                
نمايشي از زنـدان اويـن بـا ايـن               
هــدف صــورت گــرفــت کــه ايــن            
فشارها پس زده شود  و با ارائـه    
يک تصوير دروغين و مهـنـدسـي    
شده از اويـن چـهـره آدمـکـش و                
جنايتکار جمهوري اسالمي بـزک  
شود. غافل از اينـکـه جـمـهـوري         
اسالمي در بکاربردن خشونـت و    
جنايت عليه مـردم ايـران چـنـان           
کارنامه خونيني دارد که با هيچ 
تزئيني نـمـي تـوان آنـرا پـنـهـان                
کـرد. ايــن رژيـمــي اسـت کـه بــا                
اعــمــال تــرور و ســرکــوب و بــي            
حقوقي گستـرده بـه مـردم ايـران           
گوي سبقت را از سياهترين رژيم 
هاي مستبد دنـيـا ربـوده اسـت.         
زندانـي کـه سـهـل اسـت. مـردم                 
عادي و کوچه و خـيـابـان خـواب         
خوش و راحـتـي بـا وجـودن ايـن              

 رژيم سياه و نکبت ندارند.
 

خـلــيــل کــيــوان: زنــدان اويــن         
معروف ترين زندان ايـران اسـت.     
بعيد است که سفراي خارجـي در    
مورد سـفـاکـي حـکـومـت و بـي              
حــقــوقــي زنــدانــيــان بــي اطــالع          
باشند. چرا حـاضـر شـده انـد در            

 اين مراسم شرکت کنند؟
 

شيوا محبوبي  : بلـه، زنـدان      
اوين نه تنها در ايران، بـلـكـه در        
دنيا شناخته شـده اسـت.  تـمـام            
ســفــراي خــارجــه اي كــه در ايــن            
برنامـه شـركـت كـرده بـودنـد بـه                
خوبي به وضعيت زنـدان اويـن و         
كال وضعيت نقض حقوق انساني 
در ايران واقف هستند. برخـي از     
اين دولتها چند تن از شهـرونـدان   
دو تابعيتي شان در زنـدان اويـن       
بسر ميبرند. بـراي مـثـال احـمـد           
رضا جاللي مقيم سوئد ميباشد 
كه در سفرش به ايران دستگير و   

اكنون در  زنـدان اويـن اسـت و                
دولــت ســوئــد از ايــن مــوضــوع           
مطلع ميباشد. دولت انگلستـان   
سه تن از شهروندان دو تابعـيـتـي    
اش سالهاست در اويـن  زنـدانـي        
ميباشند. در طول دهه اخير اين  
دولتها گزارشات  مـتـعـددي از          
ــران               ــا در اي ــه ــدان ــت زن ــي وضــع

 دريافت كرده اند. 
طي سال هاي اخير، كـمـيـتـه     
مــبــارزه بــراي آزادي زنــدانــيــان          
ــال                ــا ارس ــا، ب ــاره ــاســي، ب ســي
گزارشات مختلف به دولـتـهـا و        
سازمانهاي جهاني، در رابطه بـا    
وضـعـيـت زنـدانـيـان سـيـاسـي و                
زندانها، و به ويژه زنـدان اويـن و       
رجايي شهر، اطالع رساني كـرده  
اســت. ايــن دولــتــهــا كــامــال در           
جــريــان وضــعــيــت زنــدان اويــن           
ميباشند، اما تـرجـيـح داده انـد         
چشم شان را بر واقعيت ببـنـدنـد.    
بــر کســي پــوشــيــده نــيــســت کــه           
دولتها، عموما در جهت منـافـع   

اقتصادي  خـودشـان و         -سياسي
نــه در راســتــاي مــنــافــع مــردم،          
اقدام ميكنند. پس از تـوافـقـات     
هسته اي ما شاهد اين بـوده ايـم     
كه دولتهاي غربي  بـراي ايـجـاد        
رابــطــه اقــتــصــادي  و ســرمــايــه          
گــزاري در ايــران بــا هــمــديــگــر            
مسابقه ميدهند. اين دولتها بـا     
ايــن تــوجــيــه كــه مــيــخــواهــنــد،         
"كانال گفتگو و مراوده " را، بـا         
رژيم باز بگذارند، از هر فرصتـي  
براي پهن كردن  فرش قـرمـز زيـر      
پاي جنايتكاران رژيـم اسـتـفـاده         
مــيــكــنــنــد. اتــحــاديــه اروپــا در         
زماني كـه مـذاكـرات اتـمـي در              
جريان بود، علنا در مالقاتي كـه  
با ما داشتند اعالم كـردنـد  كـه        
حاضر نيستنـد مـذاكـراتشـان را         
ــي مســئلــه حــقــوق بشــر             ــان قــرب
ــمــونــه ديــگــري كــه               بــكــنــنــد. ن
شاهدش بوديم سفر روحـانـي بـه        
ايتاليا بود. در ايـن سـفـر دولـت          

ايــتــالــيــا بــه جــاي اعــتــراض بــه          
تبعيض جـنـسـي و سـتـمـكـشـي               
زنـان در ايـران، مـجـسـمـه هــاي               
برهنه موزه يي را كه روحانـي از    
آن بازديد ميكرد را، با پارچه  و   
جعبه پوشاندند. به نـظـر مـن بـه          
هيچ عنوان جاي تعجـب نـيـسـت       
كه اين دولتها وقيحانه  در ايـن        
نمايش بـازديـد از زنـدان اويـن،             
شركت كرده اند. اين بازديد شان  
در راستاي سياست مماشات بـا    
رژيم است. يك نكته مهم در اين  
بازديـد نـمـايشـي، ايـن بـود كـه                
دولتها ي شركت كننده و رسـانـه     
هايشان پوشش بسـيـار مـحـدود       
رسانه اي به آن داده بودند و  ايـن  
خود نشان ميدهد كه اين دولتها 
بــروشــنــي مــيــدانســتــنــد کــه               
شركتشان در اين نمايش، مـورد    
اعــتــراض مــردم قــرار خــواهــد            
گرفـت. بـه نـظـر مـن دولـتـهـاي                  
شـركــت كـنــنــده بــايــد بــه شــدت            
مورد اعتراض قرار بگيرند و از     
آنــهــا خــواســت كــه در مــقــابــل            
شــركــت خــود در ايــن مــراســم              

 جوابگو باشند.
 

خـلـيـل کـيـوان:  در عـکــس                
العمل به اين بازديـد مـهـنـدسـي        
شده شاهد اعتراضاتي بوده ايـم.  
شما نيـز کـمـپـيـن مشـتـرکـي را               
اعالم کرده ايد. قدري در مـورد       
اين اعتراضات بگوييد. کمپـيـن    
شما چه اقداماتي در اين زميـنـه   

 انجام داده است؟  
 

حســن صــالــحــي: هــدف از            
کمپيني که ما به پيش مي بريـم  
طبعا اين است که در درجـه اول        
تــبــلــيــغــات دروغــيــن جــمــهــوري      
اسالمي در باره وضعيت زندانها 
در ايران را خـنـثـي کـنـيـم و در                 
پرتو آن حقايق مربوط بـه نـقـض        
حــقــوق پــايــه اي مــردم ايــران و             
فــجــايــع روزمــره در زنــدانــهــاي          

 ضيافت خون در اوين
 

ميزگرد با شيوا محبوبي و حسن صالحي  در مورد کمپين 
 عليه بازديد مهندسي شده سفراي خارجي از زندان اوين
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حکومت اسالمي ايران  را بـراي    
جهانيان روشـن سـازيـم. مـا بـه               
مشارکـت سـفـيـران خـارجـي در             
چنين مراسم نمايشي نيز شديـدا  
معترضيم. اوين شکنـجـه گـاه و         
قتلگاه است. در طول حيات ايـن   
رژيم هـزاران نـفـر در ايـن زنـدان              
شکنجه واعدام شده اند. سـفـراي    
خــارجــي در ضــيــافــتــي شــرکــت         
کردند که من اسم آنـرا ضـيـافـت       
خون مي گـذارم. خـون بـهـتـريـن            
ــن                ــران در اي ــدان مــردم اي ــرزن ف
قتلگاه جاري شده اسـت؛ درسـت       
در جايي که جـمـهـوري اسـالمـي        
ســفــراي خــارجــي را بــه چــاي و             
شيريني و "گفتگو" دعوت کـرد.    
هيـچ انسـان شـريـف و آزاده اي               
نمي تواند از اين بگذرد. از نـظـر    
ما هيچ عذر و بـهـانـه اي بـراي             
شرکت سـفـراي خـارجـي در ايـن            
مـراسـم  مـدحـش، قــابـل قـبــول               
نيست. مـي تـوانسـتـنـد نـرونـد.             
مي توانستند بـگـويـنـد کـه اگـر           
راست مي گوئيد هئيت هاي بـي  
طــرف ســازمــان مــلــل و ديــگــر           
مجامع شناخته شده جـهـانـي را      
بــه ايــن ديــدارهــا بــبــريــد. مــي             
تــوانســتــنــد شــرط بــگــذارنــد و           
بگويند مي خواهيم با زندانياني 
نظير آتنا دائمي، گلرخ ايرايـي و    
ديـگــران ديــدار داشـتــه بـاشــيــم.          
هــيــچــکــدام از ايــن شــروط را              
ــچــه دســت              ــازي ــد. ب ــن ــگــذاشــت ن
جمهوري اسالمي شـدنـد. مـا و           
مــردم ايــران هــيــچــگــاه ايــن را            
نخـواهـيـم بـخـشـيـد. مـا الـبـتـه                   
بخوبي واقفيم که بسياري از دول 
جهان و بخصوص دول غـربـي از       
جنايات جـمـهـوري اسـالمـي در          
زندانها و در جامعه ايران بخوبي 
آگاهي دارند، ولي حـفـظ روابـط      
تــجــاري و مــعــامــالت پــر ســود          
اقتصادي با جمـهـوري اسـالمـي       
بــاعــث مــي شــود کــه آنــهــا در             
محکوميت علني و قـاطـع ايـن        

