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ـبـش کـارگـري و             با کمال تاسف و تاثر محمد جراحي چهره شناخته شده جـن
ـفـه در دفـاع از           ۳۰ کادر حزب کمونيست کارگري ايران پس از  سال تالش بي وق

طبقه کارگر و در راه آرمان رهايي بخش کمونيسم و پس از چندين مـاه دسـت و         
ـيـمـارسـتـان تـجـريـش در تـهـران                       ۱۳ پنجه نرم کردن با سرطان امروز  مهـر در ب

 درگذشت.  
ـتـل رسـانـد. مـحـمـد                 محمد جراحي را بطور واقعي جمهوري اسالمي بـه ق

به جرم دفاع از  ۱۳۹۰ جراحي همراه يار ديرينه اش شاهرخ زماني در خرداد سال 
حقوق کارگران دستگير شد، در زندان تبريز مورد ضـرب و شـتـم شـديـدي قـرار               
گرفت و در يکي از بيدادگاههاي حکومت اسالمي به پنج سال زنـدان مـحـکـوم       

پس از گذراندن دوره محکوميت و در حاليـکـه در زنـدان بـه            ۹۵ شد. در مرداد  
بيماري هاي سرطان تيروئيد، ديابت و چربي خون مبتال شده بـود از زنـدان آزاد           
شد. شکنجه گران جمهوري اسالمي در طول زندان مانع معالجات او شدنـد، او     
ـيـرون زنـدان مـحـروم کـردنـد.                   را بارها از داروهاي حياتي اش و از معالجه در ب
ـيـمـاري در شـرايـط غـيـر                    معالجات او پس از آزادي از زندان بدليل پيـشـرفـت ب

 ۵۸ مهـر در سـن          ۱۳ انساني زندان جمهوري اسالمي، موثر واقع نشد و امروز 
سالگي در بيمارستان تجريش در تهران درگذشت. او و شـاهـرخ زمـانـي هـر دو              
عضو کميته پيگيري براي ايجاد تشکل هاي کارگري بـودنـد و هـر دو قـربـانـي               

 جنايتکاري جمهوري اسالمي شدند. 
محمد جراحي يک کارگر رزمنده، حق طلب، کمونيست و آزاديخواه بود و در 
طول زندان نيز اميدوار به پيروزي کارگران و مردم براي سرنگوني حکومت نحس 
اسالمي و براي آزادي و سوسياليسم، به مبارزه خود ادامه داد. مرگ او ضـايـعـه     
بزرگي براي جنبش کارگري و کمونيستي و براي مبارزه آزاديخواهانه مردم ايـران    

 در راه شکل دادن به جامعه اي انساني، آزاد و برابر است. 
حزب کمونيست کارگري درگذشت محمد جـراحـي عـزيـز را بـه فـرزنـدان و                  

 دوستانش و به طبقه کارگر و مردم ايران صميمانه تسليت ميگويد. 
دريغ که عمر محمد جراحي کوتاه بود، ياد او امـا بـراي کـارگـران و مـردم                  

 آزاديخواه هميشه زنده و گرامي خواهد بود. 
 حزب کمونيست کارگري ايران
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دستگير و تحت شکنجه هاي جسمـي و روحـي        ۱۳۹۲ سهيل عربي به اتهام توهين به مقدسات اسالمي از آبان سال 
روزي فرا ميرسد که قضات و بازجوهاي خـود    ”  قرار گرفته است. اين وبالگ نويس خطاب به همسر و دخترش مي گويد:   

او در حال حاضر در اعتصاب غذا بسر مي برد و در وضعيت خطرناکي قرار دارد. سهيل  بـا       ”.  فروخته محاکمه ميشوند
ارسال نامه جديدي اعالم کرده است که بطور موقت به اعتصاب غذاي خود پايان خواهد داد. او گفته است که يک مهـلـت   
ـنـصـورت مـجـددا دسـت بـه                       يک هفته اي به نمايندگان سپاه پاسداران داده تا به خواستهايش رسيدگي شود و در غـيـر اي
اعتصاب عذاي خشک و تر خواهد زد. فعاليت هاي گسترده اي براي نجات جان سهيل عربي انجام گرفته که همچنين در    

 جريان است. در اين رابطه با هرمز رها  مسئول کميته بين المللي عليه اعدام گفتگو مي کنيم.
 

 قضات و بازجوهاي خود فروخته 
 ميشوند!محاکمه 

 گفتگو با هرمز رها مسئول کميته بين المللي عليه اعدام
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در پي سـقـوط شـوروي در سـال           

، جهان شاهد يک موج عظيم ١٩٨٩ 
و گسترده تبليغاتي عليه کمونيسم و   
سوسياليسم بود. سـقـوط شـوروي را         
ــازار و                  ــاريــخ و پــيــروزي ب ــان ت پــاي
دمکراسي بر سوسياليسم نام نهادند. 
ـبــال ايـن تـحــول دور تــازه اي از                  بـدن
ـقـر       جنگها، بحران هاي اقتصـادي، ف
گسـتــرده، رشــد قــوم گـرايــي و نــژاد             
پرستي در دنيا آغـاز شـد. هـلـهلـه و             
شادي پيروزي بازار و دمـکـراسـي بـر       
کمونيسم،به سرعـت فـرو نشـسـت و           
ـيـسـم و فـروش           روي آوري به سوسيـال
گســتــرده کــتــابــهــاي مــانــيــفــســت و        
کاپيتال مجددا به يک ترند بـدل شـد.     
مارکس در نظر سنجي يک موسـسـه   
دست راستي نظير بي بي سي بعنـوان  
متفکر هزاره در صدر قرار ميگـيـرد.   
بعدتر ودر انتخابات سال گـذشـتـه در      
ــر                ــد ب ــاکــي ــا ت ــدرز ب ــکــا،ســان آمــري
سوسياليسم به محبوبيت کم نظـيـري   
در ميان سياستمداران آمريکا دسـت    
يافت. در نظر سنجـي اخـيـر فـاکـس           

که يک موسسه دست راسـتـي      -نيوز
ساندرز محبوبترين شخصيت  -است

سياسي آمريکا شناخته شـده اسـت.       
در انگليس جرمي کوربين از جـنـاح       
چپ ليبر با تاکيد بر سوسياليـسـم بـه      
چهره اي محـبـوب بـدل گشـت و بـه              
راس اين حزب پرتـاب شـد، کـه ايـن           
خود باعث روي آوري وسيع بـه حـزب     
لــيــبــر شــد. در جــنــوب اروپــا و در                
کشـورهــاي يــونـان و اســپـانــيـا هــم،             
جنـبـش هـاي گسـتـرده تـوده اي بـا                  
ــوي                   ــت و سـ ــمـ ــالت و سـ ــايـ ــمـ تـ
سوسياليسـتـي و چـپ در سـالـهـاي               

 گذشته بميدان آمده اند. 
نظر شما در مورد اين تـحـوالت     
ـيـد؟    چيست و آنرا چطور تبيين ميکن
اين تحوالت با کمونيسم کـارگـري و       
ـنـدگـي         سوسياليسمي که حزب نـمـاي
ميکند چه رابطه اي دارد؟ آيا ميتوان 
گفت که دوره تازه اي براي تـوده گـيـر      
شدن آرمانهاي سوسياليستي و رشـد    
جنبش کمونيسم کارگري آغـاز شـده       

 است؟ 
ـ�ا*ـ!:   ـ+ وضـعـيـت و      ���" ,

شرايطي کـه تـوضـيـح داديـد نشـانـه              
ـنـد کـردن يـک                ـل شکل گرفتن و سـرب

ـيـسـتـي      جنبش و حرکت آنتي کاپيتال
از يک موضع چپ و راديـکـال اسـت.      
اين حرکت تنها به کشورهاي غـربـي     
مــحــدود نــمــيــشــود. بــه نــظــر مــن              
انقالباتي که به بهـار عـرب مـعـروف         
شد جنبه ديگـري از هـمـيـن چـالـش             
ــکــال وضــع مــوجــودرا نشــان              رادي
ميدهد. ما اين جنبش را در ادبيـات   
حزبي چپ اجتماعي مينامـيـم. ايـن       
جنبش با شعار نود و نه درصـدي هـا     
ـبـش     در برابر يک درصديها که در جـن
اشغال مطرح شد و هم چنـيـن شـعـار       
ــي در               ــان، آزادي، کــرامــت انســان ن

 انقالب مصر نمايندگي ميشود.
علل و زمينه شکـلـگـيـري چـپ         

اجتماعي شرايط بـعـد از فـروپـاشـي          
شوروي است. پـايـان جـنـگ سـرد و             
ـلـوک             خاتمه يافتن تقابـل مـيـان دو ب
سرمايه داري دولتي کمپ شـوروي و      
سرمايه داري بـازار آزاد غـرب، کـه              
ـيـسـتـم را        بخش عمده تحوالت قرن ب
تحت تاثير قرار داده بـود، در سـطـح          
جهاني شرايط سياسي کامال تازه اي 

 را بوجود آورد. 
از يکسو نظام سـرمـايـه داري و          
توحش اقتصـاد بـازار آزاد بـر هـمـه              
جهان مسلط شد و عريان و بيواسطـه  
رودرروي کارگران و توده مـرم جـهـان        
قرار گرفت. کمپ غرب، کـه در دوره       
جنگ سرد تحت عنـوان مـقـابلـه بـا          
کمپ شوروي و دفاع از دمکراسـي و    
غــيــره تــوجــيــه مــيــشــد، زمــيــنــه و           
موضوعيت خود را تمامـا از دسـت       
داد و بر همه معلوم شد که سـرمـايـه      
داري "پيروز" در  جنگ سرد بجز فقـر    
و فالکت و رياضت کشي اقتصادي و 

ترين و هارترين بجلو راندن اتجاعي
مذهبي و جنـگ و     -نيروهاي قومي

خانه خرابي در چـهـار گـوشـه جـهـان             
ـلــي نــدارد. مــطــرح شــدن                   حــاصـ
ـيـروهـا و          سوسياليسم و محبوبيـت ن
چهره هاي مدعي سوسياليسم حـتـي   
در انتخاباتهاي کشورهاي غربي يـک    
نتيجه اين شرايط اسـت. بـخـصـوص        
محبوبيت ساندرز درآمريکا، يـعـنـي    
ــا دفــاع از                   جــامــعــه اي کــه ســنــت
ـبـديـل شـده        سوسياليسم به يک تابو ت
ــالــيــســم در               بــود و ادعــاي ســوســي
انتخاباتها نوعي خودکشي سـيـاسـي    

شد، امري بيسابقه و  محسوب مي

گوياي چرخش افکار عمومي به چپ 
 در جوامع غربي است.  

ازسوي ديـگـر فـروپـاشـي کـمـپ            
شرق که خود را کمونيست مينامـيـد   
و به "سوسياليسم موجـود" مـعـروف        
ـنـد               ـل شده بود، شرايط را بـراي سـر ب
ـيـسـم           کردن کمونيسم واقـعـي، کـمـون
ـقـد و چـالـش                کارگري مـارکـس، و ن
کمونيستي سرمايه داري پسا جنـگ  
ـقـاتـي         سرد فراهم کرد.جنبشهاي طـب
ديــگــر ظــاهــر و لــبــاس عــاريــتــي              
کمونيسم را کنار گذاشتند و مـيـدان       
را براي بچالش کشيده شدن مستقيـم  
و نقد ريشه اي نـظـام سـرمـايـه داري            

 خالي کردند. 
ـنـه                 در يک سـطـح پـايـه اي زمـي

ـتـصـادي وضـعـيـت            -اجتمـاعـي      اق
ـبـه سـرمـايـه              حاضر بحران هـمـه جـان
ــاي                  ـبــن داري عصــر مــا اســت. مـ
اقــتــصــادي فــروپــاشــي شــوروي در           
تحليل نهائي بـحـران سـرمـايـه داري          
دولتي در پوشش سوسياليسم بـود و      
بــعــد از فــروپــاشــي شــوروي بــحــران           
ـتـاد در         مزمني که از اواخل دهه هـف
کمپ سرمايـه داري بـازار آزاد بـروز            
پيدا کرده بود نيز بمراتب عميق تـر و    
شديد تر شد. سقوط  وال استريت  در  

نقطه اوج اين بحـران   ٢٠٠٨ زمستان 
بــود. ( يــکــي از تــاثــيــرات بــحــران               

روي آوري روشــنــفــکــران و            ٢٠٠٨ 
صاحبنظران اقتصادي غرب، از چـپ  
و راست، به مارکس و نـظـرات او در       
مورد بحران سرمايه و سرمايـه هـاي     