 جنايات دست به عصا بشوند.
کمپين ما با انتشار نـوشـتـه      
ها و اطالعيه هاي متفاوتـي بـه     
زبانـهـاي فـارسـي و انـگـلـيـسـي                 
ــک                   ــشــار ي ــت ــا ان شــروع شــد. ب
اطالعيه انگليسـي مـردم را در         
کشورهاي مختـلـف از اقـدامـي         
که انجام گرفته مطلع سـاخـتـه و      
از آنها خواستيـم تـا دولـتـهـا را            
براي مشارکت در ايـن نـمـايـش           

مورد بازخواست قرار دهنـد. در     
همانحال يک نـامـه بـه سـفـيـران             
خارجي ارسال کرديـم و خـواهـان        
پاسخ شديم. اين در حاليست کـه   
متن ايـن نـامـه را نـيـز عـلـنـي                   
ــم و از عــمــوم                مــنــتــشــر کــردي
خواستيم آن متن و يـا هـر مـتـن         
ديگري را به نشانه اعـتـراض بـه        
سفارتهاي خـارجـي در ايـران ار            

 سال کنند.
ــگــر             ــراضــات مــا و دي اعــت
ــاعــث واکــنــش          آزاديــخــواهــان ب
جمهوري اسالمي شـد. مـحـسـن        

قضـايـيـه       اژه اي معاون اول قـوه      
جــمــهــوري اســالمــي مــنــجــملــه        
گفت:"بـعـضـي ضـد انـقـالب يـا                 
ايرانيان که خارج هستند از ايـن    
بازديد که مـورد تـحـسـيـن بـوده           
اظهار نارضايتي کردند که بـايـد   

ها تاسف خورد."  معلـوم    براي آن
است که اعتراض ما صدا داشته 
است. اژه اي الزم نيست براي ما  
تاسف بـخـورد. بـرود فـکـري بـه              
حال خـودش کـنـد. ديـر يـا زود                 
بساط ايـن داعشـي هـاي ايـران             
توسط مردم جارو خواهـد شـد و       
آنــوقــت ايــن حضــرات از دســت           
عدالت کجا مي خـواهـنـد قـايـم          

 شوند؟
از سوي ديگر سفارت سـوئـد     
در پاسخ بـه مـا جـواب داد کـه               
"بخـوبـي از شـرايـط نـامسـاعـد               
ــن آگــاه هســتــنــد" و                زنــدان اوي
نوشتند که "ما مي دانيم کـه در     
اوين افرادي بدون داشتن دادگـاه    
و به دليل فعاليت سياسـي خـود     
در اسارت نگاه داشته شده انـد."   
با اينحـال ايـنـهـا فـقـط بـه ايـن                 
بسنده کردند که ما اين مسـايـل   
را با "طرف ايراني خـود" مـطـرح        

 مي کنيم. 
در آلمان نيز روزنامـه بـيـلـد        

با انتشار يک مـقـالـه، نـمـايـنـده            
دولـت ايـن کشــور را بــه خــاطــر             
شرکتش در ديدار از زنـدان اويـن     
مورد انتقـاد شـديـد قـرار دارد.           
اين روزنامـه مـنـجـملـه نـوشـت:            
"بنظر ميرسد حکومت در ايـران     
براي ارائه يک ايـمـيـج و تصـويـر          
بهتراز خود تقـال مـيـکـنـد. قـوه            
قضاييه اين حکومت يک گـردش  
علمي! و يک پيک نيـک در اويـن        
سازمان ميدهد. در شکنجه گـاه   
اوين در شـمـال تـهـران و سـفـيـر                
دولت آلمان در ايـن شـو حـاضـر           

مــيــشــود". هــمــچــنــيــن مــا از              
سفارت جمهـوري چـک در ايـران          
نامه اي دريـافـت کـرديـم کـه بـر             
اساس آن سفير چک در اين ديدار 
شرکت نداشته چرا که در آنـزمـان   

 در ايران نبوده است.
ازم است اشاره کنـم ضـرغـام      
اسدي فعال کميته بـيـن الـمـلـلـي         
عليه اعدام در سـوئـد کـه درپـي         
تالش او اولين بار سفارت سوئـد  
در تهران مجبور به جـواب دادن      
در باره اين ديدار شد يک نامه به 
زبان سوئدي نير براي رسانه هاي 
جمعي در سوئد ارسـال داشـت و       

 اين مسئله را انعکاس داد.
 

خليل کيوان: کمپين تـا کـي        
ادامــه دارد و چــه اقــدامـــات                
ديگري در اين زمينه در دسـتـور   

 داريد؟
 

شيوا  محبوبي: اين كمپيني  
اســت كــه بــه صــورت ســلــســلــه            
اقداماتي ادامه خـواهـد داشـت.      
چرا كه مسئله بازديد از زندانـهـا   
و بازداشتگاها، از جـملـه زنـدان        
اوين، خواستي است كه بارها از   
سوي زنـدانـيـان، خـانـواده هـا و               
تشكلهاي مدافع آزادي زندانيـان  
سياسي عنوان شده اسـت و ايـن         
خواسته در طـول دو سـال اخـيـر             
بيشتر مـطـرح شـده اسـت.  مـا               
پس از اولين اقداممان كه ارسـال  
يك نـامـه اعـتـراضـي بـه وزراي               
خارجه كشورهاي شركت كـنـنـده      
بود، در نظـر داريـم فشـار را بـر             
دولتهاي اروپايي  ادامه بدهـيـم.   
ما در پروسه ترجمـه نـامـه هـاي         
كه زندانيان سياسي در رابطه بـا    
اين بازديد مهندسي شده صـادر    
كرده اند  و همچنين يك طـومـار   
از سوي خانـواده هـاي زنـدانـيـان          
سياسـي و زنـدانـيـان كـنـونـي و                

 سابق هستيم.
ما تصميـم داريـم بـا ارسـال           
نامه ها و طومار در هر كشـوري  
كه امكان پذير باشد، بـا وزارت      
امور خارجه كشـورهـا مـالقـات         
كرده و خواست بازديد يك هيئت 
ــيــطــرف از                  ــي و ب ــل ــل ــم ــن ال ــي ب
زندانهاي ايران را در مقابل آنـهـا   
بگذاريم. در عين حال به نظر ما  
موفـقـيـت ايـن امـر در بسـط و                 
هــمــگــانــي كــردن ايــن خــواســت         
است. بـايـد بـتـوانـيـم در سـطـح                  

وســيــعــي مــردم مــدافــع آزادي           
زندانيان سياسي را  جهت ارسـال  
نامه اعتراضي بـه ايـن دولـتـهـا            
بسيج كـنـيـم. بـه نـظـر مـن ايـن                  
فرصت خوبي براي فشار بـه ايـن       
دولتها است كه ادعـاي حـمـايـت       
از حقوق انسانها را دارنـد، ولـي       
در رابطه با رژيم  اسالمي به اين 

 شكل برخورد ميكنند. 
 

ــان             ــي ــدان ــوان: زن ــيــل کــي خــل
سياسي زندان اوين، چه آنهـا کـه     
پيشتر در اين زنـدان بـوده انـد و          
چه آنها که امروز در ايـن زنـدان         
هستند چه نقشي مي تواننـد در    
اين  کمپين داشته باشنـد. شـمـا       

 چه فراخواني به آنها داريد؟
 

شيوا محـبـوبـي:  زنـدانـيـان            
سـيــاســي و خــانــواده ايشــان كــه          
شرايط زندان اوين را با گوشت و 
پوست لمس كرده اند و ميدانـنـد   
ايــن نــمــايــش مســخــره رژيــم                
نــمــيــتــوانــد كــاله بــر ســر كســي           
بگذارد، نقش به سزايي در فشار 
به ايـن دولـتـهـا و افشـاء كـردن               
جنايات رژيم دارند. اين كمـپـيـن    
متعلق بـه تـمـام ايـن عـزيـزان و               
آزاديخواهاني اسـت كـه مـدافـع           
آزادي زندانيان سياسي هستـنـد.   
به نظر من زندانيان سـيـاسـي از        
ــرخ                 ــل ــمــي و گ ــا دائ ــن ــه آت جــمل
ابراهيمي  و مريم اكبري منـفـرد    
با نامه هايشان به مردم فراخوان 
دادند كه بـايـد بـه ايـن دولـتـهـا                
اعــتــراض كــنــنــد و پــيــام ايــن              
زنـدانــيـان در واقــع فــراخـوان بــه             
ادامــه اعــتــراض  اســت.  ايــن               
زندانيان و خانواده هايشان سـنـد   
زنده جنايات رژيم در زندان اويـن  
هستند. رژيم ممـكـن اسـت ايـن          
سفرا را به بخـش طـراحـي  شـده           
زندان اوين ببرد و اجازه ندهد بـا    
گلرخ ها و آتناها صحبت كـنـنـد    
امــا ايــن زنــدانــيــان بــا عــكــس            
العمل سريع و قاطع خود در طي 
نوشته اي به اين الپوشاني كـردن  

واقــعــيــات اعــتــراض كــردنــد و          
نگذاشتند رژيـم صـداي شـان را          
خاموش كند. ما بـه سـهـم خـود          
صداي اعتراض اين زندانـيـان را     
از طريـق هـمـيـن كـمـپـيـنـي كـه                 
شروع كرده ايم به گوش مردم در   

 سراسر دنيا ميرسانيم.
تعداد زيادي در زنـدان اويـن       
زندان و شكنـجـه شـده انـد. ايـن             
زنــدانــيــان حــتــي پــس از آزادي           
نتوانسته اند شرايط فاجعه وار و 
زجرهاي زندان را فراموش كنـنـد    
و همچنان با كابوسهـاي  زنـدان       
دست و پنجه نرم ميكنـنـد. ايـن       
زندانيان بايد از تجـربـيـات خـود       
در زندان اوين بنويسـنـد و بـراي        
سازمانهاي جهاني و اين دولتها 
ارسال دارند. خانواده هـايـي كـه         
روز و شــب شـان را در مــقـابــل               
زنــدان اويــن گــذرانــده انــد و در            
جواب اينكه " فرزندم كجـاسـت؟    
" بـا  مشـت و لـگـد و تـوهـيـن                      
مامورين زندان روبرو شـده انـد،       
بــايــد دادخــواســت و تــجــربــيــات        
تلخشان را بنويسـنـد و انـتـشـار          

 ٣٨بدهند. افرادي كـه در طـول          
سال اخير  در زندان اوين زندانـي  
و شكنجه شده انـد و اكـنـون در            
كشــورهــاي اروپــايــي زنــدگــي            
ميكنند، بايد به دولـت كشـوري     
كه در آن مقـيـم هسـتـنـد، نـامـه            
بنويسند و بـه عـنـوان شـهـرونـد             
ــوطــه، بــه حضــور               كشــور مــرب
ــد              ــن بـــازديـ ــان در ايـ ــتـــشـ دولـ
مهندسي شده، اعتراض كـنـنـد.       
اين زندانيان و خانـواده هـايشـان      
ميتوانند نامه هايشـان را بـراي       
ــراي آزادي              ــارزه ب ــه مــب ــت ــي ــم ك
زندانيان سياسي و كـمـيـتـه بـيـن         
المللي عليه اعدام ارسال دارنـد.  
ما بتوانيم بـا در دسـت داشـتـن           
اين اسناد اقدامـات وسـيـعـتـري         
در رابطه با افشاء اين دولتها در 
دستور بگذاريم و آنها را مجبـور  
کـنـيـم بـر رژيـم اسـالمـي فشــار                

 بياورند. 
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عدم ايمني شـغـلـي، جـايـگـزيـن            
ـه جــاي               کـردن قـراردادهـاي مــوقـت ب
قراردادهاي دائمي بخـش مـهـمـي از         
تعرض سازمانيافته و سيسـتـمـاتـيـک      
جمهوري اسالمي بر طبقه کـارگـر در     
ـه جـمـهـوري              ايران بوده است. از جـمل
اسالمي از همان بدو روي كار آمدنش 
ـفـت و                 با شقه شقـه كـردن صـنـعـت ن
صنايع وابسته به آن چون پتـروشـيـمـي     

هاي بزرگي نـظـيـر ايـران          ها و مجتمع
هـاي   خودرو و ذوب آهن و ديگر بخش

ـه        كارگري و سپردن هر بخش از کـار ب
يك پيمانكار، تعرض گسـتـرده اي را         
به کل طبقه کارگر شروع کرد. بعد هـا   
همين سياست در بخش هـاي ديـگـر        
چون مخابرات، شـهـرداري هـا، آتـش         
نشــانــي، بــرق، حــتــي در آمــوزش و            
پرورش و در وزارت بهداشت و بشکـل  
ـه           گسترده در بخش هـاي خـدمـاتـي ب
شيوه رايجي تبديل شد. و هـم اکـنـون       
معلمان و پرستاران زيادي هستند کـه  
ـه کـار      با قرادادهاي موقت و پيماني ب
اشتغال دارند. خصوصا پـيـاده کـردن         
سياست استخـدامـهـاي پـيـمـانـي در            
صنعت نفت، جدا از تحمـيـل بـردگـي       
کاري بيـشـتـر و  تشـديـد اسـتـثـمـار                  
ـه هـم ريـخـتـن                  ـه لـحـاظ ب کارگران، ب
ساختار متمرکز و سراسـري صـنـعـت       
ـفـرق کـردن کـارگـران ايـن                   نفت و مـت
ـلـيـدي کـارگـري، بـراي رژيـم               بخش ک
ـلـش           اهميت سياسي نيز داشـت. دلـي

و نقش کارگـران   ٥٧ نيز تجربه انقالب 
در آن انقالب اسـت کـه هـيـچـگـاه از             

 خاطره ها محو نخواهد شد.
اســتــخــدامــهــاي قــراردادي و             
بدترينش بصورت سفيد امضا، عمال 
بــخــش عــظــيــمــي از کــارگــران را از            
پوشش همان قانون کار ضد کـارگـري     
و ارتجاعي اسالمي نيز خارج کـرد و      
به جايش توحش و بربريت حاکم شـد.    
اين اتفاق دسـت کـارفـرمـايـان را در              
کشيدن بيشتر کار از گرده کارگران بـا    
حداقل دستمزدها و تحمـيـل بـدتـريـن        
شرايط کاري به آنان باز گـذاشـت. تـا         
جاييکه حتي تعويق پـرداخـت هـمـان         
چندرغاز مزد کارگر به امري رايـج و      
معمول تبديل شد. با اين شـکـل بـرده       
وار کار، ناامني شغلي و خطـر اخـراج     
ها همواره چماقي بر سر کارگر بـوده و    
فشار سنگـيـنـي بـر گـرده جـمـعـيـت                

ميليوني کارگران و خانـواده هـايشـان      
تحميل شد. در پرتو اين بربريت و بـي     
حــقــوقــي مــطــلــق کــارگــران، حــتــي           
استانداردهاي ايمني کار  نيز به قهقرا 
برده شد و محيط هاي کـار بـيـش از          
 بيش به قتلگاه کارگران تبديل گرديد. 
در قراردادهاي پيماني وضع بدتـر  
است. در ايـن شـكـل بـرده وار كـار،                   
ـه تـوسـط               كارگران عـمـال بـطـور دوبل
دالالن و ســرمــايــه داران اســتــثــمــار           
ميشوند. دستمـزد آنـان بسـيـار نـازل             
است و چماق اخراج نيـز هـمـواره روي        
سر كارگر قـرار دارد. در مـيـان ايـن                
كارگران، كساني هستند كه سالها بـا    
اين شكل از اسـتـخـدام، كـار کـرده و            
ـه تـامـيـن شـغـلـي              همچنان از هرگـون
ـلـي اوقـات حـتـي از             محرومند و خي
بــرخــورداري از هــمــان حــداقــل پــول            
بازنشستگي نيز محرومند. چون حـق   
بيمه کافي براي آنـهـا پـرداخـت نشـده          

 است.  
بــديــن تــرتــيــب در ايــن جــنــگــل          
ـه، بسـيـاري از حـق و حـقـوق                  سرماي
كارگران نيز سلب ميشود و ما شاهـد  
آنيم كه چند ماه چند ماه مزد کـارگـر     
را پرداخت نميكنند و به هـر شـكـلـي         
كه ميتوانـنـد از مـزايـاي شـغـلـي او                

 .ميزنند و پولش را باال مـيـكـشـنـد       
جــمــهــوري اســالمــي بــا اتــخــاذ ايــن          
سياست عمال بر پاي بخش عظـيـمـي    
از كارگران، آنهـم در مـراكـز بـزرگ و             
ــيــدي کــارگــري زنــجــيــر بســت.             کــل
اعتراض کارگران در طـول تـمـام ايـن           
سالها به اسـتـخـدامـهـاي پـيـمـانـي و              
شرايط نـابـرابـر کـاري تـحـت عـنـوان               
پيماني و رسمي در واقع تعرضي براي 
پــاره كــردن ايــن زنــجــيــر و در هــم                  
شكستن كل ايـن سـاخـتـار بـرده وار              

 .کاري در محيط هاي کار بوده است
آماري که امروز فتح اهللا بيـات و    
رحيم زارع و ديـگـر دسـت انـدرکـاران          
حــکــومــتــي از ابــعــاد تــکــانــدهــنــده         
قراردادهاي موقت و پيمـانـي بـدسـت       
ميدهند، در واقع داستان اين فـاجـعـه    
بزرگي است کـه بـر سـر کـارگـران در                
ايران وارد شده است. اين در حاليسـت   
که کـل سـيـسـتـم بـا قـوانـيـن کـار و                     
دســتــگــاه قضــايــي و کــل دســتــگــاه          
ســرکــوبـــش، در خـــدمــت بـــر پـــا                
ـه داري     نگاهداشتن اين بهشت سرماي

ـه قـرار             براي صاحبان سـود و سـرمـاي
دارد.  و در ادامــه ايــن تــوحــش و                   
بربريت، ارزان سـازي نـيـروي کـار در             
راس سياستهاي دولت روحـانـي قـرار        

 دارد.
ـه                   امــا روي ديــگــر ايــن ســکـ
ـه ايـن        مبارزات هر روزه کارگران عـلـي
توحش و بربريت است. جنبش عـلـيـه       
ـه              قراردادهاي مـوقـت، جـنـبـش عـلـي
قراردادهاي پيماني امروز يک جنبـش  
قــدرتــمــنــد و يــک مــوضــوع دائــمــي          
اعتراضات کارگري اسـت. در بسـتـر         
ـه                  ــي اســت کـ ــتــراضــات ــن اع ــي ــن چ
ـه     اعتراضات کارگري هر روز بيشتر ب
مراکز کليدي و مهم کارگري کـه وزن      
سنگيني در اقتصاد جـامـعـه دارنـد،       
کشيـده مـيـشـود. در بسـتـر چـنـيـن                   
ــوازن قــواي                  ــتــراضــاتــي و در ت اع
مبارزاتي اي که در نتيجـه مـبـارزات      
کارگران و کل جامعه امروز شاهـدش  
هستيم، مي بينيم کـه ايـن کـارگـران           
عليرغم تکه تکه کـردن بـخـش هـاي           
کارشان و حضور زالوهاي پـيـمـانـکـار      
در محيط هاي کار، به مـدد مـديـاي      
اجتماعي و گروههاي مبارزاتي شـان    
به هـم مـتـصـل شـده و اعـتـراضـات                 
سراسري سازمان ميدهنـد. کـارگـران       
توانسته اند با خواستهاي سراسري اي   
چون قراردادهاي مستقيم کاري و لغو 
قراردادهاي موقت و پيماني، افزايـش  