 تخيلي در جلد سوم کاپيتال بود). 
ابــعــاد ايــن بــحــران از شــرايــط            
ـبـاري      اقتصادي فراتر ميرود. بي اعـت
ـتـصـادي بـورژازي نـظـيـر               مکاتب اق
مکتب شيکاگو و فريدمنـيـسـم، کـه       
ـئـو              ـيـسـم و ن ـبـرال ـي ستون فقرات نئول
کنسرواتيسـم در غـرب و سـيـاسـت              
ـتـصـادي در سـراسـر             رياضتکشي اق
جهان بـود، و ورشـکـسـتـگـي پسـت              
مدرنيسم و نظريه جوامع موزائيکـي  
که سربلند کردن هارترين جريانـات و    
دولتهاي قومي و مـذهـبـي در دوره            
پسا جنگ سرد کنه و ماهيت بغايت 
ارتجاعي و ضـدانسـانـي آنـرا بـرمـال           
ـقـي و                   ـيـانـگـر بـي اف ميکرد، همـه ب

ايـدئـولـوژيـک        -ورشکستگي  نظـري 
سرمايه داري جهاني است. در سـطـح    

ـبـاري               سياسي ايـن شـرايـط بـي اعـت
احزاب سنتي و حکومتي بورژوازي و 
رويگـردانـي وسـيـع مـردم حـتـي در                
ـتـه تـريـن جـوامـع غـربـي از                    پيـشـرف
سيستم حکومتي و وضعيت موجود 

 را بدنبال داشت. 
ــان               ــمـ ـتـ ـفــ ــدن گــ ــرح شـ ــطـ مـ

ـيـسـم و شـکـل گـيـري چـپ                  سوسيال
اجتماعي و جنبش هاي توده اي کـه      
در اولين دهـه هـاي قـرن حـاضـر در              
ـيـم در               غرب و شرق شـاهـد آن هسـت
ـنـد ايـن             تحليل نهائي حاصـل و بـرآي
تغييرات اساسي در شرايط سـيـاسـي    

 جهان است. 
در مورد بخش دوم سئوال شـمـا،   
يعني رابطه کمونيسم کارگري و چـپ    
اجتماعي قبل از هر چيز بايد بگـويـم   
که ما اصطالح چپ اجتماعي را در     
تـمــايــز ازچــپ مـتــشــکــل و احــزاب            
ـبـريـم. چـپ                    ـيـسـتـي بـکـار مـي کمون
متحزب سير تحول ديگري را از سـر      
گــذرانــد. اولــيــن پــيــامــد فــروپــاشــي         
شـــوروي،ورشـــکـــســـتـــگـــي احـــزاب     
کمونيست روسي و سردرگمـي و بـي       
افقي ديگر نيروهاي سنتي چپ بـود.    
ـبـشـهـاي         اين احزاب که اساسا از جـن
ضد فئودالي، ضد استعماري و ضـد    
ــشــهــاي             ــي و جــنــب ــســت ــالــي ــري امــپ
ناسيوناليستي صنعت گرا و استقالل 
طلب در جوامع جهان سومي در قرن 
بيستم سر بـرآورده بـودنـد، بـا پـايـان               
جنگ سرد پوشش کمونيسم را کـنـار   
ـيـرون       گذاشتند، يا کامال از صحنـه ب
ـنـد و      رفتند و يا به اصل خود بازگشت
پرچم دموکراسي و بازارآزاد و غيره را 
بلند کردند. حاشـيـه اي تـريـن و بـي               
ربط ترين احزاب به تحوالت امروز و 
بويژه به چپ اجتماعي و جنـبـشـهـاي     
راديکالي که در قـرن حـاضـر شـاهـد          

 بوده ايم، همين احزاب هستند. 
در نقطه مقـابـل ايـن چـپ غـيـر             
ـيـسـت کـارگـري         کارگري، حزب کمون
قرار دارد کـه مـقـارن بـا فـروپـاشـي                  
شوروي تشکيل شد و در واقع پـاسـخ     
طبقه کارگر بـود بـه سـرمـايـه داري              

مسلط بر جهان پساجنگ سـرد. بـه        
نظر من چپ اجتماعي که در دو دهه 
اخير شکل گرفته اسـت نشـانـدهـنـده        
شرايط و زمينه اجتمـاعـي مسـاعـد       
بـراي شـکــل گـيــري و کســب نــفــوذ              
جنبش و احزاب کمونيسم کارگري در 

 همه کشور ها است.
ـيـت              چپ اجتـمـاعـي هـنـوز حـزب
نيافته استاما حزبيت يافتن نيروهـاي  
چــپ اجــتــمــاعــي صــرفــا يــک امــر            
سازماني و تنهابه معني مـتـشـکـل       
ـيـسـت             ـتـن آنـان ن شدن و سازمان يـاف
ـلـزم دسـت بـه               بلکه فراتر از آن مسـت
ريشه بردن و نقد راديکال سـرمـايـه و      
استثمار و کار مزدي است. بـچـالـش       
کشيدن کل حاکميت سرمـايـه داري،     
ــلــع يــد ســيــاســي و              مـبــارزه بــراي خ
ـقـه سـرمـايـه دار و                اقتصادي از طـب
خــواســت و هــدف تصــرف قــدرت             
ــت                ــش شــرط حــزبــي ــاســي پــي ســي
کمونيستي است و چـپ اجـتـمـاعـي          
هنوز در آغاز اين راه است. امـا يـک        
چــيــز از هــم اکــنــون روشــن اســت:               
کمونيسم کـارگـري آرمـان و آمـال و             
خواستهاي انساني توده هاي مـردم و    
ـنـدگـي           نود و نه درصديهائي را نـمـاي
ميکند که در جنبشهاي تـوده اي در      
دوران بعد از جنگ سرد، از انقالبـات  
ـبـش اشـغـال و تـا                   بهارعربي تـا جـن

ــونــي ســال            در    ٨٨ خــيــزش مــيــلــي
ــد و حضــور               ــدن ــدان آم ـي ــمـ ــران،ب اي
ــمــايــش                ــه ن ــمــاعــي خــود را ب اجــت

 گذاشتند.    
به اين معني جواب من به بخش 
ـبـت اسـت.              ـيـز مـث آخر سئوال شما ن
شرايط جهاني براي تـوده گـيـر شـدن         
ـيـسـتـي و رشـد                 آرمانهـاي سـوسـيـال
جنبش کمونيسم کارگري از هر زمان 

 ديگري بيشتر فراهم است. 

 چپ و سوسياليسم  در دوره پسا جنگ سرد
 

 حميد تقوايي

به حزب کمونيست کارگري ايران 
 بپيونديد
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بحث بر سر نرخ بيکاري در کـنـار   
بسيـاري از مسـائـل ديـگـر بـه يـک                  
ــان              ــوع اخـــتـــالف در مـــيـ مـــوضـ
حکومتيان تبديل شده است. دليلـش   
ـنـسـت کـه از ايـن                   نيز به سـادگـي اي
ـيـکـاري و بـه مـيـدان                لشگر عظيم ب
آمدن آنـهـا بـراي حـق و حـقـوقشـان                  
وحشت دارند. از جمله اخيرا عليرضا  
رحماني وزير کشور در مصاحـبـه اي     
در نــهــم مــهــرمــاه از افــزايــش نــرخ             

 ٦٠ بيکاري در بـرخـي شـهـرهـا بـه                 
درصد سخن ميگويد. او همچنين با  
ـيـکـاري در مـيـان             گفتن اينکه رقم ب
ـلـکـردگـان بسـيـار بـاالتـر از                  تحـصـي
آنچيزي است که بـه طـور مـتـوسـط            
اعالم ميشود، بر ضـرورت بـرگـزاري      
جلسه اي با رهـبـرشـان خـامـنـه اي،             
براي بررسي "آسيب هاي اجتـمـاعـي"     

 تاکيد ميکند.
در عکس العمل به اين گفته روز 

مهر نوبخت سراسيمه گفته هـاي   ١٢ 
عليرضا رحماني را تکذيب کرده و بـا  
ادعاي اينکه نرخ بيکاري در تابستان 
ـتـه اسـت، مـرکـز              امسال کاهش يـاف
آمار را  مرجـع رسـمـي اعـالم آمـار            
بيکاري خواند.  اما جالب اينجاسـت   
که بنا بر اطالعات مرکز آمار ايـران،  
نرخ "بيـکـاري کـل" نسـبـت بـه سـال                  
ـتـه     گذشته دو دهم درصد افزايش يـاف
اســت. اگــر چــه ايــن آمــارهــا ربــط               
مستقيمي به ميزان واقعي بيکاري و 
ابعاد فاجعه بارش در جامعـه نـدارد.     
اگرچه اين آمارها از يکسو کـاربـردي   
براي نزاعهاي درون حکومتـي  دارد      
تا با توسل به آنها، شکستـشـگـان را      
ـنـد و از سـويـي             به سر يکديگر بکـوب
ديگر تالشي بـراي زيـر فـرش کـردن             
ـيـکـاري     حقيقت واقعي و تکاندهنده ب
در جامعه است، تا مبـادا جـمـعـيـت        
عظيم ميليوني بيکار کشور مـدعـي   
تر شود و حق و حـقـوقـش را طـلـب              
کند. اما همين ضد و نقيـض گـويـي       
هايشان و اينکه سـخـنـگـوي دولـت،        
سخن وزيرکشور، و وزير کـار سـخـن        
مقام ديگر را تکذيب ميکند، نشاني 
ـيـان اسـت.                 بارز از هـراس حـکـومـت
همچنين اين مباحث جـايـگـاه مـهـم        
معضل بيکاري را مقابـل چشـم مـا        
ميگذارد. نگاهي به آمار تکاندهنـده  
بـــيـــکـــاري حـــتـــي از زبـــان خـــود              

حکومتيان، نـگـاهـي بـه چـيـزي کـه              
جــمــهــوري اســالمــي بــه آن "بــيــمــه             
بيکـاري" مـيـگـويـد و خـواسـتـهـاي                 
کــارگــران از جــملــه نــکــات و مــهــم            

 تاکيدات اين بحث است.  

آمار بيکاري بيداد ميکند و ايـن  
ـيـعـي           ـنـد. رب آمارها فقط ارقام نيسـت
وزير کار دولت روحاني طي سخنانـي  
در بيست و هفتم شهريور مـاه جـاري     

که بيکاري در ايران به رقـم     با ذکر اين
ميليون نفر رسيده، اذعان کـرد   ۳/۴ 

ــران              ــصــاد اي ـت ــه اقـ کشــش و    «ک
حل اين معضل را ندارد و  »ظرفيت

ـيـکـاران اضـافــه                   هـر روز بـه صـف ب
ميشود. او با اين آمار دادن هـا بـار          
ديــگــر بــر روي مســالــه "اتصــال بــه             
جامعه بين الملل و بازارهاي جهاني" 
که همان سياستهاي برجام بي فـرجـام   
و شکست خورده شان اسـت، تـاکـيـد       
گذاشت. سياستي که يک جـزء مـهـم       
آن ارزان سازي نيروي کـار و کشـيـدن        
کار برده وار از گرده کارگران است. بـه  
اميد اينکه به قول خودشان سـرمـايـه    
گذاران داخـلـي و خـارجـي را جـذب              
کنند و حتي براي صـبـاحـي هـم کـه            
ـنـد.            ـيـدا کـن شده، براي خود فرجـي پ
ربيعي در اين سخنان، و در دل جنگ 
ــب               ــدهــاي رقــي ــان ــا ب و جــدالشــان ب
حــکــومــتــي، هشــدار مــيــدهــد کــه          
اقتصاد جمهوري اسالمي توان توليد 

و  ميليون شغل را ندارد ۱/۴ ساالنه 
ـيـکـاري و                 « ـقـاضـا ب در عـرضـه و ت

ايـم.     مواجه شده »اشتغال با مشکل
ـقـاضـا بـراي        او اعالم ميکند که در ت

ـفـي     اشتغال در ايران، سال ها رشد مـن
درصـد کسـري رشـد           ۶۰ داشتيم و     

 داشتيم که مشکالت زياد شد. 
ــعــي در "رشــد                  ــه ربــي ــه گــفــت ب
ـيـت               ـقـط ظـرف کالسيک" در ايـران، ف

هزار شغل هست که ميشود با  ۴۰۰ 
سياست "اشتغال" که يک نـمـونـه اش        
همان طرح بيگاري "کارورزي" اسـت،    

هزار برسد.  ٦٠٠ اين رقم را نهايتا به 
طبعا  معناي واقعي "رشد کالسيک"  
ادامه همين بحران و همين بن بستـي  
است که در آن گير کرده اند.  قبال هم   

ـيـس        نعمت اهللا ميرفالح نصـيـري، رئ

ـتـه بـود بـر           مرکز آمار وزارت کار گـف
المللـي   اساس معيارهاي سازمان بين

ـيـکـاري در           ال کار (آي  او) وضعيـت ب
ايران در نقطه بحـرانـي قـرار دارد. از           

 ۹۵ اســفــنــد       ۲۳ ســوي ديــگــر در        
اميدعلي پارسا، رئيس مـرکـز آمـار        
ايران، نيمي از جمعيت فعال ايران در   

را بيـکـار    ۹۵ تا  ۹۰ هاي  فاصله سال
اعالم کرده بود. همچنين بـه گـزارش      

 ۶۰۰ خبرگزاري مهـر بـه جـمـعـيـت             
 ۸۰ هزار نفري متقاضي کار در دهه   

هـزار تـن افـزوده           ۹۰۰ اکنون حدود   
 است. شده

در آمارهـايـي از هـمـيـن دسـت             
از سـوي   ٩٥ درگزارشي در اوائل سال 

مرکز پژوهش هاي مـجـلـس تـعـداد          
ـيـون و            ۶ بيکاران کشور  ـل  ۵۰۰ مـي

هزار نفر اعالم شده است. بگذريم کـه   
ـيـکـاري،     در آمارهاي مربوط به نرخ ب
کودکان کار جـزو جـمـعـيـت شـاغـل            
محسوب ميشوند. چون در جـامـعـه     
ايران کار کودکان، مجـاز و قـانـونـي         
است و در همين آمار سن اشتغـال را    

سال محـاسـبـه کـرده انـد. در              ١٥ از 
سـال هـنـوز         ١٨ تا    ١٥ حاليکه سن 

ـيـن     بطور واقعي سن کار نيست و چـن
افــرادي بــايــد از امــکــانــاتــي چــون             
تحصيل رايگان و يک زندگي آسوده و 
امن برخوردار باشند. به عالوه در اين 
آمارها اشتغال ناقص حتي اگـر يـک       
نفر فقط يک ساعت در هفته کار کرده 
باشد، در شمار جمعيت شاغل کشور 
ـيـن                   به حسـاب آمـده اسـت. هـمـچـن
کارگران فصلي که فقط نيمي از سـال  
آنهم با حداقل دستمزد و چند بار زيـر    
خط فقر به کار اشتغال دارند، جـايـي     
در محاسبات نرخ بيکاري نـدارنـد و       
به لحاظ تامين زندگي در آن مدت از 
ســال کــه کــاري نــدارنــد، بشــدت در            
ـنـکـه          مضيقه بسر ميبرند. ضـمـن اي
بخش ديـگـري از هـمـيـن جـمـعـيـت                
عظيم بيکاران ناگـزيـر بـه کـارهـايـي           
چون دستفروشي، کولبري در مـرزهـا     
روي آورده اند که اين نيـرو هـا نـه در          
ليست آمار بيکاري قرار دارنـد و نـه         
امنيتي بـراي تـداوم کـارشـان وجـود            
دارد. بلکه به عکس همواره با حـملـه    
نيروهاي سـرکـوب شـهـرداري و بـاج            
بـگــيــران مــرزي روبـرويــنــد و ابــعــاد            
جنايت در برخورد به آنـهـا بـه جـايـي          

رسيده است که کارزارهاي مبارزاتـي  
ـتـاده و          اي در حمايت از آنان به راه اف
ـتـر مـهـم خـبـر هـا                ـي اخبارش به سرت

 تبديل شده است.
و باالخره به عـنـوان يـک بـخـش            
مهم از جمعيت بيکاران، بـه حسـاب     
نيامدن نيروي عظيم زنـان خـانـه دار          
اســت. چــرا کــه بــر طــبــق قــوانــيــن               
ارتجاعي اسالمي خانه نشيني زن و     
شوهرداري و بچه داري وظيفه "ديني" 
زن است. اما نيـاز جـامـعـه و فشـار             
جنبش رهايي زن، باعث شده که ايـن  
جانيان در آمارهايشان بخـش زنـانـي      
که متقاضي کار شده انـد، از جـملـه          
زناني که تحصـيـالت خـود را تـمـام            
کرده و مـيـخـواهـنـد وارد بـازار کـار              
شوند و شمارشان نيز باالست، ناگزيـر  
وارد محاسباتشان شده اسـت. و  از         
رکورد دار بودن بيشترين نرخ بيکاري 

سـال اخـيـر         ٢٠ در ميان زنان، طـي      
 سخن ميگويند.

مهمتر اينکه خـبـرهـا از ادامـه           
وضعيت فاجعه بار بيکاري جـوانـان،     

 زنان و کل جامعه حکايت دارد. 
از جمله بنابر گزارشات دولتي در 

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

شوند که نزديک به نيمي از فـارغ       مي
ـيـکـار                  ـتـحـصـيـالن دانشـگـاهـهـا ب ال
هستند. به اين تعداد بايد متقاضيان  
کار بدون تحصيالت دانشـگـاهـي را      
ـيـسـت     نيز بايد اضافه کرد. اين درحال
که  در بهترين حالت کمتر از نيمي از 
اين جمعيت جذب بارار کار ميشونـد  
و باقي به خيل عظيم بيکاري اضـافـه   
ميشوند. گفته وزير کشور مبنـي بـر      

درصدي در بـعـضـي از           ٦٠ بيکاري 
شهرها، اشاره بـه هـمـيـن وضـعـيـت              

 دارد.
خصوصا در شرايطي که اقتصاد 
ـلـج شـدن         جمهوري اسالمي به مرز ف
رسيده است، هـر روز کـارخـانـجـات            
ـلـي کشـيـده شـده و             بيشتري به تعطي
کارگران بسياري از کار بيکار شـده و    
بر شمار جمعيت بيکار کشور اضافـه  

 ميشود. 
اين آمارها تکانـدهـنـده اسـت و         
محروميت جمعيت عظيم بيکاران از 
يک بيمه بيکاري مکفي و بيمه هـاي    
اجتماعي ديگر چون درمان رايـگـان،   

تحصيل رايـگـان و تسـهـيـالت الزم            
براي تامين مسکن  مساله بيـکـاري   
را به يک فـاجـعـه بـزرگ اجـتـمـاعـي               
تــبــديــل کــرده و دامــن بســيــاري از            

 خانواده ها را گرفته است.
به عبارت روشنتر، آمار بيکـاري  
در ايران،  فقط ارقام نيستند. داستان  
زندگي ميليونها زن و مرد و کودک و   
پيرو جوان و ابعاد فاجعه بار بيـکـاري   
در جامعه است. در اين آمارها سخن 
از جواناني است که با اميـد فـراوانـي      
از تحصيل فارغ شده و وارد بـاز کـار       
ميشونـد و بـراي آنـان کـاري وجـود                
ندارند. يک سونامي عظيم اجتماعـي   
ـيـاد       که جوانان بسياري را به کام اعـت
کشانده است. خانواده هـاي بسـيـاري       
را متالشي کرده و کودکان زيـادي را    
از چرخه تحصيـل خـارج کـرده و بـه             
ـيـونـي کـودکـان کـار و               ـل جمعيت مي
خيابان اضافه کرده است. اين آمار ها 
بــعــالوه بــيــانــگــر فشــار اقــتــصــادي         
سنگين بر گرده زنان و کل جامعه در   
حاکـمـيـت رژيـم اسـالمـي در ايـران                

 است.
ـيـکـاري       از همين رو به معضل ب
در جامعه بايـد بـه عـنـوان يـک درد              
ـيـروي         فراگير اجتماعي نگاه کـرد و ن
اعتراضي آن نيز ابعادي اجتماعـي و    
ميليوني دارد. از هـمـيـن رو پـاسـخ              
ـيـونـي در جـامـعـه و                     ـل ـيـکـاري مـي ب
ـبـشـي          افزايش هر روزه شمار آن، جـن

 سراسري عليه بيکاري است.

ـنـي          به گزارش مدير کـل امـور ف
بــيــمــه شــدگــان ســازمــان "تــامــيــن            
اجتماعي" در چهارم مهر مـاه جـاري       
ـقـط بـه         اين سازمان در حال حاضر ف

هزار نفر بيمه بيکاري پرداخـت   ۲۱۲ 
ـيـکـاري             مي کند. حال با تـوجـه بـه ب
ـنـکـه            ميليوني در جامـعـه، اعـالم اي

ـيـمـه            ٢١٢ فقط  هزار نفـر مشـمـول ب
بيکاري جمهوري اسالمي شـده انـد،       
به مـعـنـاي مـحـرومـيـت جـمـعـيـت                

 بيکاري يک فاجعه عظيم اجتماعي
 

 شهال دانشفر


ر -�0
ر�، از ز-
ن  - 12�
ا-2
د 3

ن ��� �4د ��0

  ،!�1 -�0
ر�" ����ر� ا�5��-"

ر��ان � �
 �4ا���



 4  ۱۳۹۶مهر  ١٤ انترناسيونال 

 

 

ـيـمـه              ميليوني بيکاران جـامـعـه از ب
 بيکاري و هرگونه تاميني است. 

ـنـامـه آمـاري           بنا بر تعريف سـال
سازمان تأمين اجـتـمـاعـي در سـال            

مقرري بگير بيمه بيـکـاري   ” ، ۱۳۹۴ 
عبارت است از بيمه شده اي است که 
بدون ميل و اراده بيکاره شده و آمـاده  

در طرح جديد اين قـانـون   “.  کار باشد
قيد شده است که در پروژه هايي که از 
ابتدا، زمان پايان آن مشخص اسـت،    
ـيـمـه       پس از پايان پروژه، به کارگران ب
ــلــق نــمــي گــيــرد. ايــن             بــيــکــاري تــع

 ١٢ درحاليست که بنا بر گـزارشـات       
ميليون کارگر با قـرادادهـاي مـوقـت       
کاري به کار گرفته ميشوند و همـواره  
در مــعــرض اخــراج و بــيــکــارســازي         

 قراردارند. 
اين تعـاريـف بـه روشـنـي نشـان             
ميدهد که چـيـزي کـه در جـمـهـوري             
ـتـه           اسالمي به آن "بيمه بيـکـاري" گـف
ـيـروي         ميشود، دربرگيرنده تـمـامـي ن
ميليوني عظيم بيکار کشـور اعـم از       
زن و مرد نيست و در واقع ربـطـي بـه      
بيمه بيکاري ندارد. بلکه بهاي بيکـار   
کردن کارگر از کار و کاستن از ابـعـاد   
اجتماعي اخراج هاست. و همين هـم     
زير فشار جنبش اعتراضي کـارگـري     
به دولت تحميل شـده اسـت. مـيـزان            
"بيمه بيکـاري" جـمـهـوري اسـالمـي             
ناچيز و بنابر قانون ميزانش بـرابـر بـا      

درصد ميانگين حقوق دو ماهـه   ٥٥ 
آخر کارگر اسـت کـه بـا افـزايـش ده                
درصد به هر يک از افراد تحت تکفـل  
کارگر، مبلغش ميتواند اضافه شود. 
ـبـايـد مـيـزان آن از حـداقـل                     ـتـه ن الب
دستمزد کارگر که خود چندين بار زير 
خــط فــقــر اســت، بــاال بــزنــد. بــراي              
ـيـز                  ـيـکـاري" ن ـيـمـه ب شموليت اين "ب

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

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

ـنـکـه        ٩٦ ميگيرد. حال با توجه به اي
ـيـمـانـي        درصد مشاغل قراردادي و پ
ـيـکـاري       است، همين چندرغاز بيمه ب
هم شامل حال بسـيـاري از کـارگـران         
نميشود. و بنابر قـانـون فـاشـيـسـتـي           
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي کـــارگـــران          
افــغــانســتــانــي و تــبــعــه کشــورهــاي         

 خارجي نيز از اين بيمه محرومند.
ـيـکـاري         خواست کارگران بيـمـه ب
براي تمامي افراد بيکار آماده به کـار  
اعم از زن و مرد و يک زندگي انساني 

 است.