ـلـيـون        ٤ دستمزدها به بـاالتـر از          مـي
(نرخ سبد هزينه اعالم شـده دولـت)،        
درمان رايگان، تحصيل رايگان بـراي    
فرزندانشان، حـق داشـتـن مسـکـن و            
غيره جلو بيايند و تجمعات سـراسـري   
ـه هـايـي از                شان را به پا کنـنـد. نـمـون
چنين اعتراضات را در يک دهه اخـيـر   
ـفـت و مـراکـز            در مبارزات کارگران ن

ـه آن و بـطـور مشـخـص در                 وابسته ب
پتروشيـمـي هـا، در مـيـان کـارگـران                
ـفــشــانــي،               مــخــابــرات، بــرق، آتشـ
پرستـاران، مـعـلـمـان و بـخـش هـاي                 

دو مختلف کارگري شاهد بـوده ايـم.        
اعـتـصـابـات سـراسـري         نمونه اخيرش 

کارگران مخابرات در تمام استانـهـا و     
اعتراضات سراسري کارگران مناطـق  
ـه اهـواز بـر سـر خـواسـت                   هشت گـان
قراردادهاي مستقيم است. زير فشـار     
اعـتـراضـات کـارگـران شـهـرداري بــه              

هــا و       تــازگــي ســازمــان شــهــرداري        
هاي کشور مجوز استخدام آن  دهداري

هـا را کـه          گروه از کارکنان شـهـرداري    
ـه کـاري             ـق داراي حداقل سه سـال سـاب
هستند را صادر کرده است. اما فقـط    

کارگر را بصورت مستقيم  ٣٠ قرارداد
در آورده ند و کارگران اعالم کـرده انـد     
که تا وقتي تـمـامـي آنـان اسـتـخـدام              
نشــونــد بــه اعــتــراضــاتشــان ادامــه            

 ميدهند.
 
بنابراين نفس اينکه مقاماتي از  

حکومت امروز با بيان اين مشکـل و    
ارائه آمـار از وخـامـت شـرايـط کـار                 
کارگران با استـخـدامـهـاي مـوقـت و           
پيماني هشدار ميدهند، نشـانـدهـنـده     
فشار فضاي اعـتـراضـي در جـامـعـه           
است. رحـيـم زارعـي از کـمـيـسـيـون                
اجتماعي مـجـلـس آمـاري از ابـعـاد             
وحشــتــنــاک کــار قــراردادي در نــفــت          
سخن ميگويد و راه حل "سامانـدهـي    
کــارگــران قــراردادي"، يــعــنــي پــيــش          
کشيدن برخي بهبودهاي جـزيـي و در       
مقابل  نهادينه تر کردن اين سـيـسـتـم     
بردگي در نفت را، ارائه ميـدهـد. امـا       
خــواســت کــارگــران و خــواســت کــل            
جامعه روشن است. کارگران خواستار  

لغو قراردادهاي موقت و جايگـزيـنـي    
ــاري                ــمــي ک ــاي دائ ــرارداده ــا ق آن ب
هستند. کارگران خواستار کوتاه شـدن   
دست پيمانکاران از محيط هاي کـار    
و استخدام مستقـيـم خـود هسـتـنـد.           
بويژه با توجه به پيشروي هاي جنـبـش   
کارگري و ثقل سنگيني که مبـارزات  
کارگران در فضاي سـيـاسـي جـامـعـه         
دارد، امــروز کــارگــران در بــهــتــريــن           
فرصت براي سازمـانـيـابـي سـراسـري         
توده اي و تحميل قراردادهاي جمـعـي   
کاري به دولـت و کـارفـرمـايـان قـرار               
دارند. همانطور که کارگران ميتواننـد   
تجمعات سراسري هزاران نفره خـود را    
سازمان دهند، هـمـانـطـور کـه بـطـور            
مثال کارگران مـخـابـرات اعـتـصـاب         
سراسري فراميخوانـنـد و تـجـمـعـات           
سراسري بر پا مـيـکـنـنـد، مـيـتـوانـد              
تشکل توده اي سراسري خود را اعالم 
کنند و با کمک مدياي اجـتـمـاعـي و         
حضور خانواده ها، مجامع عمـومـي   
خــود را بــه پــا کــرده و مــتــحــد و                     
سازمانيافته پيگيـر خـواسـتـهـايشـان         

 باشند.   
بنابراين بازهم تاکيد من بـر امـر       
متشکل شدن اين کارگران است. بايد  
متشکل شد تا دست پيمـانـکـاران را      
از محيط هاي کاري کوتاه کرد. بـايـد    
ــتــوان پــرونــده                مــتــشــکــل شــد تــا ب
قراردادهاي برده وار مـوقـت را بـراي            
هميشه بست و بايد متشکل شـد تـا       
کل اين بسـاط تـوحـش و بـردگـي را              

 جارو کرد.  

 کارگران و قراردادهاي برده وار 
    

 شهال دانشفر
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شيرين شمس: سوال شده کـه     
آيا اقداماتي مثل چاقـو زدن بـه       
آخوندها يا حمله دسته جمعي بـه  
چنين افرادي يا موارد مشابـهـي   
که به آمرين به معروف و ناهيـان  
از منکر حـملـه شـده و آنـهـا را                
زخمي کرده بودند از نـظـر حـزب        
کمونيست کـارگـري قـابـل دفـاع          

 است؟ 
 

اصغر کريمـي: قـطـعـا قـابـل            
دفـاع اسـت. حـکـومـتــي کـه بــا                
خشونت با مردم رفتار مـيـکـنـد       
بايد منتظر اين عکس العمل ها 
هم بـاشـد. مـردم حـق دارنـد در               
مــقــابــل زورگــويــي، فضــولــي و         
ــاش حــکــومــت در             دخــالــت اوب
زندگي شان که آسايش و امنيـت  

سـال     ۳۸آنها را بهـم مـيـزنـد و           
هست ادامـه دارد، از خـودشـان          
دفاع کنند و نه تنها دفاع، بلکـه  
تعرض کنند، به هر شـکـلـي کـه         

ســال    ۳۸امــکــانــش را دارنــد.          
ــه              اســت جــمــهــوري اســالمــي ب
بيرحمانه ترين شـکـلـي مـردم را         
سرکوب کرده و مردم هـم شـروع       
کــرده انــد بــه گــوشــمــالــي دادن            
مزدوران حکومت و ايـن پـديـده          
دارد گسترش پيدا ميکنـد و بـه       
جــايــي مــيــرســيــم کــه عــوامــل           
حکومت به راحتي جرات نکننـد  
در خيابانها مزاحم مردم شـونـد،   
فضولي کنـنـد و بـه پـوشـش يـا               
آرايش خانم هـا گـيـر بـدهـنـد و               
حتي بـا لـبـاس آخـونـدي يـا هـر                
شکلي که معلوم شود از عوامـل  
حکومت هستنـد بـه راحـتـي در           

مناطقي از شهـر ظـاهـر شـونـد.          
اتفاقاتي که در چند روز گـذشـتـه    
افتاد که شما بـه مـواردي از آن           
اشــاره کــرديــد و يــا تــجــمــع                   
اعتراضي مردم در بـابـل کـه بـه           
مامورين حکومـت، کـه بـه يـک           
جوان گير داده بودند، ميگفتـنـد   
ــه               ــد ک ــده داعشــي، نشــان مــي
نارضايتي وسيع مردم، تعـرضـي   
تر ميشود. مردم حـق دارنـد بـه           
هر وسيله اي که ميتوانـنـد جـلـو       
ــاش حــکــومــت در             دخــالــت اوب
زنـدگـي خصـوصــي خــودشـان را           

بعـنـوان مـثـال        ۸۸بگيرند. سال  
مواجه بوديم با حمله وحشيانه و   
خشونت بار نـيـروهـاي سـرکـوب          
حکومت به مردم چه در خـيـابـان    
و چه در زنـدانـهـايشـان، و مـردم          
هم، با سنگ و چوب و کـوکـتـل        
مولـوتـف و بـه هـر شـکـلـي کـه                   
توانستند به آنها حـملـه کـردنـد.         
ايــن کــامــال قــابــل دفــاع اســت.          
مردم که خشونت را شروع نکرده 
انــد. آنــهــا هســتــنــد کــه بــه                     
جنايتکارانه ترين و شنيـع تـريـن      
وجهي زندگي مردم را تباه کـرده    
اند. مردم هم از خـودشـان دفـاع         
ميکنند. هيچ چيز مشروع تر از  
اين نيست. اينکـه مـردم بـه چـه            
شکل در مقابل اوباش حکومـت  
بايستند و چـه روشـي مـيـتـوانـد           
مفيدتر و مناسب تر باشد بـحـث   

 ديگري است.  
 

شيرين شمس: سوال ديـگـري      
که مـخـاطـبـيـن تـلـگـرام از مـا                  
پرسيـده انـد ايـن اسـت کـه؛ آيـا                 

چنيـن اقـدامـاتـي يـعـنـي حـملـه                
کـردن بــه آخــونـدهـا يـا آمـريــن،              
ميتواند بـه جـنـبـش اعـتـراضـي            
مردم کمـک کـنـد؟ در حـالـيـکـه              
ممـکـن اسـت در مـواردي جـان              
مردم به خطر بيفتد و مثل مورد 
اصــغــر نــحــوي پــور کــه تــوســط           
مامورين نـيـروي انـتـظـامـي بـه            

 قتل رسيد.
 