بيکاري يک درد اجتماعي اسـت    
و در تــقــابــل بــا ايــن پــديــده بــزرگ               
ــمــاعــي کــه آمــارش در ايــران              اجــت
ميليوني است، بايد جنبشي با همين 
ابعاد به راه انداخت. جنبشي که همـه   
بيکاران و خانواده هايشان، کارگراني 
که از کار بيکار ميشونـد و خـانـواده        
هايشان را در بر بگيرد و براي آن بايد 
کل جامعه را بسـيـج کـرد. مـبـارزه               
عليه بيکاري يک رکن مـهـم مـبـارزه       

 عليه فقر و فالکت در جامعه است.
ـبـش، بـطـور واقـعـي               در اين جـن
ـيـروي      جوانان و خصوصا زنان جوان ن
اصلي اش را تشکـيـل مـيـدهـنـد. و            
انتظار است که پيشتـاز ايـن حـرکـت         
باشند. با تشکـيـل ان جـي او هـا و                
کانونهايي عليه بيکاري ميتوان ايـن    
نيروي عظيم معترض اجـتـمـاعـي را       
ســازمــان داد و بــه حــرکــت درآورد.            
مــيــتــوان در مــديــاي اجــتــمــاعــي و          
تشکيل گروه هاي ويژه عليه بيـکـاري   
و به راه انداختن گفتمـان بـر سـر ايـن           
موضوع و خـواسـتـهـاي فـوري خـود           
نيرو جمع کرد و اعـتـراض سـازمـان           
داد. ميتوان طومار هاي اعـتـراضـي     
عليه بيکاري به راه انداخت که شـعـار   
آن يا کار يا بيمه بيکاري بـاشـد و در       
ـيـمـاتـوم داد و                  ـت اين طـومـار هـا اول
خــواســتــار پــاســخــگــويــي شــد. ايــن         
طومار ها را در تمام مـحـالت و در         
گــروهــهــاي تــلــگــرامــي در مــديــاي         
اجتماعي و در هـمـه جـا بـه امضـا                

 گذاشت و حول آن نيرو جمع کرد.
ـيـه                 يک گـام مـهـم در کـارزارعـل
بــيــکــاري، مــتــشــکــل شــدن حــول            
خواستهايي روشن و سراسـري اسـت.     
بيمه بيکاري مکفي و امروز در گـام      
اول رقمي باالي خط فقر، يعني باالي 

ميليون تـومـان، حـق هـمـه افـراد              ٤ 
سال اعم از زن  ١٨ آماده به کار باالي 

ـيـمـه                و مرد از حـق بـرخـورداري از ب
ـيـکـه ايـن افــراد                    ـيـکـاري  تـا زمــان ب
بيکارند و اشتغالي پيدا نکرده انـد و       
درمان رايگان، تحـصـيـل رايـگـان و          
تسهيالت الزم براي تاميـن مسـکـن      

به عنوان حـق هـمـه کـارگـران و کـل               
جامعه،  رئوس اصلي خواستهاي ما 

 در جنبش عليه بيکاري است.  
ــه             بــا کــارزاري ســراســري عــلــي
ـيـکـاري          ـيـمـه ب بيکاري و با خواست ب
براي همه  و حق داشـتـن کـار و يـک             
زندگي انساني، صف ميليوني نيروي 

 خود را عليه بيکاري سازمان دهيم.
در عيـن حـال بـايـد در مـقـابـل                
بيکارسازيهـا ايسـتـاد. اخـراج بـايـد              
ـيـل          ممنوع شود و کارگري کـه بـه دل
ـيـکـار                     ـلـي کـارخـانـه از کـار ب تعـطـي
ميـشـود، حـق دارد کـه تـا مـقـطـع                   
اشتغال به شغل جديد، هر ماهه برابر 
ـتـي اش، مـزد          با آخرين حقوق دريـاف
دريافت کنـد. دولـت مـوظـف اسـت             
براي اين کارگران به لحاظ تـخـصـص    
يابي و شرايط کاريـابـي تسـهـيـالتـي         
فراهم کند. و شغلي مشابه براي آنـان   
ايجاد کند. اينها همه خـواسـتـهـايـي         
است که ميشود بطور سـراسـري دور       
آنها گرد آمد. مي توان حول آنـهـا در      
گروههاي تلگرام در مدياي اجتماعي 
جمع شد و بر سـر ايـن مـوضـوعـات          
مــهــم کــارزاري اجــتــمــاعــي بــه راه            

 انداخت.
واقعيت اينست که امروز مـا بـا     
ـيـم کـه اعـتـراض                جامعه اي روبـروي
ــش هــاي                 ــرده اســت و جــنــب گســت
ـلـف دارنـد        اجتماعي در اشکال مخـت
ـنـد.          سازمان مي يابند و جلو مـي آي
از جمله اعتراض عليه بيـکـاري دارد     
در اشکال سازمانيافته تري راه خـود      
را پيدا ميکند و طاليه هاي  آنـرا در      
مبارزات جاري کارگري در اين شـهـر   
ـتـوان ديـد. ايـن خـيـل                  و آن شهر مـي
عظيم بيکاري که نيمي از آنرا جوانان 
تشکيل ميدهند، امـروز يـک بـمـب           
انفجاري اعتراض در جامعه هستند. 
در متن شرايط پـر تـالطـم جـامـعـه             
ـبـشـي           زمينه براي سازمـانـدهـي جـن
اجتماعي عليه بيکاري بيش از بيش 
فراهم است و اين  جنبشي اسـت کـه       
زمينه حمايت اجـتـمـاعـي دارد. بـا             
اتکا به اين نيروي عظيم اجـتـمـاعـي       
ميتوان به تـدارک سـازمـانـدهـي اش          

 رفت و عليه بيکاري متشکل شد.

 

شماره حساب و تلفن تماس براي 
 کمک مالي 

 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   

) ارسال کنيد. لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه                 paypalسايت زير (از طريق 
 کمک ارسالي شما براي کانال جديد است:  

http://www.countmein-iran.com 
 

 : سوئد  
 

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 
فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   

 شما برداشته شود.  
 

  :کانادا   

 
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 

 
 هلند:  

 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 

 آمريکا:  
 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
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ـ يـک عـرصـه      ا����
ـيـن                 ـف ـيـن و مـخـال ـق کشمکش مـواف
انقالب اکتبر تصويري است که از آن   
بدست مي دهند. مخالفين و بـويـژه،    
ـبـر در مـورد                  ـقـالب اکـت دشمـنـان ان
ـلـشـويـک و              رهبري آن يعنـي حـزب ب
شخص لنين بسيار نوشـتـه انـد. يـک          
نبرد سياسي و ايـدئـولـوژيـک در يـک          
صد سال گـذشـتـه در ايـن مـورد در              
جريان بوده است. تالشهاي تـعـطـيـل        
ناپذيز استثمارگران و جهان سـرمـايـه    
داري براي بدنام کردن انقالب انقـالب  
اکــتــبــر و بــکــارگــيــري زرادخــانــه و            
ــري،             ــع ادبــي، هــن امــکــانــات وســي
ـيـه آن                   ـيـغـي شـان عـل ـل ـب سياسي و ت
پيوسته فعال بوده است. رسانه دولتي  
فارسي زبان دولت انگليـس، بـي بـي        
سي به اين مناسبت برنامه گذاشت و 
بنحو زيرکانه اي لنين و انقالب اکتبر 
را مورد حمله قرار داد. از يـکـطـرف         
مي گويند کمونيسم شکست خـورده    
است و بتاريخ تعلق دارد، و از طـرف    
ديگر با تمام قوا عليه آن صف آرايـي  
کرده اند. شما اين مسائل را چـگـونـه     

 توضيح مي دهيد؟
ـتـظـار بـررسـي        9:; �ـ�اد�:   ان

ـيـرامـون                ـيـان حـقـايـق پ واقعيات و ب
انقالب اكتبر از رسانه هاي بـورژوازي  
ـيـهـوده و عـبـث                  ـتـظـار ب حاكم يك ان
است. ايـن ارگـانـهـا، آتشـكـده هـاي               
پخش و گسترش حقايق تـاريـخـي و        
شعله ور نگهداشتن حقيقت نيستنـد.  
مبلغين و مـدافـعـيـن سـيـاسـتـهـاي                
بنيادي طبقه حاكمه اند. ابزار ديگري  
ـيـس و دادگـاه و              ـل در كنار ارتش و پ
زندان و كليسا هستند. مـكـمـل ايـن        
ـنـد. اهـداف سـيـاسـي                 نهادهـا هسـت
يكسان، اما با ابزار متفاوتي را دنبال 
ـنـد. جـمـلـگـي بـه يـك هـدف                    ميكن
خدمت ميكنند، تحكيم سلطه طبقه 
ـيـمـا          ـق حاكمه در جامعه. يكي مسـت
ســركــوب مــيــكــنــد، يــكــي زنــدان            
ميكند، يكي محكوم ميكند، يكي 
ذهن را تخريب و پوك ميكند، يـكـي   
ـيـت آن را در ذهـن                نيز جامعه و كـل
قربانيان اش توجيه ميكنـد، ابـدي و       
ازلي جلوه ميدهد و هر گـونـه تـالش      
براي آزادي و برابري و رهايي انسان از 
ـثـمـار و حـاكـمـيـت                 قيد بندگـي اسـت
طبقاتي را به سخره ميكشد. بي بـي     

ـقـشـي دارنـد.           سي و امثالهم چنيـن ن
 فلسفه وجودي شان اين است. 

به اين واقعيت وجودي رسانـه اي    
مانند بي بي سي، نقش واقعي دولت 
ـقـالب              ـبـال ان مربوطه اين نـهـاد در ق
اكتبر را اضافه كنيد، تصوير كـامـل     
تري شكل مـيـگـيـرد. اگـر حـافـظـه                
تاريخي خود را از دست نداده باشيـم،  
بايد بخاطر داشته بـاشـيـم كـه دولـت          
انگلستان در زمره دولتهايي بـود كـه     
جــنــگ هــمــه جــانــبــه اي را عــلــيــه             
حكومت كارگري جوان و برخاسته از 
انقالب اكتبر سازمان داد. نتيجتا از    
رسانه دولتي كشوري كـه بـا آتـش و            
گرو گرفتن غذا و زندگي يك جامـعـه   
ـتـاده       به جان انقالب كارگري اكتبـر اف
ـبـايـد داشـت.          است، انتظار ديگري ن
دشمني و كينه توزي اين جريانات بـا  
ـقـاتـي و       كمونيسم و انقالب اكتبر طب

 تاريخي است. 
ـقـالب               واقعيت ايـن اسـت كـه ان
كارگري اكتبر، كمونيسم را بـه پـرچـم      
ـنـه بشـري، در            اميد و آرزوهاي ديـري
تحـقـق امـر آزادي، بـرابـري، رفـاه و                 
سعادت انسانها تبديل كرد. پـس از       
كمون پاريس، اين اولين بار در تاريـخ  
تحوالت بشري بود كه ديگر اميد بـه    
تغيير، يك تالش مـبـهـم و نـاروشـن            
ـقـه                      نبـود. ايـن امـيـد بـه تـالش طـب
اجتماعي معيني و نيـروي سـيـاسـي       
جنبش معيني گره خورده بـود. خـود      
آگاه شده بود و اهرم تغيير را حدادي و 
آزمايش كرده بود. انقالب اكتبر يـك     
تجـربـه عـظـيـم تـاريـخـي در تـاريـخ                   

 تحوالت بشري است.  
انقالب كارگري اكتبـر هـر چـنـد         
براي مدتي قدرت سيـاسـي را دسـت        
ـقـرار       بورژوازي خارج كرد اما در اسـت
اهــداف اقــتــصــادي خــود شــكــســت        
ـتـوانسـت كـار                ـقـالب ن خورد. ايـن ان
مزدي را لغو كند، نتوانست مالكيت 
ـيـد و تـوزيـع                خصوصي بر ابـزار تـول
اجتماعي را اشتراكي كند، نتوانسـت  
مناسبات پولي حاكم بـر جـامـعـه را         
برچيند، نتوانست از سـرمـايـه داري          
خلع يـد كـنـد، از ايـن رو شـكـسـت                  
خورد. اما ظاهرا بـورژوازي هـر روزه       
نيازمند شكست شبـح و خـاطـره آن          
رويداد عظيم تاريخي هم است. گويـا   
شبح انقالب اكتبر بـر فـراز جـامـعـه            

بشري در حال گشت و گذار اسـت. و       
اين واقعيت بيش از هر چـيـز گـويـاي       
"خطر" انقالب كارگري ديگري اسـت.    
تبليغات و تحريفات روزمره بـورژازي  
ـيـن          در مقابله با انقالب اكتبـر از چـن
ضرورتي نشئت مي گيرد. بو كشيـده  
ـنـد. از          اند، اين "خطر" را حس ميكـن
اين رو بورژوازي هـر روز بـه جـنـگ             
انقالب اكتبر ميرود چرا كه خـطـر را       
ميشناسد. خطر اينكه كارگر و تـوده     
مــردم ســتــمــديــده و مــحــروم بــراي             
خالصي از اين وضعيت نكبت بار بـه  
انقالب اكتبر ديگري متوسل شـونـد.   
از اين رو هر روزه تحريفش ميكننـد.  
ـنـد حـتـي خـاطـره ايـن                تالش ميكـن
تــحــول عــظــيــم بشــري را از اذهــان             

 جامعه حذف كنند.
چند محور در اين جـدال عـظـيـم       

ـقـالب      -۱ تبليغـاتـي عـمـده انـد:              ان
يعني خشونت و جنگ و خـونـريـزي.      

حكومت شوروي نتيجه انقـالب   - ۲ 
ديكتاتوري استاليـن   -۳ اكتبر است. 

ـيـن       ـن ادامه حكومت كارگري دوران ل
 است.  
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ـيـون             ـقـالب اين تز تمـامـي ضـد ان
معاصر است. سخنگويان و مبلغيـن   
ـلـغ    بورژوا ما را متهم ميكنند كه مب
اعمال قهر و خشـونـت بـراي تـحـقـق             
ـيــم.            اهـداف انــقـالب كــارگـري هســت
مضحـك اسـت، نـظـامـي كـه خـود                
تماما بر مبناي خشونت استوار شـده  
است (خشونت عليه زندگي اكثـريـت    
عظيم توده هاي زحمتكش، خشونـت  
ـبـات و                    عليه امـيـد و آرزو و مـطـال
ـيـه هـر       عواطف انسانها، خشونت عل
ـبـي و آزاديـخـواهـي،                  گونـه حـق طـل
خشونت عليه هر جنبـشـي كـه بـراي         
ــم               احــقــاق حــقــوق انســانــي قــد عــل
ميكند.) به يكباره منتقد خشـونـت       
ـيـرويـي كـه بـا                  ـقـه و ن شده است. طب
قدرت سالح كشتار دسته جمعي اش 
آماده است كه چندين كره ارض را بـه    
نــابــودي بــكــشــانــد، مــدعــي عــدم           
خشــونــت اســت. ايــن دو رويــي از                
ـيـاي وارونـه سـرمـايـه            مشخصات دن
داري است. نه تنها در هـيـچ كـجـاي          
ماركسيسم و كمونيسم از اعمال قهر 
بمثابه جزء اليتجزاي انقالب كارگري 
ـقـالب         ياد نشده است. بلكه تجـربـه ان

اكتبر تماما نافي اين تبليغات كور و 
زهــر آگــيــن بــورژوازي اســت. قــيــام            
ـتـرزبـورگ     كارگري در مسكو و سن پ
با كمترين مشقات قدرت سياسي را   
ـثـمـار         از دسته بورژوازي و طبقـه اسـت
حاكم خارج كرد. تعداد كشته شدگان  
اين قيام از تعداد انگشتان دست هـم    
كمتر بود. اما بورژوازي جـهـانـي بـه          
جــان ايــن انــقــالب نــوپــا افــتــاد. تــا             
تــوانســتــنــد بــه ايــن انــقــالب خــون             
پاشيدند. ارتش سفيد به رهبري ژنرال  
تزاريست، كورنيلوف، را به جـان ايـن     
انقالب نوپا انداختند. اين حـكـومـت     
ـقـرار خـود بـا تـعـرض                 از فرداي اسـت

ـيـن و لشـگـركشـي              كشـور     ۱۴ خـون
امپرياليستي روبرو شد. واقعيتي كـه   
ـقـالب               ـيـكـر ايـن ان زخم عميقي بـر پ
تاريخي بـجـا گـذاشـت. ايـن زخـم و                
خونريزي حـاصـل تـالش وحشـيـانـه             
بورژوازي جهاني بمـنـظـور شـكـسـت         
انقالب اكتبر بود. بـعـالوه، واقـعـيـت         
اساسي تر اين است كه اين نظام بطور 
مسالمت آميز تسليم اراده آزاد تـوده      
هاي مردم براي تغيير نظـام مـوجـود      
نخواهد شد. برعكس، انقالب اکتبـر   
ــوضــوح نشــان داد کــه خشــونــت               ب
بورژوازي عليه اراده اكثريـت عـظـيـم       
ــام                      ــظـ ــد از نـ ــع يـ ــردم در خـــلـ مـ
استثمارگرايانه سرمايه داري، حتمـي  

 و اجتناب ناپذير است.

اين تز اساسا در پس شكـسـت و     
فروپاشي اردوي بلوك سـرمـايـه داري      
ـيـغـات بـورژوازي          ـل ـب دولتي شرق در ت
برجسته شد. هدف اين بـود كـه ايـن           
پديده شكست خـورده و غـيـر قـابـل            
انكار را تماما محصـول يـك تـالش        
عظيم كارگري و انساني قلمداد كنند 
ـفـي هـر گـونـه                  تا از اين دريـچـه بـه ن
ـبـي       ـق تالشي از جنس انقالب اكتبر ن
ـنـكـه شـوروي بـا هـيـچ                بزنند. اما اي
ـيـسـت          شاخصي يك كشور سـوسـيـال
نبود، اينكه شوروي از اساس با ايـده    
ـتــي از                      ـيــسـ ــاركـ آل هــا و افــق م
سوسياليسم كامال بيگانه بود، حتـي  
ـلـغـيـن بـورژوازي غـيـر             براي خود مب
قابل انكار بـود. مـا هـمـواره اعـالم               
ـلـكـه     كرده ايم كه نه شكست شوروي ب

اساسا شـكـل گـيـري شـوروي نشـان             
ـبـر بـه            شكست انقالب كـارگـري اكـت
ـبـر                  ـقـالب اكـت ـيـن بـود. ان ـن رهبري ل
توانست از بوروژوازي خلع يـد كـنـد،        
امــا در دگــرگــون كــردن و نــابــودي             
بنيادهاي اقتصادي جامعه سـرمـايـه    
داري، در لـغـو كـارمـزدي و بـردگـي             
ــات               ــاســب ــودي مــن ــاب مــزدي، در ن
استثمارگرايانه سرمايه داري حـاكـم،     
در لغو پول و مناسبات پولي حاكم بر 
جامعه، در نابودي شكاف و اختالف 
ــت                 ــاتــي و در لــغــو مــالــكــي طــبــق
خصوصي بر وسايل توليـد و تـوزيـع        
اجتماعي، شكست خورد. حكـومـت   
خاكستري و بوركراتيـك و دسـتـوري        
شوروي بر متن اين شـكـسـت شـكـل        
گرفت. آنچه شكل گرفت يك سرمايه  
داري دولتي بود كه مكانيسم بازار و   
رقابت سرمايه را درز گرفتـه بـود. از        
شكست شوروي و بلـوك شـرق هـيـچ         
ـبـر                 ـقـالب اكـت ـفـي ان استنتاجي در ن
نميتوان بـدسـت داد. امـا بـراي مـا                 
كمونيستهاي كارگري اين تـاكـيـد را        
ـقـالب كـارگـري              برجسته كـرد كـه، ان
تــنــهــا بــا انــقــالب در مــنــاســبــات             
اقتصادي جامعه قادر به پيروزي همه 
جانبه خواهد بود و بايد به مثابه يـك    

 انقالب اجتماعي به پيروزي برسد.

و باالخره ميگويند پـرچـمـي كـه       
استالين در دست گرفت، همان پـرچـم   
لنين است. ادامه منطقـي آن اسـت.        
همان اهداف و سياستهـا اسـت. اگـر         
لنين هم زنده بود متوسل بـه هـمـيـن       
اقدامات ميشد. ميكوشنـد تـجـربـه        
ـنـويسـنـد.              ـيـن ب ـن شوروي را به پـاي ل
البته همين مبلغين هرگز نمي پذيرند 
كه هيتلر مـحـصـول سـرمـايـه داري             
زمــان خــود بــود. اكــثــريــت عــظــيــم           
ديــكــتــاتــوريــهــاي تــاريــخ مــعــاصــر        
مدافعين پرو پا قرص حـكـومـتـهـاي      
سرمايه داري معاصر بوده و هستند. 
محصول و يا از حاميان جدي هميـن  
دمكـراسـي مـوجـودنـد. هـدف ايـن               

 انقالب اکتبر، تعابير و واقعيت ها
 

 علي جوادي
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تبليغات روشـن اسـت. مـيـكـوشـنـد             
ـيـن در رهـبـري و                   ـن چهره شـاخـص ل
هدايت يك انقالب پيروزمند كارگري 
را خدشه دار كنند. اما هيچ حقيقتـي   
ـيـسـت.               در اين اظـهـارات مـوجـود ن
ـلـغـيـن بـورژوازي          تماما جعليات مـب
است. اينكه لنين در زمان خودش در 
زمره برجسته ترين آزاديخواهان زمان 
خود بود، غـيـر قـابـل انـكـار اسـت.              
اينكه لنين در بخش وسيعي از جهان 
در زمان خودش به عنوان يـك رهـبـر      
بـرجســتـه كــارگـري و مـدافــع آزادي             

بـطـوريـكـه حـتـي            -قلمـداد مـيـشـد      
بخشهاي وسيعي از خـود بـورژوازي         

 -ناچار به اذعان به اين واقعيت بودند
از قرار هيـچـگـونـه لـكـه اي بـر ايـن                 
تصوير كاذب ايجاد نـمـيـكـنـد. ايـن            
جماعت بي مقدار فراموش كرده انـد  
كه خود بـورژوازي در زمـان خـودش          
بارها و علنا به آزاديخواهي و برابـري  
ـيـن        ـن طلبي لنين اذعان كرده است. ل
ـقـالب                يك رهبر واقـعـي و صـالـح ان
كارگري بود كه سهم مهمي در تاريـخ  
ـقـه كـارگـر        عمل و تئوري انقالبي طب
دارد. لنين يك رهبر پرشور كـارگـري      
بود، نماينده آزادي و برابري و عدالـت  
در زمان خود بود. هيچ درجه تحريف 
ــا                  ــوانــد لــنــيــن را ب و جــعــل نــمــيــت
ديكتاتوري و استبداد و بـه حـقـوقـي         
مردم معادل قرار دهد. از نقطـه نـظـر      
ما كمونيستها لنين نقش ويژه اي در   
تبيين نقش اراده انقالبي طبقه كارگـر  
در تحقق انقالب اجتماعي ايفا كـرد.  
لنين "امكان پذيري" سوسياليـسـم را       
ـبـش                   ـقـه و جـن ـقـالب طـب به عمـل ان
معيني در جامعه سرمايه داري گـره    
زد. همين نقش است كه مـذبـوحـانـه        
ـلـغـيـن بـورژوازي                مورد تـعـرض مـب
است. هر چند كه فريادها گوشخراش 
تــر بــاشــنــد، نشــان زنــده بــودن ايــن             
سياستها در تحوالت جامعـه بشـري     
ـيـن هـاي                  ـن ـيـازمـنـد ل است. جهـان ن
ديگري و انقالبات كارگري ديگري از 

 جنس انقالب اكتبر است. 

حزب کمونيست 
 کارگري ايران  

    
fb.com/
wpiran 

نــمــايــش "مــارکــس در ســوهــو"         
نـوشــتــه هــوارد زيــن را شــايــد ديــده             
باشيد. اگـر هـم نـديـده ايـد تـوصـيـه                  
ـيـد. اجـراي ايـن                 ـن ـي ـب ميکنم حتمـا ب
نمايش به صورت يک مونولـوگ تـک     
پرده اي به زبان فارسي هم در اينترنت 

 قابل دسترس است. 
در ايــن نــمــايــش مــارکــس بــه             
نيويورک قرن بيست و يک مـي آيـد و       
ســخــنــانــش را خــطــاب بــه حضــار             

 اينچنين شروع ميکند:  
"خــوب شــد کــه آمــديــد. شــمــا             
ـنـد            توسط آن احمقهايي کـه مـيـگـوي
مارکس مرده است دلسرد نشده ايـد.  
خوب من هم مرده و هم زنده ام. ايـن     

 هم ديالکتيک براي شما"! 
مصداق واقعي اين طنز تئوريـک  
ــج                 ــاي ــوان در نــت مــارکــس را مــيــت
نظرخواهي وبسايت انگليسي بي بـي    

 ۲ ديد که با شـرکـت        ٢٠٠٠ سي در 
ــلــيـون نــفـر از مـردم کشــورهــاي              مـي
گوناگون از سرتاسر جهان انجام شد و 
از ميـان انـديشـمـنـدان هـزاره، کـارل              

آلــبــرت  مــقــام نــخــســت،      مــارکــس   
اي    با فاصـلـه   آيزاک نيوتون و انيشتين

بسيار از او، بعنوان نفرات دوم و سـوم  
در يـک       ٢٠٠٥ انتخاب شدند. سـال     

نـظــر خـواهــي ديــگـر بــي بــي ســي،              
ـفـکـر      مارکس به عنوان بزرگترين مـت
هــزاره دوم انــتــخــاب شــد. يــادآوري            
ميکنم که اين نـظـرخـواهـي تـوسـط           
يکي از قديمي ترين، مجرب تريـن و    
کارکشته ترين بنگاههاي خبر سـازي  
ـقـه                 و مهـنـدسـي اذهـان تـوسـط طـب
سرمايه دار انجام شده است. واقعيتي 
که نتيجه نظرخواهي به نفع مـارکـس   

 را صدچندان معتبر ميکند. 
طنز مارکس در باره ديالکتـيـک،   

نـــه     -در بـــاره انـــقـــالب اکـــتـــبـــر           
ناسيوناليسم عظمت طلب روسـي بـه     
ـيـن  و سـرمـايـه داري                رهبري استـال
ـيـجـه شـکـسـت آن                  ـت دولتي کـه در ن

ـيـن           -انقالب مستقر شـد     و هـمـچـن
لنين صادق است. هم انقالب اکتبر و  
هـم رهـبــرش لــنــيـن هـمــچـون خــود              

ـنـد. زنـده انـد بـه                 مارکس زنده هسـت
 همان دليلي که مارکس زنده است. 