ــه              ــمــي: شــمــا ب اصــغــر کــري
صحبت يکي از کـاربـران اشـاره          
کرديد که گفته است، ببينيد اين 
آخوند حکومتي چکار کـرده کـه       

کـه مـن        -آقاي اصغر نحوي پور
همينجا يادش را گرامي ميدارم 
و بــه خــانــواده اش صــمــيــمــانــه            

، بــه قــول      -تســلــيــت مــيــگــويــم    
معروف خونش به جوش آمـده و      
اينطور عکس العمل نشـان داده      
است. او که  در قـطـار نشـسـتـه             
ــار کســي                   ــه ک ــاري ب ــوده و ک ب
نداشته. قضيه از آن آخوند شروع  
شده که مزاحم يک خـانـم شـده و          
اصغر نحوي پـور هـم بـه آخـونـد            
اعتراض کرده و نهايتا بـا چـاقـو      
به او حملـه کـرده اسـت (در پـي              
اين کشمکش مزدوران حکومـت  
با کالشينکف بـه اصـغـر نـحـوي          
پور شليک ميکنند و درجا او را     
به قتل ميرسانند). امـا ايـنـکـه         
ــه مــزدوران                ــو ب ــا چــاق ــه ب حــمل
حکومت و به جنبش مردم کمـک  
ميکند يا نميکند، بعضا کـمـک     
ميکند بعضا هم مـمـکـن اسـت         
کمک نکند. کال، بنظر من روش    
هايي که دخالت مردم و حمـايـت   

مردم حاضر در صحنـه را جـلـب        
کند و به شکلـي اعـتـراض شـود         
که تعداد هرچه بيشتري از مـردم  
شروع به دخالت کنند و از کسـي  
که اعـتـراض کـرده پشـتـيـبـانـي               
کنند، خيلي موثرتر است. شبيه  
اتـفـاقـي کـه روز قـبـل در بـابـل                   
افتاد که تعداد زيادي زن و مـرد    
در محل جمع ميشوند و دسـتـه       
جمعي بـه مـزدوران مـيـگـويـنـد              
"داعشــي" و آنــهــا را عــقـــب                   
ميرانند. اينجا بـحـث تـاکـتـيـک          
مطرح ميشود که چه تاکـتـيـکـي     
مناسب تر است. اما مساله اين  
است که اين اتـفـاقـات مـعـمـوال           
بطور فردي در عکس الـعـمـل بـه       
ــروع             ــت شـ ــومـ ــکـ ــزدوران حـ مـ
ميشود. تصميم و نقشـه احـزاب      
کــه نــيــســت. مــردم هــم کــه                     
نمـيـتـوانـنـد فـورا بـنـشـيـنـنـد و                   
تصميم جمعي بگيرند که چگونـه  
برخورد کنند. اما در عين حـال،   
بعضا مردم، فردي يا جمـعـي بـا      
سنگ و چوب و لگد به مـزدوران  
حــملــه مــيــکــنــنــد کــه آنــهــا را             
بترسانند و وحشـت در دل آنـهـا          
بيندازند که جرات نکنند يکـبـار   
ديگر مزاحم مردم شـونـد. بـايـد          
آنها را تـرسـانـد. فـقـط بـحـث و                 
ترويج کافي نيست. جـايـي هـم،         
بايد بطور فيزيکي به آنها حـملـه     
کرد و حقشان را کـف دسـتـشـان         
گــذاشــت. ايــن کــامــال مشــروع          
است، و بسـيـار ضـروري اسـت.             
يک جا هم، ممکن اسـت چـنـيـن         
اقــدامــي مــردم را بــتــرســانــد و            
نگران کند. آنجا ديگر به آن فـرد   

معترض بستگي دارد که بتوانـد  
خودش را کنترل کند و يا تجـربـه   
مبارزه توده اي داشته باشد و بـه  
روشي اعتـراض کـنـد کـه مـردم            
دسته جمعي به جان آن آخوند يـا    

 مامور امر به معروف بيفتند.
مـردم بـا حـکـومـت شـوخــي             
ندارند. يک جنگ به تمام معنـي   
بين اين دو طـرف جـريـان دارد.            
در يکطرف اين جنگ، صـدهـزار   
نفر از عزيزان مردم کشـتـه شـده        
اند، صدها هزار نفر را شـکـنـجـه     
کرده اند، عده اي سنگسـار شـده     
اند، خيلي هـا بـي حـرمـت شـده            
اند، تيغ به صـورتشـان زده انـد،          
اسيد به صورتشان پاشـيـده انـد.      
بــا چــنــيــن حــکــومــتــي مــواجــه          
هستيم نه بـا حـکـومـتـي کـه بـا              
مثـل آدمـيـزاد بـا مـردم رفـتـار                
کــنــد. حــکــومــت کــوچــکــتــريــن         
منفذي بـراي ابـراز وجـود مـردم           
باقي نـگـذاشـتـه، و در نـتـيـجـه                 
مردم هم، حـق دارنـد بـعـضـا بـا             
ابـزار و روشـهــايــي بــه مــزدوران           
حمله کنـنـد کـه در مـيـان آنـهـا                
وحشت ايجاد کـنـنـد و آنـهـا را              
سرکوب کنند. اينهم شـکـلـي از         
اعـــتـــراض مشـــروع مـــردم بـــه          
سرکوبگران حکومت اسـت. ايـن      
اتفاق روزبروز بيشـتـر مـيـشـود.        
اين بخشي از مبارزه حق طلبانـه  
مردم در راستاي سرنگـونـي ايـن      

 حکومت است.

                                              
صفحه فيس 
 بوکي حزب

 
fb.com/
wpiran/ 

آيا حمله به آمرين به معروف قابل 
 دفاع است؟

 

متن زير پاسخ به دو سوال شيرين شمس از اصغر کريمي رئيس 
هيئت اجرايي حزب کمونيست کارگري در برنامه پخش مستقيم 

 تلويزيون کانال جديد است.
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خبرها از يکسو از طرحهاي               
مختلف دولت براي تعرض بيشتر به         
کارگران و کل جامعه حکايت دارد، و       
از سويي ديگر از اعتراضات و                   
اعتصابات گسترده کارگري. طرح          
"اصالح" قانون بيمه بيکاري جمهوري     
اسالمي، اعتصاب بزرگ کارگران           
نيشکر هفت تپه، اعتصاب سراسري       
مناطق هشت گانه شهرداري اهواز با       
طرح خواست "مستقيم شدن                      
قراردادهاي کاري" شان از جمله                 
 سرتيترهاي برجسته اين خبر هاست.

ـيـمـه           ـانـون ب طرح "اصالح" ق
بيـکـاري، طـرحـي ديـگـر بـراي              

 تعرض به کارگران
کريم ياوري مديرکل "حمايت از        
مشاغل و بيمه بيکاري وزارت کار"          
دولت روحاني در سخنراني اش در             
سالن اجتماعات اداره کار استان               
اردبيل، گوشه کوچکي از طرح                  
اصالح قانون "بيمه بيکاري" که                 
تعرضي ديگر به زندگي کارگران و             
کل جامعه است، خبر داد. او در                 
سخنانش گفت :" فلسفه وجودي               

 ۶۶ "قانون بيمه بيکاري" که به سال            
گردد به منظور جبران                   باز مي    

خسارت ناشي از جنگ تحميلي               
بود". او، نسبت کل مقرري بگيران            
بيمه بيکاري جمهوري اسالمي را،           
نسبت به کل بيمه پردازان مشمول             
قانون کار و تامين اجتماعي، دو               
درصد اعالم کرد که اين تعداد به                

هزار نفر ميرسد. يعني          ٢٢٠ حدود  
"بيمه بيکاري" جمهوري اسالمي             

هزار نفر از               ٢٢٠ تنها شامل          
ميليونها نيروي بيکار در جامعه شده      
است. اکنون از کاهش مدت استفاده        
از مقرري بيمه بيکاري با استدالل             
مسخره گسترش دامنه پوشش آن            
سخن ميگويند. ياوري افزود:                   
"مطابق جدول ماده هفت قانون بيمه         
بيکاري، کارگران مجرد حداقل شش       
ماه و حداکثر سي و شش ماه، و                   

ماه و      ۱۲ کارگران متأهل حداقل         
حداکثر پنجاه ماه، با داشتن شرايط          
سابقه پرداخت حق بيمه و بيمه                     
بيکاري و ساير شرايط مندرج در              
قانون، که بدون ميل و اراده از کار                

بيکار شده باشند، مقرري بيمه                   
کنند.". اما او        بيکاري دريافت مي    

جزئيات بيشتر اين طرح را برمالء             
 نکرد.

بدين ترتيب در حاليکه به خاطر         
اقتصاد به بن بست رسيده رژيم                   
اسالمي، هر روز کارخانجات                   
بيشتري به تعطيلي کشيده شده و               
کارگران از کار بيکار ميشوند، بحث        
بر سر کاهش مدت پرداخت همين            
چندرغاز پولي است که تحت عنوان         
"بيمه بيکاري" پرداخت ميشود. اما        
"بيمه بيکاري" جمهوري اسالمي             

 چيست؟
واقعيت اينست که در ايران                 
نيروي آماده به کار بيکار از بيمه                 
بيکاري و از هر گونه تامين ديگري           
چون درمان رايگان، امکانات براي          
تامين مسکن و تحصيل رايگان              
براي فرزندانشان محرومند. بيمه             
بيکاري جمهوري اسالمي، خيل              
عظيم ميليوني نيروي آماده به کار را        
در بر نمي گيرد و بر طبق قانون                     

مقرري بگير بيمه بيکاري عبارت از      “
بيمه شده اي است که بدون ميل و                

”. اراده بيکار شده و آماده کار باشد           
اين آشکارا نشان ميدهد که اين                 
قانون ربطي به بيمه بيکاري ندارد و            
تمامي کارگران بيکار را در بر                     
نميگيرد. بنابراين، چندرغازي که به        
عنوان بيمه بيکاري پرداخت ميشود،      
در واقع بهايي است که براي کم سر              
وصدا تمام کردن بيکارسازي کارگران      
پرداخت ميشود. فراموش نشود که         
همين ميزان بيمه بيکاري را هم                  
کارگران با مبارزاتشان به جمهوري           
اسالمي تحميل کرده اند. همانطور          
که اين مقام حکومتي اذعان کرده             
است، اين قانون بعد از پايان جنگ            
هشت ساله ايران و عراق تصويب               
شد. اين قانون وقتي تصويب شد که          
ديگر بهانه اي به اسم جنگ باقي                
نمانده بود تا با توسل به آن کارگران را          
از خواستهايشان عقب بزنند، و به              
ناچار زير فشار جامعه اي که                       
خواستهايش را طلب ميکرد،                   
مجبور شدند به آن گردن بگذارد. در          
مقطعي که موجي از بيکارسازي ها        
به راه افتاده بود، براي جلوگيري از پي         