انقالب اکتبر و دستاوردهايش و   
رهبرش براي همه آن طبقات و دولتها 
و نمايندگان سياسيشان مرده اند  کـه  
در وقــت خــودش بــراي ســالخــي و              
کشــتــن آن انــقــالب بــه خشــونــت و             
قسـاوت کــم ســابــقــه و کــم نــظــيــري             
متوسل شدند؛ همـه آنـهـايـي کـه بـه             

ـقـايـاي سـلـسـلـه             سـالـه      ٣٠٠ کمک ب
ــه              ــورژوازي روســي ــا و ب ــه ــوف رومــان
ـقـه                   شتافتنـد و نسـل بـزرگـي از طـب
ــشــروان                ــه و پــي کــارگــر آگــاه روســي
کمونيست اين طبقه را به خاک و خون 
ـنـد    کشيدند؛ همه آنهايي که ميدانست
پيروزي آن انقالب در يـک شـشـم کـره         
زمين همه کره زمين را تکان خواهـد  
داد و نظام سرمايه داري در کل جهان 
را در معرض خـطـرات و تـکـانـهـاي             

 شديدي قرار خواهد کرد. 
ـتـاد. زمـيـن         و دقيقا اين اتفاق اف
لرزه سياسي در روسيه، فـورا بـا پـس        
لرزه هاي شديد بـه اروپـاي سـرمـايـه            
ـيـدا کـرد. ايـن بـار جـهـان                  داري راه پ
ـثـي          سرمايه داري در غرب بـراي خـن
کردن آثار "ويرانگر" اين پس لـرزه هـا       
مجبور شد بخشي از ثروت خلق شده 
ـقـه           توسط طبقه کارگر را بـه ايـن طـب
بازگرداند تا شبح انقالب اکتبـر را از      
سربگذراند و بنياد نـظـامشـان دسـت       
نخورده باقي بماند. بورژوازي نـاگـزيـر     
پروژه دولتهاي رفاه را به ميان کشـيـد   
تا قدرت سياسي به دست خود طبقـه  

 کارگر نيافتد! 
ســال از انــقــالب اکــتــبــر            ١٠٠ 

گــذشــتــه اســت. در ايــن صــد ســال               
ـقـه کـارگـر                 ـيـه طـب همانهايي کـه عـل
روسيه و ميليونها تـوده زحـمـتـکـش          
بپاخاسته در اول قرن به تـوحشـي کـم      
سابقه دست زده بودنـد، يـکـدم از پـا           
ـئـوريـک،     ننشستند و همه امکانات ت
سياسـي، هـنـري، فـرهـنـگـي، ادبـي               
جهان سرمايه داري را بسيج کردند تا 
تصوير وارونه اي از شخصيت لنين و   
از انقالب اکتبر، از اين تالش عظـيـم   

بشري براي برقراري عدالت و زنـدگـي   
انساني در ميان مردم جـهـان شـکـل         
دهند؛ انقالبي که ميخواسـت جـهـان      

 وارونه را بر قاعده اش قرار دهد. 
ـتـه      ـيـاف منطق اين تعرض سازمان
ـبـر چـه در جـريـان                 عليه انقـالب اکـت
انقالب و چه در دوره جنگ سرد و چه 
بعد از پـايـان جـنـگ سـرد يـکـسـان               
است. انتقام سياسي از طبقه کارگري  
که امپراطـوري عـظـيـم مـالکـيـن و              
سرمايه داران در يک ششم کره زمـيـن   
را در هم شکستند و قدرت سـيـاسـي      

 را بدست گرفتند. 
برگرديم به مـارکـس در سـوهـو.         
مارکس حضار را مطلع ميکـنـد کـه      
ـيـک سـر       به خاطر يک اشکال بوروکرات
ــويــورک در آورده اســت و بــه                  از نــي
مخاطبين نيويورکي اش مـيـگـويـد:     
"شما اين را پيـشـرفـت مـي نـامـيـد،             
ـفـن و                      ـل چـون شـمــا اتـومـوبــيـل و  ت
هواپيما و هزار جور عـطـر داريـد کـه         
خودتان را خوشبو کنيد؟ و مـردم در      

 خيابانها ميخوابند؟" 
 و ادامه ميدهد: 

" به مردم چيزهايي را بدهيد کـه     
نياز دارنـد، هـواي پـاک، آب تـمـيـز،               
درختان و فضـاي سـبـز، خـانـه هـاي             
خوب براي زندگي، ساعات کـمـي از     
کار، ساعات بيشتري براي استراحـت  
و تفريح. نپرسـيـد چـه کسـي سـزاوار             
آنهـاسـت. هـمـه انسـانـهـا سـزاوارش                

 هستند."
همين جمالت آخر به خوبي نشان 
ميدهد کـه چـرا مـارکـس در مـيـان               
ـقـاتـي اش کـه              شگفتي دشمنـان طـب
ـنـد       منظما و مذبوحانه اعالم مـيـکـن
"مارکس مرده است"، باز ميگردد. و    
همين جمالت باز هم به خوبـي نشـان     
ـقـالب                ميدهند که چـرا جـهـان بـه ان

 اکتبر ديگري نيازمند است! 
مارکس منـظـمـا بـاز مـيـگـردد            
چون با نقد عميق نظم سرمايه داري،   
بنياد اقتصادي تقسـيـم انسـانـهـا بـه           
"سزاوار" و "ناسزاوار" را تحليل کرد و       
آن نظم همچنان برقرار است. مارکس  

زنده است چون با نقد نـظـام سـرمـايـه        
داري نشــان داد کــه چــرا اکــثــريــت              
انسانها از هواي پاک و خانه خـوب و      
ـفـريـح           کار کم و استراحت بيشـتـر و ت
محرومند و آن نظام همچنان هسـت.  
مارکس زنده است چون نشان داد کـه    
ريشه واقعي محروميت انسـانـهـا از        
زندگي درخور شان انساني کجـاسـت.   
مارکس زنده است چون نظم سـرمـايـه    
داري جهان را به سمت نابودي کـامـل   
سوق ميـدهـد؛ چـون سـرمـايـه داري             
افسارگسيخته بشريـت را بـه سـمـت           
نابودي ميبرد، چون جـهـان سـرمـايـه        
داري در مـرکـز دمـکـراسـي اش بـا               
ترامپ و در مهد فاشيسم اسالميـش  
ـفـس         ـن ـبـع ت با خامنه اي، حتي به من
انسان، يعني هوا هـم، تـعـرض کـرده         

 اند. 
ـقـالب            بنا بر همه داليـل بـاال، ان
اکتبر هم زنده است چون قدرتمندترين 
تــالش طــبــقــه کــارگــر و تــوده هــاي            
محروم براي متحقق کـردن آرزوهـاي       
انساني مارکس بود. تالشي بـود کـه      
با دستاوردهاي کم نظيرش در هـمـان     
سالهـاي اول نشـان داد کـه تصـويـر                
مارکس از زندگي فقط يـک آرمـان و       

 آرزو نيست، بلکه امکانپذير است. 
ـبـر              ـقـالب اکـت جهان امروز بـه ان
ديگري نيازمنـد اسـت، چـون در بـر             
همان پاشنه اي ميچرخد که صد سال 
پيش ميچرخيد: قدرت سـيـاسـي در         
دست طبقه سرمايه دار است و سـود،  
و نه انسان و رفاه و آسايش و حـرمـت     
او مبنا و مـحـور ايـن نـظـام اسـت.                 
ـيـاز          جهان به انقالب اکتبر ديـگـري ن
دارد، چون نظم سـرمـايـه داري، نـظـم          
حــاکــم اســت و در آن، ســرمــايــه و                
سودآوريش حتي هدفي باالتر از هـوا    

 براي تنفس انسانهاست.  
ـفـس هـواي             ـن جهان حتي بـراي ت
پاکيزه، نيازمند انقالب اکتبر ديگري 

 است. 

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

 جهان به انقالب اکتبر ديگري نياز دارد!
 

 در صدمين سالگرد انقالب اکتبر
 

 محسن ابراهيمي
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ـ
ل:   ـ�� ـ� �
ـ چـرا سـهـيـل       ا����
عربي اينچنين بي رحمـانـه از طـرف        
ـتـه               حکومت تـحـت فشـار قـرار گـرف
است؟ جمهوري اسالمي چه هدفي را 
از زنداني کردن و تـحـت فشـار قـرار             

 منتقدين مذهب دنبال ميکند؟
   :
همـانـطـور کـه در         ه��� ره

 ۹۲ سوال اشاره کرديد سهيل در سال   
دستگير شـد واتـهـام او          توسط سپاه

ـنـي چـنـديـن                  اين است کـه بـا  ادمـي
ـيـس بـوکـي       بـه مـقـدسـات          صفحه ف

اسالمي و نظام  و شخص خامنه اي   
ـيـه جـمـهـوري         توهين کرده است و عل
ـيـغ زده اسـت.             ـل ـب اسالمي دست به ت
واقعيت اين است که در ايـران مـوج         
گســتــرده اي از نــقــد بــه مــذهــب و               
مقدسات اسـالمـي وجـود دارد کـه             
ـنـا         سهيل فقط يکي از آنهاسـت. سـي
دهقـان، مـحـمـد نـوري و ...مـوارد                    

 ديگري از آنها هستند. 
ـبـال            ـيـم بـدن همانطور که مـي دان
سرکوب وحشيانه خيزش مـردم بـعـد      

و رواج گستـرده   ۸۸ از انتخابات سال 
شــبــکــه هــاي ايــنــتــرنــتــي مــديــاي           

ـيـونـهـا مـردم، بـويـژه             اجتماعي، ميل
ــد                ــن فضــاي جــدي ــان وارد اي جــوان
ارتباطي شدند. جوانان  بـراي دسـت         
يافتن به خواستهاي انسانـي پـايـمـال       
ـيـابـي بـه آزادي،          شده شان، براي دست
براي خالصي از مـذهـب و دخـالـت           
روزمـره آن در زنــدگـي مـردم، بــراي              
ـنـد، از ايـن         اينکه حرف دلشان را بزن
ـفـاده کـردنـد و در مـقـابـل                 فضا است
ــه قصــد دارد، فضــاي                 ــي ک ــم رژي
گورستاني مشابه دهه شصـت را در      
جامعه برقرار کند، صف آرايي کـرده    

 اند.
جوانان، هزاران صفحه فيسبوکي 
و وبالگي وتلگرامي داير کـرده انـد و       
ـيـل                   از طـريـق طـنـز ومـطـلـب وتـحـل

مذهب وخرافات وچپاول واخـتـالس،     
ـتـه         رژيم وجناياتش را به چـالـش گـرف
اند. جمهوري اسالمي که مي ديد در 
اين عرصه نبرد را باخته است و داد و 
ـنـي در               فغانشان از گسـتـرش بـي دي
جامعه بلند شده ، براي مسدود کردن 
فضاي جديد به  حمله گستره سايبري 
و دستگيري و بازداشتـهـاي گسـتـرده       
فعالين اين عرصه و صـدور احـکـام          
ـيـه آنـهـا                 سنگين زنـدان و اعـدام عـل

 دست زد.
مي خواهم بگويم کيس سـهـيـل      
عربي بطور برجسته و سمبليـک، يـک     
ـيـن مـردم از             نبرد وسيع و گسـتـرده ب
يکسو، و جمهوري اسالمي در طرف 
ديگر را، نمايندگي مي کند. مردم و   
جواناني که استبـداد مـذهـبـي نـمـي           
خواهند، و مي خواهند آزاد بـاشـنـد،    
ـقـد و طـنـز                   مقدسات مـذهـبـي را ن
ميکنند. جوانان از مذهب متنفرنـد.   
حکومتي که پايه هايش را در مقابل 
ـنـد،                   ـي چنين مـردمـي  لـرزان مـي ب
هراسان و نگران، چنگ و دندان نشان 

 مي دهد.
ــ
ل:   ــ�� ــ� �
ــ ــ�� ــ� شــمــا چــه    ا�

اقداماتي را از بدو دستگيري سهـيـل   
عربي انجام داده ايد؟ و اين اقدامـات  
ـيـان       چه تاثيري بر وضعيت او و زنـدان
سياسي داشته است و يا  مـي تـوانـد      

 داشته باشد؟ 
  :
ـتـهـاي      ه��� ره ـي سابقه فعـال

ما براي سهيل عربـي بـه چـنـد سـال            
ـلـي     پيش برمي گردد. کميته بين المل
عليه اعدام بـعـد از مـطـلـع شـدن از               
صدور حکم اعـدام بـراي ايـن جـوان             

کمپينـي را     ۹۳ شجاع، در پاييز سال 
براي نجات جـان او شـروع کـرد کـه               
ـبـانـي هـزاران              ـي مورد حمايـت وپشـت

مـا   وخـارج قـرارگـرفـت.         داخل نفردر
توانستيم وضعيـت پـرونـده ومـراحـل          

ناعادالنه دادرسي او را، در مصاحبه 
هاي مختلف با خانواده و وکـيـل او،       
ـيـه               ـلـويـزيـونـي عـل از طريق برنامـه ت
اعدام، جلو چشم مـردم قـرار دهـيـم.         