آمدهاي اجتماعي آن، اين قانون را            
تصويب کردند تا بيکارسازي ها را           
ارزان تمام کنند و از سر بگذراند.                
اکنون ميخواهند مدت شموليت             
همين چيزي که به آن، "بيمه بيکاري"          

 ميگويند را،  کاهش دهند.  
ميزان پولي که تحت عنوان "             

بيمه بيکاري" به کارگران داده ميشود       
 -حتي، از حداقل دستمزد کارگران           
 -که خود چند بار زير خط فقر است           

درصد ٥٥ کمتر است و ميزان آن                
شده    متوسط حقوق و دستمزد بيمه         

است که بر اساس تعداد افراد تحت            
درصد،   ١٠ نفر و هر نفر         ٤ تکفل تا    

قابل افزايش است، مشروط بر آنکه          
از حداقل دستمزد همان سال که                  
توسط شوراي عالي کار تعيين                  

درصد   ٨٠ شود کمتر نباشد و از          مي
شده نيز بيشتر نباشد.              حقوق بيمه   

بگذريم که پرداخت همين را هم در             
بسياري از اوقات ماه ها به تعويق              
مي اندازند. براي شموليت همين              
مبلغ بسيار ناچيزي که به اسم بيمه             
بيکاري ميپردارند، بايد از هفت               

 خوان رستم گذشت.
حال در شرايطي که اقتصاد                
جمهوري اسالمي به مرز فلج شدن            
رسيده است؛ هر روز کارخانجات               
بيشتري به تعطيلي کشيده شده و               
کارگران بيشتري از کار بيکار                    
ميشوند، براي دانش آموختگاني که       
وارد بازار کار ميشوند، کاري وجود          
ندارد و بحث بر سر بحران بيکاري               
جوانان و سونامي بيکاري است،               
محروميت جمعيت عظيم بيکاران از      
يک بيمه بيکاري مکفي و در کنار آن          
بيمه هاي اجتماعي ديگر، مساله            
بيکاري را به يک فاجعه بزرگ                      
اجتماعي تبديل کرده و دامن                     
بسياري از خانواده ها را گرفته است.         
بيکاري گريبان خيل عظيم ميليون          
ها نفر را که از هرگونه تاميني                     
محرومند، گرفته است. در چنين             
شرايطي است که دولت از "اصالح             
قانون بيمه بيکاري" و کوتاه کردن               
زمان پرداخت آن به کارگران از کار              
بيکار شده، به بهانه گسترش دامنه           
شموليت بيمه بيکاري، سخن                    
ميگويند. از يکسو در هفته اخير              

طي مصوبه اي  محدوديت پرداخت         
هاي نجومي به مقامات ارشد         حقوق

دولتي را لغو کردند و از سويي ديگر،         
حتي براي اين حداقل پولي که تحت           
عنوان "بيمه بيکاري" قرار است به              
کارگر پرداخت شود، چنين خواب و          
خيالهايي ديده اند. و اين پولي است          
که اساسا منبع مالي آن، خود                    
کارگران هستند. به اين معنا که هر           

درصد     ٢٣ درصد (            ٣٠ ماهه    
درصد کارگر) بابت         ٧ کارفرما و      

بيمه کارگران به صندوق "تامين                
اجتماعي" واريز ميشود. و اين در             
حاليکه است که هر روز گزارشات              
جديدي از دزدي هاي ميلياردي شان        
بر مال ميشود، پولهاي هنگفتي              
صرف مذهب و خرافه و دم و دستگاه         
سرکوب و جنايتشان ميشود.                   
ميلياردها پول صرف نيروهاي                  
تروريسم اسالمي و حزب اهللا و سرپا         
نگاه داشتن رژيم هايي چون  بشار               
اسد و غيره ميشود و آنوقت                         
بيشرمانه هر روز با طرح و توطئه               
جديدي زندگي و معيشت مردم را             

 نشانه ميروند.  
روشن است که کارگران در برابر          
اين تعرض خواهند ايستاد. از جمله          
يک عرصه دائمي اعتراض در                    
کارخانجات، اعتراض عليه                      
بيکارسازيهاست. اعتراض عليه            
بيکاري دارد در اشکال سازمانيافته        
تري به جلو مي آيد. طاليه هايش را           
اينجا و آنجا ديده ايم. اين خيل عظيم         
ميليوني بيکاري که  نيمي از آنرا                
جوانان تشکيل ميدهند، امروز يک         
بمب انفجاري اعتراض در جامعه             
است. جنبش عليه بيکاري، جنبشي      
است که زمينه حمايت اجتماعي              
دارد و با اتکا به اين نيروي عظيم                 
اجتماعي ميتوان به تدارک آن رفت.          
يا کار يا بيمه بيکاري پاسخ ما                   
کارگران به تعرضي به اسم "اصالح            
قانون بيمه بيکاري است. جمهوري           
اسالمي را بايد با تمام طرح ها و                 

 قوانينش به زباله دان تاريخ انداخت.  
اعتصاب قدرتمند کارگران     

 نيشکر هفت تپه
هفته گذشته، هفته اعتراضات         
جانانه کارگران نيشکر هفت تپه بود.        
کارگران هفت تپه در اين هفته                     
اعتصاب بزرگشان را بر پا کردند، با          
خانواده هايشان تجمع کردند، جاده          
بستند و حق و حقوقشان را طلب                
کردند. اين اعتراضات از اعتراض به        
تعويق پرداخت سه ماه دستمزدشان          
شروع شد، اما اکنون کارگران نه تنها        
حقوقهاي پرداخت نشده خود را طلب        
ميکنند، بلکه بر حق داشتن تشکل         
و به رسميت شناختن سنديکايشان          
تاکيد ميکنند، به امنيتي کردن               
محيط کارخانه و مجهز کردن بخش        
هاي آن به دوربين هاي مداربسته با            
هدف کنترل آنها در محيط کار                  
اعتراض دارند و به وجود حراست و            
دخالت نيروي انتظامي در کارخانه          
معترضند. همچنين يک خواست            
کارگران نيشکر هفت تپه پرداخت             

درصد بيمه تمامي           ٤ فوري سهم      
کارگران بازنشسته و رفع مشکل              
پرداخت مستمري آنها ست. اکنون           
حکومت اسالمي به روش هميشگي      
به ابزار سرکوب دست برده است. از            
جمله بدنبال يورش شبانه مامورين          
امنيتي به منازل کارگران شرکت              
نيشکر هفته تپه در روز سوم مرداد            
ماه که همراه با خانواده هايشان تجمع       

نفر از کارگران به اسامي         ٨ داشتند،    
احمد کثير، بهزاد نظري، سيدهادي          
تفاح،  عبدالرضا سرخه، برادران                
عبداهللا زاده(دو برادر) و صباح                 

 ٥ سواري و صبح روز چهارم مرداد            
نفر ديگر به اسامي رحيم چنانه،                 
کاظم چناني، ياسر حميدي، احمد            
مرادي و يابر هويزه در کارخانه                    
دستگير شدند. بنا بر آخرين خبر اين          

نفر در همان روز آزاد شدند.   گفته             ٥ 
نفر در ليست              ٣١ ميشود که         

بازداشتي هاي نيروي انتظامي قرار         

 کارگران در هفته اي که گذشت

 شهال دانشفر
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داشته اند. در مقابل اعتصاب                   
کارگران هفت تپه ادامه دارد.                     
کارگران هفت تپه و خانواده هاي                 
بازداشت شدگان، پيگير وضعيت            
کارگران دستگير شده هستند. يک            
خواست فوري کارگران  آزادي فوري          

 وبي قيد و شرط همکارانشان است.
اعتراضات قدرتمند کارگران            
نيشکر هفت تپه اکنون در موقعيت          
حساسي قرار دارد. وسيعا از آن                  
حمايت کنيم. اخبار اين اعتراضات         
را رسانه اي کنيم و با حمايت و                     
پشتيباني قاطع خود از مبارزات و           
خواستهاي آنان، در کنارشان بايستيم      

و خواستار آزادي فوري و بدون قيد و           
شرط کارگران بازداشتي شويم. اتحاد      
مبارزاتي کارگران، تصميم گيري             
هاي جمعي آنان در مجمع عمومي           
براي متحد باقي ماندن، حضور فعال       
خانواده هاي کارگران، حمايت مردم         
شهر از اين مبارزات، در اين مقطع            
حساس از مبارزات کارگران نيشکر        

 هفت تپه، کليدي و حياتي است.  
آي يو اف ( فدراسيون بين المللي       
اتحاديه هاي کارگران غذايي،                   
کشاورزي و..) کارزاري در حمايت از       
کارگران نيشکر هفت تپه و                          
خواستهايشان اعالم کرده است.               

سايت خبري بين المللي کارگري،              
ليبر استارت نيز پتي شني در حمايت       
از خواستها و مبارزات کارگران                 
نيشکر هفت تپه بر روي سايت خود           
گذاشته است. صداي اعتراض                  
کارگران نيشکر هفت تپه در سطح             

 جهاني باشيم.
اعتراضات سراسري                 
مناطق هشت گانه شهرداري          

 اهواز ادامه دارد
هفته گذشته، هفته اعتراضات         
سراسري مناطق هشت گانه اهواز            
بود. گروههايي از اين کارگران هر روز       

هزار نفر از              ٥ به نمايندگي از             
همکارانشان جمع شدند و خواستار          
تبديل قراردادهاي پيماني خود به             
قراردادهاي مستقيم کاري شدند.            
اعتراضات کارگران شهرداري اهواز و     
خواست مهمشان که خواست بخش         
عظيمي از کارگران در ايران است،             
اهميت دارد و الزم است وسيعا                   
اطالع رساني کنيم. کارگران                      
شهرداري تا هم اکنون دستاوردهاي          
خوبي داشته اند، از جمله زير فشار             
اعتراضات آنان، به تازگي سازمان           

هاي کشور،      ها و دهداري       شهرداري
مجوز استخدام آن گروه از کارکنان            

ها که داراي حداقل سه سال          شهرداري
سابقه کاري هستند را، صادر کرده            
است، اما تا اين لحظه نه شهرداري و          
نه شوراي شهر اهواز هيچ پاسخي در         
خصوص دستور العمل فوق به                    
کارگران نداده اند. شهرداري اهواز             

نفر از    ٣٠ فقط اقدام به استخدام تنها       
کارگران کرده است. کارگران                       
شهرداري اين را تفرقه افکني دانسته        
و اعالم کرده اند کا تا وقتي تمامي             
آنان استخدام نشوند به اعتراضاتشان      

 ادامه ميدهند.

کارگران مناطق هشت گانه               
شهرداري اهواز امروز دوم مرداد               
تجمع متحدانه خود را به مقابل                 
استانداري خوزستان کشاندند و به            

نفر از        ۵۰۰۰ نمايندگي از طرف          
همکاران خود خواهان پرداخت حقوق      
معوقه و تبديل قراردادهاي پيماني به      
 قرارداد مستقيم با شهرداري هستند.  

ها و                  سازمان شهرداري        
هاي کشور تحت فشار                   دهداري

اعتراضات مکرر کارگران شهرداري       
ها مجوز استخدام کارکناني که                
داراي حداقل سه سال سابقه کاري              
هستند را صادر کرده است که مطابق    
اين دستورالعمل همه کارگران                   
شهرداري بايد تبديل وضعيت شوند         
اما تا اين لحظه نه شهرداري و نه                 
شوراي شهر اهواز هيچ پاسخي                  
درمورد اين دستور العمل به کارگران        

نداده اند. کارگران شهرداري هاي               
اهواز بيش از دو ماه است دست به              
اعتراضات مستمري زده اند اما اين        
اعتراضات بتدريج کل مناطق                 
هشتگانه را در برگرفت. از جمله روز          

نفر از          ۷۰۰ تيرماه حدود              ۳۱ 
کارگران هشت منطقه در مقابل                
ساختمان شهرداري اهواز تجمع                
اعتراضي برپا کردند. خواست جمع          
کردن بساط پيمانکاران و قرارداد              
مستقيم روزبروز وسعت بيشتري پيدا      

ميليون   ۱۲ کرده و با توجه به وجود           
کارگر پيمانکاري در سطح کشور،            
زمينه تبديل اين خواست به خواست         
ميليون ها کارگر در سطح کشور               
بيش از هر زمان از زمينه مساعد             

 برخوردار شده است.  
اعتصابات و تجمعات سراسري       
روزبروز بخش هاي بيشتري از جنبش      

کارگري را در بر ميگيرد و اين يک              
پيشروي قابل توجه براي جنبش                 
کارگري است. از جمله در هفته هاي          
اخير شاهد اعتصاب و تجمع                     
سراسري کارگران مخابرات بوديم.           

اعتصابات و تجمعات سراسري               
کارگران، معلمان و بازنشستگان             
زمينه تشکل هاي سراسري آنها را            
نيز فراهم کرده است. با تمام قوا بايد           
دست به کار ايجاد تشکل هاي                   

 سراسري کارگري شد.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ ژوئيه  ۲۴ ، ۱۳۹۶ مرداد  ۲ 

 کارگران شهرداري اهواز دست به تجمع سراسري زدند

طبق خبري که به حزب                   
رسيده است امروز بدنبال بستن        
جاده اهواز انديمشک توسط               
کارگران نيشکر هفت تپه و                  
تجمعي که در کارخانه تشکيل         
شد، سرکوبگران جمهوري                   

نفر از کارگران              ۱۵اسالمي     
معترض را دستگير و به نقطه            
نامعلومي منتقل کرده اند:               

نفر از بازداشت                 ۶اسامي      
شدگان به اين قرار است: احمد           
کثير، بهزاد نظري، صباح                   
سواري، هادي تفاح، عبدالرظا        

 سرخه و حميد عبداله زاده.  
در تجمع امروز نيروهاي              
سرکوبگر به طرف کارگران گاز         
اشک آور شليک کردند اما موفق       
به مرعوب کردن کارگران و                 
پراکنده کردن آنان نشدند. گمان        
ميکنند با دستگيري کارگران         
ميتوانند آنها را خاموش کنند.      
کارگران نيشکر متحد و                      
يکپارچه ايستاده اند و خانواده         
هاي آنها نيز به تجمعات آنها             
پيوسته اند. اين دستگيري ها           
تنها خشم کارگران را شعله ورتر       

 خواهد کرد.  
کارگران دستگير شده بايد         
فورا و بدون هيچ قيد و شرط و             
بدون هيچ نوع وثيقه اي آزاد                
شوند. اکنون اين خواست نيز به         
ساير خواست هاي کارگران                 

 اضافه شده است.  
 

حزب کمونيست کارگري 
 ايران

ژوئيه  ۲۵، ۱۳۹۶مرداد  ۳
۲۰۱۷ 

 نيشکر هفت تپه دستگير شدندکارگران نفر از  ١۵
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کارگران نيـشـکـر هـفـت تـپـه در              
تــجــمــع روز گــذشــتــه، دوم مــرداد،             
التيماتوم دادند در صورت عدم تحقق 
خواست هاي آنها، همـراه بـا خـانـواده         
هاي خود اقدام به بسـتـن جـاده اهـواز         
انديمشک ميکنند و امروز آنرا عملـي  
کردند. کارگران مسير ده کيلـومـتـري     
ـلـي اهـواز                  شرکت تا جـاده بـيـن الـمـل
انديمـشـک را پـيـاده طـي کـرده و از                   

صبح امـروز هـر دو طـرف           ۹ ساعت 
جاده را به مدت دو سـاعـت مسـدود        

 کردند. 
ــحــاديــه آزاد              ــزارش ات ــق گ طــب
کــارگــران ايــران، پــس از بــازگشــت             
ـه، نصـيـري           کارگران به محل کـارخـان
افشار قائم مقام کارخانه با حضور در   
جمع کارگران تالش کـرد بـا وعـده و            

وعيد اقدام به آرام کردن آنان کند که با 
عکس العمل تند کـارگـران و شـعـار           
"افشار حيا کن نيشـکـر را رهـا کـن"            
مواجه و بسرعت از مـحـل مـتـواري         
شد. بدنبال ايـن وضـعـيـت نـيـروهـاي            
انتظامي با استفاده از گـاز اشـک آور         
تالش کردند کارگران را متفرق کنـنـد   
اما با مقاومت کارگران مواجه شدنـد  
و در نتيجه درگيري هاي پـيـش آمـده      
شيشه هاي چند ماشين شکسته شد. 

بعدازظهر به تجمـع   ۱ کارگران ساعت 
خود پايان دادنـد و اعـالم کـردنـد در             
صورتي که به خواست آنها فورا پاسـخ  
داده نشود از فردا اعتراضات خـود را    

 تشديد خواهند کرد. 
پرداخت سه ماه دستمزد و ديـگـر   
ـه                  ـه، پـايـان دادن ب مطالـبـات مـعـوق

وضعيت امنيتي در کارخانه و جـمـع       
کردن دوربين هاي مدار بستـه، پـايـان      
دادن بــه اخــراج هــا و بــازگــردانــدن               
کارگران اخراجي به کار، پرداخت بيمـه  
و ســنــوات کــارگــران بــازنشــســتــه و           
هـمــيــنــطــور خــلــع يــد از مــالــکــيــت           
خصـوصــي از خــواســت هــاي فــوري          
کارگران نيشکر است. بدنبـال تـجـمـع        
امروز نصيري افشار قول داد کـه يـک       
ماه حقوق کارگران تـا فـردا پـرداخـت           
ـه              ـه ب ميشود. او همچنيـن بـيـشـرمـان
ايلنا گفته است که از چند هزار کارگـر  
نــيــشــکــر فــقــط صــد نــفــر نــاراضــي           

 هستند.  
ــران            ــارگ ــراســري ک ــراض س اعــت

 پيماني شهرداري اهواز ادامه دارد 
اعتـراض کـارگـران خـدمـاتـي و             

فضـاي ســبـز مـنــاطـق هشـت گـانــه               
تـيـرمـاه       ۲۷ شهرداري اهـواز کـه از           

شروع شده امـروز نـيـز ادامـه يـافـت.             
ـه نـمـايـنـدگـي از            کارگران امروز نيز ب

کـارگـر شـهـرداري در            ۵۰۰۰ طرف   
مقابل استانداري خـوزسـتـان تـجـمـع           

و خواهان تبديل وضعـيـت خـود        کرده
ـقـيـم              ـه قـرارداد مسـت از کار پيماني ب

 شدند. 
ــري            ــيــســت کــارگ ــون حــزب کــم
قاطعانه از خواسـت هـا و مـبـارزات           
حق طلبانه کارگران نيشکر هفت تـپـه     
و کــارگــران شــهــرداري هــا حــمــايــت          
ميـکـنـد. مـا اعـالم مـيـکـنـيـم کـه                     
برگزاري مجمع عمومـي هـر روزه در         
طـول اعــتــصــاب و تصــمــيــم گــيــري           
جمعي براي تداوم مبارزه، راهپيمايـي  