ـيـان را               طي چنـد  مـاه بـحـث آزادي ب
بشدت دنبال کرديم که توجه بسيـاري  
را بخود جلب کرد. جمهوري اسالمي 
تــحــت فشــارهــاي بــيــن الــمــلــلــي و            
اعتراضات جهاني مـجـبـور شـد در           
حکم اعدام سهيل تجديد نظـر کـنـد.      

 ۱۵ ســهــيــل عــربــي در در تــاريــخ              
ـيـم         ۱۳۹۴ شهريور  به هفت سـال و ن

ـنـکـه                حبس محکـوم شـد و بـراي اي
"نشان دهـد از کـرده خـود پشـيـمـان                

 ۱۳ است" او مي بايست در دو سال،    
شـنـاسـي،       هـاي ديـن       کتاب در حـوزه   

ـنـي       مذهب شناسي و رفع شبهـات دي
بخواند و نتيجه مطالعـات مـذهـبـي       
خود را با نهادهاي ديني حکومت در 

 ميان بگذارد.
ـيـان در      سهيل در مقابل حکومت
ـتـه              زندان ايستاد. با اينکـه او بـه گـف
مادرش حکم عفو داشـت، از زنـدان         
آزاد نشــد و در عــوض، جــمــهــوري            
اسالمي همسر و خانواده وي را تحت 
فشار گذاشـت. جـمـهـوري اسـالمـي            
نسترن نـعـمـتـي هـمـسـر سـهـيـل را                   
دستگير کرد و پس از آزادي از زنـدان  
او را هـم از کـار اخـراج کـردنـد. در                   
اعتراض به اين فشارها، سهيل دست 
به اعتصاب غـدا زد و از اول مـهـر              
وارد اعتصاب غذاي خشک شـد. بـا        
ارسال يک پيام نوشتاري و صـوتـي از     
ـيـان را                   زندان، سـهـيـل عـربـي جـهـان
متوجه ظلمي بزرگي کرد که عليه او   
روا شده است. پيام او به اندازه کـافـي      
ـلـي       تکان دهنده بود. کميته بين الـمـل
عليه، اين پيام را به شکل يک وديدئو 
و با صداي سهيل وسيعا پخش کـرد.  
از سوي ديگر، دختر کوچک وهـمـسـر    
ومادر سهيل که چهار سال از بودن با 

مـحـروم بـودنـد،         اين عزيـز خـانـواده     
انتظارشان بسر رسيد ويک بار ديـگـر     

بـا رجـوع بـه مـردم و              براي آزادي او    
رسانه هاي اجـتـمـاعـي ونـهـاد هـاي            
مختلف، طلب حمايت وياري کردند. 
با توجه به آمادگي ذهني جامـعـه از     
وضعيت پرونده سـهـيـل وآگـاهـي بـه           
ظلم واجحافـي کـه بـه ايـن خـانـواده               

ســاعــت،    ۲۴ رفــتــه، در کــمــتــر از           
ـفـر در جـريـان وضـعـيـت               ميليونها ن

ـتـه و            جديد او ومبارزه اش قـرار گـرف
ـنـد. امـنـسـتـي           تحت تاثير قرار گرفت

ودسترسي به مراقبـت    خواهان آزادي
پـزشــکــي بــراي او شــد. در مــقــابــل             
مجلس جمهوري اسالمي به فراخوان 
مادر سهيل، ودر مقابـل سـاخـتـمـان        
وزارت امــور خــارجــه ســوئــد در                 
ـيـن              ـتـه ب استکهلم، به فـراخـوان کـمـي
الملي عليه اعدام، دوتا تجمع پر شور 
ـيـن                    ـتـه ب بر گـزار شـد.از طـرف کـمـي
المللي عليه اعدام نامـه اي بـه وزيـر          
امور خارجه سوئد تحويل داده شـد.      
در اين نامه، از دولت سوئد خـواسـتـه    
شده بود که اقدامات الزم براي نجات 
جان سهيل عربـي و فشـار آوردن بـر            
جمهوري اسالمي براي آزادي ايشـان    
ـتــور خــود قــرار دهــد.                    را در دسـ
ـيـهـاي سـهـيـل در هـزاران                 ـپ ويديوکل
ـتـشـر شـد. در                ـتـي مـن صفحه اينترن
ــر                  ــل را بــه دفــت زنــدان اويــن ســهــي
ـنـد      اطالعات زندان برده از او خـواسـت
که به اعتصاب غذاي خود پايان دهد 
که او قبول نکرد وگفت هر وقـت کـه       

اعتصاب را مي شکنم. بـه     آزاد شدم
گفته مادر سهيل عربي، سهيل پـس    
از شنيدن اخبار حمايتي از او، جـان        
تازه اي گرفته اسـت و از ايـن بـابـت               

   بسيار خوشحال است.
ـ
ل:   ـ�� ��
آيـا اقـدامـات      ا����

 ديگري در دستور داريد؟ 

  :
براي تضمين آزادي   ه��� ره
بدون قيد وشرط سهيـل، بـايـد افـراد         
وسازمانهاي هرچه بيشـتـري بـه ايـن         
مبارزه واين کمپين بپيوندند، و بـايـد     
ـيـشـتـري بـه                در کشور هـاي هـرچـه ب
ـيـن               ـنـطـور نـهـادهـاي ب دولتها وهمـي
المللي مراجعه کرد. ما به سهم خـود   
به کار ميداني و مراجعه به دولتهـا و    
نهاد هاي بين المللي ادامه خـواهـيـم      
داد. براي دهم اکتبر روز جهاني عليه  
اعدام در آلمان کنفرانسي ترتيب داده   
شـده اســت کـه مـيــنـا احــدي در آن                 
شرکت دارد. موضوع محکومين بـه   
اعدام به دليل نقد مذهب و مقدسات 
مذهبي نظير کيس سهيل عـربـي در     
آنجا مطرح خواهد شد. در استکهـلـم    
نيز يک جلسه ديگري بمناسبـت دهـم     
اکتبر بـرگـزار مـيـشـود کـه بـر روي                  
پرونده سهيل تمرکز خـواهـد داشـت.        
هم اکنون پتيشن هاي مـتـعـددي در        
اينترنت در حمايت از سـهـيـل وجـود       
ـيـم     دارد که از همگان دعوت مي کـن
ـتـر هـم،              آنها را امضا کننـد. در تـوي
طوفان تويتري بـراي نـجـات سـهـيـل           
ادامه خـواهـد داشـت. امـيـدوارم بـا              
گسترش ايـن اعـتـراضـات بـه آنـجـا              
برسيم که سهيل عربي که بـراي ابـراز     
انديشه وعقيده خود متحمل اين همه 
شکنجه روحي و جسمـي شـده اسـت        
هر چه زودتر آزاد شـود و بـه آغـوش            
گرم خانواده اش برگردد. سهيل عربي 
جرمي مرتکب نشده است. او عقيـده   
خود را بيان داشته اسـت. جـمـهـوري        
اسالمـي مـجـرم اسـت کـه افـراد را                 
بــدلــيــل بــيــان عــقــايــدشــان زنــدان و           

 شکنجه و يا اعدام مي کند.

 قضات و بازجوهاي خود فروخته محاکمه ميشوند!
 

 گفتگو با هرمز رها مسئول کميته بين المللي عليه اعدام
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درگذشت محمد جـراحـي چـهـره       
محبوب و شناخته شده کـارگـري در       
سيزدهم مـهـر مـاه خـبـر دردنـاک و                 
تاسف بار اين هفته است. در گذشـت   
ـبـش                 او براستـي ضـايـعـه اي در جـن
ـيـسـتـي         کارگري و براي جنبش کـمـون
است. جان باختن محمد جراحي را به 
ـيـت               خانواده اش و بـه هـمـگـان تسـل

 ميگويم.
محمد جراحي همراه با زنـده يـاد     

در  ٩٤ شاهرخ زماني، که در شهريور 
زندانهاي رژيم اسالمي جان باخت، از 
ـقـاشـان بـود.          بنيانگزاران سنديکاي ن
محمد جراحي همچنين عضو کميته 
پيگيري بـراي ايـجـاد تشـکـل هـاي               

 ۸۶ کارگري بود. او  اول بار در سـال       
به دليل مبارزاتش در دفاع از حـقـوق   

ماه حبس  ١٤ کارگران  بازداشت و به 
محکوم شد و بعد تر با قرار وثيقه از   
زندان آزاد شـد. جـراحـي بـار دوم در              

و بمدت يـک مـاه در زنـدان           ۸۷ سال 
 ٩٠ بود. و باالخره او در خرداد سـال       

همراه با شاهرخ زماني و تـعـدادي از     
فعالين دانشجويي تبريز دستگير شد 

 ٥ و در بيدادگاههاي رژيم اسالمي به 
سال حبس محکوم گرديد.  مـحـمـد       
جراحي طي نامه اي از زنـدان حـکـم        
خــود را نـــا عــادالنــه خــوانــد و                     
فعاليتهايـش را در دفـاع از حـقـوق               

 ٥ کارگران برحق دانسـت. او مـدت            
سال را بدون يک روز مـرخصـي و در         
شرايط بسيار سخت در زندان مرکزي 
تبريز گذراند. اما محمد جـراحـي در      
زندان نيز همچنان ايسـتـاد و صـداي        
آزاديخواهي و انسانيت بود. از جملـه   
با گذاشتن امضاي خود در زير بيانيه 
هايي که در دفاع از زندانيان سياسـي  
و عليه اعدام ميگذاشت، هـمـچـنـان       

 در صف مقدم اعتراض بود.
مــحــمــد جــراحــي در زنــدان بــه           
ـتـال شـد.        بيماري سرطان تيروئيد مـب
در آنموقع تحت عمـل جـراحـي قـرار         
ـيـان                  گرفت، امـا بـعـد از عـمـل جـان
ــدان                   ــه زن ــاره ب اســالمــي او را دوب
بازگرداندند و اجازه ندادند کـه تـحـت      
کنترل قرار گيرد و حتي بـه او داروي      
اشتباه دادند. اين خبر در آن هنگام با  

 موجي از اعتراض روبرو شد.
پـس از       ۹۵ جراحـي در مـرداد         

سـالـه      ٥ گذراندن دوره محکـومـيـت      
اش آزاد شد. او پس از آزادي به دليل  
بــازگشــت بــيــمــاري ســرطــانــش در           
بيمارستانهاي تبريز بستري و پـس از    
مدتي به بيمارستان شهداي تجـريـش   

مـهـر      ١٣ در تهران منتقل شد و در     
پس از مدتها مبارزه بـا سـرطـان در          
اين بيمارستان جان بـاخـت. در واقـع         
جمهوري اسالمي محمد جـراحـي را     

 به قتل رساند.
محمد جراحي يک کارگر مبارز، 
کمونيست و آزاديخواه و کـادر حـزب     
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران بــود.           
زنــدگــيــش ســراســر مــبــارزه در راه             
آرمانهاي انساني اش و براي آزادي و   
سوسياليسـم بـود. يـاد او هـمـيـشـه                 

 گرامي است. 
ـفـره          تجمعات سراسـري هـزاران ن
معلمان به مناسبت سيـزده مـهـر در        
تهران و بسياري از شهـرهـاي ديـگـر،       
تــجــمــع اعــتــراضــي بــازنشــســتــگــان      
وصنايع فوالد و ذوب آهن اصفهان از 
ديگر خبر هاي مـهـم اعـتـراضـي در          

 هفته گذشته است.  