کارگران و خانواده هاي آنها در مـرکـز     
ــب                   ــي و جــل شــهــر و اطــالع رســان
همبستگي مردم و تـمـاس بـا سـايـر            
مراکز کارگري در خوزستان و سـراسـر   
کشور کـه بـا مشـکـالت مشـابـهـي              
ـه          دست و پنجه نرم ميکنـنـد، از جـمل
اقداماتي است که جلو تـوطـئـه هـاي         
حکومت و کـارفـرمـا را مـيـگـيـرد،              
اتحاد مستحـکـمـي مـيـان کـارگـران            
ايجاد ميکند و آنان را در مـوقـعـيـت       
قدرتمندتري براي تداوم اعتراض خـود  
و شکل دادن به تشکل خود برخـوردار  

 ميکند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
ژوئيه   ۲۵ ، ۱۳۹۶ مرداد  ۳ 

 ۲۰۱۷ 

 کارگران نيشکر هفت تپه جاده بين المللي اهواز انديمشک را بستند
 

 خانواده هاي کارگري در تجمع امروز هم حضور داشتند
 

 اعتصاب و تجمع سراسري کارگران شهرداري هاي اهواز ادامه دارد

 کارگران نيشکر هفت تپه کوتاه نميايند
 

 کارگران بازداشتي بايد فورا آزاد شوند 
 

 کارگران فوالد اعتراضات خود را از سر گرفته اند 
شب گذشته ارگان هاي نيـروهـاي   
امنيتي و سرکوب جمهوري اسالمـي  

نفر از کارگران نيشکر هفـت تـپـه       ۱۵ 
را در مراجعه به منازل آنان دسـتـگـيـر     
کرده و به مکان نامعلومي بـوده انـد.     

ـه           ۴ کارگـران امـروز        مـرداد دسـت ب
تجمع زدنـد و خـواهـان آزادي فـوري               
همکاران خود شدند. گفته ميشود در  
تجمع امروز نيز چند نفـر از کـارگـران        

 دستگير شده اند.  
عکـس الـعـمـل فـوري کـارگـران              
نيشکر بـراي آزادي هـمـکـارانشـان و            
اعتراضات مستمر آنهـا در روزهـا و         
هفته هاي گذشته نشان مـيـدهـد کـه         
کارگران مـرعـوب ايـن سـرکـوب هـا             
نشده اند و يـکـپـارچـه در کـنـار هـم                  
ايستاده اند. ديروز نيز اوباش سرکوب  
ـه              حکومت با شليـک گـاز اشـک آور ب
طرف کارگـران در تـجـمـع مـحـوطـه              

کارخانه تالش کردنـد کـارگـران را از          
ـه     ادامه مبارزه بازدارند اما کارگران ب
تجمع خود ادامه دادند و بـرخـواسـت        

 هاي خود پافشاري کردند. 
کارگران دستگير شده بـايـد فـورا        
بدون هيچ وثيقه و قيد و شـرطـي آزاد       
شــونــد. ادامــه گســتــرده تــر حضــور            
خانواده هاي کارگران در تجـمـعـات و      
جلب حمايت مـردم و حضـور بـخـش           
هــاي مــخــتــلــف کــارگــران از جــملــه           
کارگران ني بر در تجمعات اعتراضـي  
از جمله اقدامـات مـوثـر بـراي آزادي           
کارگران و تحميل خواست هاي ديگـر  
کارگران به کارفـرمـا و دولـت اسـت.           
حزب کمونيست کارگـري نـپـرداخـتـن        
ـه               حقوق کارگران و عـدم رسـيـدگـي ب
ساير خواست هاي کارگران شـاغـل و       
بازنشسته و دستگيري آنها را شـديـدا     
محکوم ميکند و کـارگـران و مـردم            

معترض را به همبستگي با کـارگـران   
 نيشکر فراميخواند.  

کارگران فوالد اهواز اعـتـراضـات    
 خود را از سر گرفته اند  

روزسوم مردادماه، کارگران گـروه    
مــلــي صــنــعــتــي فــوالد ايــران بــراي           
ـه       ششمين روز متوالي در اعـتـراض ب
عـدم پـرداخـت سـه مـاه دسـتـمـزد و                   
ـه       تعطيل شدن خط توليد اين کـارخـان
دسـت بــه اعـتــصــاب زدنـد. حــمــيــد              
ـه        محمودي مدير عامل ايـن کـارخـان
در گفتگويي با ايلنا از پرداخت حقوق 
معوقه کارگران و راه انـدازي تـولـيـد             
ـفـتـه          خبر ميدهد اما کارگران فـورا گ
ـه                   هاي او را تـکـذيـب کـردنـد. الزم ب
توضيح است که هزاران کارگران گـروه    
صنعتي فوالد در اهواز در مـاهـهـاي      

روز    ۱۹ بهمن و اسـفـنـد سـال قـبـل               
دست به اعتصاب و تجمع زدند و در     

آخرين روز تجمع خانواده هاي آنها نيـز  
بــه تــجــمــع در مــقــابــل اســتــانــداري            
پيوستند و بدين ترتيب موفـق شـدنـد      
ـه خـود را                    بـخـشـي از حـقــوق مـعـوق

خرداد امسـال     ۱۷ دريافت کنند. روز 
نيز بار ديگر کـارگـران بـراي دريـافـت          
ـه تـجـمـع              حقوق معوقه خـود دسـت ب
زدند. اين کارخانه بعد از اختالس سـه   

ميلياردي زير نظر قوه قضـائـيـه اداره        
ـقـيـمـا      ميشود و کارگران خود را مست
در مــقــابــل دولــت و قــوه قضــايــيــه              

 ميدانند.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
ژوئيه   ۲۶ ، ۱۳۹۶ مرداد  ۴ 

 ۲۰۱۷ 

 

 ا����	���	ل

	ر��ي �����
 �*��( ��ب 

 
 


�ان +,- :� ��د'
0,12 ��3� :4� 2��6ل 5

 :+ anternasional@yahoo.comا��
 

2*�د �*��    ا����	���	ل ه� ه�9( روز 2 ) �7



  ۱۳۹۶مرداد  ٦ انترناسيونال 
12  

 

 

اسماعيل عبدي که با قرار وثيقـه  
 ٥ به مرخصي آمده بود، صبح امروز   

مرداد بدون قرار قبلي بازداشـت شـد.     
 ٩٤ اسماعيل عبدي از خـرداد سـال           

سـال حـکـم         ٦ در زندان بسر ميبرد و   
دارد. او از دهــم ارديــبــهــشــت مــاه               
امسال در اعتراض به صـدور احـکـام      
امــنــيــتــي بــراي فــعــالــيــن کــارگــري،        
معلمان و تمامي فعالين اجتماعي و   
ـه        عدم رعايت حقوق زندانيان دسـت ب
اعتصاب غذا زد که نهايتا زير فشـار    
اعتراضات گسترده اي که در حمايـت  
از خواستهاي وي به پا شد، در پـنـجـم    
تيرماه با قرار وثيقه از زندان مـرخـص     
شد. قرار بود که اين مـرخصـي تـداوم       
داشته باشد کـه بـطـور نـاگـهـانـي در                

پــنــجــم مــرداد مــاه دســتــگــيــر شــد.          
 اسماعيل عبدي بايد فورا آزاد شود.

يک موضوع مـهـم اعـتـراضـات          
معلمان، کارگران و فعالين اجتماعـي  
در دو ســالــه اخــيــراعــتــراض عــلــيــه           
امنيتي کردن مـبـارزات بـوده اسـت.         
خواست مشخـص ايـن کـمـپـيـن کـه              
استارت آن از زندان توسط اسمـاعـيـل    
عبدي و جعفـر عـظـيـم زاده در دهـم              

زده شد، لغو تـمـامـي     ٩٥ ارديبهشت 
احـکــام امــنــيـتــي صــادر شـده بــراي            
فعالين کـارگـري، مـعـلـمـان و مـردم              
معترض است. و ايـن کـارزار ادامـه             
ـه هـم اکـنـون طـومـاري               دارد. از جمل
اعتـراضـي در حـمـايـت از مـحـسـن                 
عمراني معلم زندانـي در بـوشـهـر در           

جريان است کـه تـا کـنـون  دو هـزار                  
معلم و فعال اجتماعي اين طومـار را    
امضاء کرده اند. محسن عمراني يـک   
ـه ايـن          سال حکم زندان دارد. وسيعـا ب
کارزار بپيونديم. اسماعيـل عـبـدي و         
محسن عمراني دو معـلـم مـعـتـرض        
زنداني بايد فورا آزاد شونـد. تـمـامـي        

 زندانيان سياسي بايد آزاد شوند.
 

کمپين براي آزادي کارگران  
 زنداني در ايران

 
Free Them Now 
shahla.Daneshfar2
@gmail.com 

 
   ٢٠١٧ ژوئيه  ٢٧ ، ٩٦ مرداد  ٥ 

اسماعيل عبدي عضو هيات مديره کانون 

 صنفي معلمان دستگير شد
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ـا مصـادره                   عامل فقر جمهوري اسالمي و نظام کثيف سرمايه داري است. با سرنگوني ايـن حـکـومـت و ب
اموالي که سران رژيم، آيت اله ها، رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، ميتوان بالفاصله آب و بـرق و    
گاز و طب و آموزش و پرورش را براي همه جامعه رايگان کرد. با ميلياردها دالري که هر ماه صـرف زنـدان      
و سرکوبگران ميشود ميتوان براي همه مردم مسکن مناسب ساخت. با کوتاه کردن دست امام جمعه هـا و     
ـيـروي کـار        موسسات مذهبي از خزانه مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني براي همه کودکان فراهم کرد. ن
و متخصص و منابع و امکانات کافي براي خوشبختي همه مردم وجود دارد. بايد جمهوري اسالمـي را از       

 سر راه برداشت.  

 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني، براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،
 به حزب کمونيست کارگري بپيونديد!

 

 www.wpiran.orgسايت حزب: 

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ تلفن تماس با حزب کمونيست کارگري ايران 
 .  کانال جديد را به ديگران معرفي کنيد