مهر، روز جهاني مـعـلـم     ١٣ روز 
جمعيت عظيمي از معلمان شاغل و   
بازنشسته در تهران و شهرهاي ديـگـر   
گرد آمدند و خواستهايشان را پيگيـر  
ـفـر     شدند. در تهران بيش از سه هزار ن
در مقابل سازمان بـرنـامـه و بـودجـه          
تجمع کردند و در شـهـرهـاي ديـگـر              
تجمعات در مقابل مراکز آمـوزش و    

 پرورش برگزار شد.
بازنشستگان لشـگـري، کشـور،        
تامين اجتماعي، و وزارت بـهـداشـت    
نيز همبستگي خود را با اين تـجـمـع      
اعالم کـرده بـودنـد. در ايـن تـجـمـع                 
ـيـــن کـــارگـــري،                حضـــور فـــعـــالــ
ـيـن      بازنشستگان، دانشجويان و فـعـال
اجتماعي چشمگير بود. در ايـن روز       
بار ديگر صداي شعار زنداني سياسي 
آزاد بايد گردد ، بـهـشـتـي، عـبـدي،             
شهابي آزاد بايد گردد، معلم زنـدانـي     
آزاد بايد گردد در خيابانهـاي اطـراف     
مــحــل طــنــيــن انــداز شــد. در ايــن              

ـنــدگــان                ـنـ ــجــمــعــات شــرکــت کـ ت
ــهــا                ــر روي آن پــالکــاردهــايــي کــه ب
خواستهايشان را نوشته بودند، بدست 
داشتند و از جمله شعارهاي؛ معلمان 

ـقـر                  ـيـد، خـط ف  ٤ زنداني را آزاد کـن
ميليون، حقوق ما يک ميليون، معلم 
کارگر دانشجـوي زنـدانـي آزاد بـايـد            
ـيـسـت،                  گردد، جـاي مـعـلـم زنـدان ن
زندگي ميخواهيم وعده و بهانه به ما 
تحويل ندهيد، تحصـيـل رايـگـان، و         
مــعــيــشــت، مــنــزلــت، حــق مســلــم          
مـاسـت، تـوجـه هـا بــه خـود جـلــب                  
ـنـدگـان           ميکرد. همچنين تجـمـع کـن
شعار ميدادند معلم مي ميرد، ذلـت  
نمي پذيرد، تا حق خود نگيريم از پـا      
نمي نشينيم. بدين ترتيب روز مـعـلـم      
امسال به عـنـوان يـک روز سـراسـري            
ـفـاقـي کـه در                اعتراض ثبت شـد. ات
ــاد، در ادامــه                   ـت ــر افـ ــه ــزده م ـي سـ
اعتراضات پرشور کارگـران آذرآب و      
هپکو در اراک و در کنار اعتـراضـات   
گسترده در محيط هـاي کـارگـري و          
ـفـاق      فضاي پر التهاب جامعه، يک ات
ـيــاســي مــهــم اســت. در ايــن                     سـ
اعتراضات کارگران و مردم معترض 
هر روز بيشتر با خواستهاي سراسـري  
خود به جـلـو آمـده و صـحـنـه هـاي                  
درخشاني از اتحـاد و هـمـبـسـتـگـي            

 مبارزاتي را به نمايش ميگذارند. 

 
صبح روز دهم مهر ماه ، شماري 

از بازنشستگان فوالد مبارکه و ذوب 
آهن اصفهان در اعتراض بـه تـعـويـق       
پرداخت حـقـوق شـهـريـور مـاه و بـا                  
خواست پرداخت به موقع مسـتـمـري    
ــمــان              ــل ســاخــت ــاب هــايشــان در مــق
استانداري تجمع کردند. يک مشـکـل    
اين بازنشستگان بيمه درمـانـي آنـهـا       

 است. 
افزايش حقوق ها به بـاالي خـط       
ـقـر، درمـان رايـگــان بـراي هـمـه و                   ف
تحصيل رايگان براي کودکـانشـان از     
جملـه خـواسـتـهـايـي اسـت کـه ايـن                  
کارگران در تجمعـات گـذشـتـه خـود          
اعالم کرده اند. بازنشستـگـان فـوالد       
مبارکه و ذوب آهـن اصـفـهـان يـک                
بخش دائمي معترض بر سـر حـقـوق        
پايه اي خود هستند. اعتراضات پـي   
در پي اين کارگران انعکاس وسيـعـي   
در شهر اصفهان داشته و فضاي شهر 

 را تحت تاثير خود قرار داده است. 

روز دهم مـهـرمـاه در پـاسـخ بـه             
فراخوان خانم فرنگيس مادر سـهـيـل      
عربي تجمع اعتراضـي دانشـجـويـان       
وکــارگــران درحــمــايــت از ســهــيــل و          
زندانيان سياسي در مقابـل مـجـلـس       
اســالمــي تــجــمــع کــردنــد. تــجــمــع            
ـنـدگـان خـواسـتـار آزادي سـهـيـل                 کن

عــربــي، رضــا شــهــابــي و تــمــامــي            
زندانيـان سـيـاسـي شـدنـد. آنـهـا در                   
ســخــنــانشــان اعــتــراض خــود را بــه          
ــلــمــان، کــارگــران و         دســتــگــيــري مــع
فعالين اجتماعي اعالم کردند. تجمع 
کنندگان همچنين عـکـس هـايـي از         
زندانيان سياسي از جملـه از سـهـيـل         
عربي، رضا شهابي، آتنـا دائـمـي در        

 دست داشتند.
جمهوري اسالمي سـهـيـل را بـه         
اتهام توهين به مقدسات اسالمي در 

دسـتـگـيـر کـرد و او را               ۱۳۹۲ آبان 
تحت انواع شکنجه هـاي جسـمـي و        
روحي قرار داد. ايـن وبـالگ نـويـس            
زنـدانـي در اعـتـراض بـه فشـارهـاي                
جمهوري اسالمي به خود و خـانـواده     
اش دست به اعـتـصـاب غـذا زده و             
جانش در خطر است. تجمع کنندگان  
در اين حرکت اعتراضي نگراني خود 
را به وضعيت او اعالم کردند. سهيـل   
عربي و تمامي زندانيان سياسي بايـد  

 فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند.
ـتـي کـردن            ـي اعتراض عليـه امـن
مبارزات امـروز يـک عـرصـه مـهـم               
مـبـارزه کــارگـران، مــعـلـمــان و کــل              
جامعه است. در اعتراضـات سـيـزده       
مهر نيز اعتراض عليه امنيتي کردن 
مبارزات و آزادي مـعـلـمـان زنـدانـي           

 جايگاه برجسته اي داشت.

 کارگران در هفته اي که گذشت
 شهال دانشفر

 تراكت هاي حزب

 كمونيست كارگري ايران  
 را تكثير و وسيعا پخش كنيد

 

www.wpiran.org 
 

"�"���E- ر��ي ا��ان
� �    -1 ��ب �����

  ��G� ا��ي ه�اران�� H�>,
  ���
��2:�
ن -1 ���� روز    ١٣ 

�7:2 -���ار #"  !�
�� 


ر�1  ��
ن K�3د L�
ز�=- H�>,
  M-
+�
ن �GNا BهO و ذوب

 ا��
�"ار� 

  Q:>� M-
+�,<�H ا��9اR; در 
ا�5�! در ��
�� از �3ا�4ان  

 !-�9 M��� 



 9 ٧٣٢شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

 

قبل از اينکه خود متن اظهارات 
آقاي طالباني را ببينم دورادور شنيده 
بودم که ايشان در يک برنامه راديوئي 
با اسم به من حمله کـرده اسـت. امـا           
وقتي متـن را خـوانـدم ديـدم ايشـان              
ناخواسته في الواقع از مـن تـمـجـيـد        
ـبـانـي در يـک                 کرده است. آقـاي طـال
جمله دو رويداد مهـم و بـا ارزش در           
تاريخ معاصر کـردسـتـان را يـکـجـا             
بپاي من نوشته اسـت. يـکـي عـروج          
جـــنـــبـــش شـــورائـــي کـــارگـــران و            
زحمتکشان کردستان عراق در جريان 
ـيـج و ديـگــري                    بـحـران و جـنـگ خـل
ـيــوســتــن کـومــه لــه زحـمــتــکــشــان            پ
کردستان ايران" (کذا) به يک حـرکـت     
کمونيستي سراسري و دور شدن آن از   
"جويبارهاي اصلي" ملي گرائي کـرد     

چيزي که ايشان آن را همانطور کـه     -
انتظار ميرود "خراب کردن کومـه لـه      
زحمتکشان ..." اطالق مـيـکـنـد.هـر          
دوي اين تـحـوالت فضـاي سـيـاسـي           
ـتـي       کردستان را براي ملي گرائي سـن
کرد و رهبران و سـيـاسـتـمـداران ايـن           
ـنـگ کـردنـد. هـر دوي ايـن                 جريان ت
تــحــوالت زبــان کــارگــر را بــر ســر                
بورژوازي و مـلـي گـرائـي کـرد دراز              
کــردنــد. طــبــيــعــي اســت کــه آقــاي             
طالباني از چنين روندهائي ناخشنود 

باشد و از آنهم طبيعـي تـر اسـت کـه           
بخواهد سير اجتناب ناپذير به ميدان 
آمدن مستقل کارگر در کـردسـتـان و      
انزواي ناسيوناليسم را تخطئه کـنـد و     
به سياق هميـشـگـي سـيـاسـتـمـداران           
بورژوازي در ممالک عـقـب مـانـده و         
مذهب زده، آن را کـار شـيـاطـيـن و              
توطئه افراد مشکوک قلـمـداد کـنـد.       
اما اگر "جويبار اصلي" اي در صحنه   
سياسي کردستان امروز هسـت، اگـر     
نيروئي ماندگار هست که قرار اسـت    
کردستاني آزاد و مرفه بسازد، هـمـان   
ـيـسـتـي              جنبش شورائـي و سـوسـيـال
کارگران است. اين "بهار" ملي گرائـي  
است که ديگر بسر رسيده است. آقاي  
طالباني ميخواهد همين واقعيـت را    

 کتمان کرده باشد. 
بهرحال بهر درجه سـخـنـان آقـاي       
طالبـانـي در تـداعـي کـردن مـن بـا                  
شوراها و کمونيستي شدن کـومـه لـه      
صحت داشته بـاشـد، بـهـمـان درجـه             
بعنوان يک کمونيسـت بـايـد خـود را           
مفتخرتر و سربلندتر احسـاس کـنـم.        
در پاسخ به القابي که به من داده انـد      
هم فقط ميگويم که چه من مشکوک 
باشم و چه نباشم، خود آقاي طالبانـي  
ــي کــرد ابــدا افــراد                  ــران مــل و رهــب
ـنـد. مـوقـعـيـت و                ـيـسـت مشکوکي ن

منافع سياسي آنها، موتلفين و طرف 
هــاي داد و ســتــد ســيــاســي شــان،              
ــامــه شــان، روش              ــرن اهــدافشــان، ب
ـقـه       حکومت شان، برخوردشان به طـب
کارگر، جنـگ و آشـتـي روز و شـب               
شان، و نسخه غم انـگـيـزي کـه بـراي          
جامعه فرداي کردستان مي پيـچـنـد،    
همه و همه معلوم و معرفه است و بـا  
عکس و تفصيالت در روزنامه هـا و    
رسانه هاي معتبر جهان منتشر شـده  
و کارگر کرد و هر انسان آزاديخواه که 
به رهائي مردم زحمتکش کـردسـتـان    
ميانديشد مجاز بـه داشـتـن کـوچـک          
ترين توهم و تـرديـدي در ايـن مـورد           
نيست.اينها بهرحال نـکـاتـي فـرعـي           
است. اصل موضوع در سخنان آقاي  
طالباني خط و نشان کشيدن و تهديد 
ـبـش شـورائـي اسـت.              کارگران و جـن
هـمــان زبــانــي کــه مــدعــي اســت از            
"طپانچه کشيدن" بروي شوراها خـبـر       
ندارد، با فصاحـت تـمـام شـوراهـا را            
مشکوک و آلت دست عراق ميخواند 
و با اين کار فتواي سرکوب خشن هـر  
ـنـده را            حرکت جنبش شـورائـي در آي
صادر ميفرمايد. اين فرمول قديـمـي    
و نخ نماي ناسيوناليسم عليه کارگران 
اســت. ايــن جــمــالت را فــردا، اگــر               
ـنـهـا بـه        کارگران شکست بخورند و اي

مشروطه شان برسند، در ادعـانـامـه        
ـيـه      دادگاههاي "انقالب کردستان" عـل
ـيـسـت      شريف ترين مبارزين سوسيـال

 طبقه کارگر خواهند نوشت. 
طبقه کارگر در کردستان بايد اين 
قبيل اظهارات را جدي بـگـيـرد. ايـن        
اظهارات خود تاکـيـدي بـر ضـرورت         
جدائي سياسي قطعي و کامل طبقـه  
ـتــان عــراق از                    کــارگــر در کــردسـ
نــاســيــونــالــيــســم و جــمــاعــت هــاي          
ـيـسـتـي و پـا بـه صـحـنـه                      ناسـيـونـال
گذاشتن آن بعنوان يک نيروي مستقل 
ـقـاتـي اسـت. صـحـنـه              و قدرتمند طب
سـيـاســي عـراق و بــويـژه کــردسـتــان              
متحول و ناپايدار است. اگـر اوضـاع        
ـفـع دولـت مـرکـزي عـراق و يــا                     بـه ن
ـيـن          جريانات ملي در کردسـتـان تـعـي
تکليف شود، اولين قرباني کـارگـر و       
سوسياليسم در کردستان خواهد بود. 
عدم تعادلي که امروز وجود دارد يک 
فــرصــت تــاريــخــي بــراي کــارگــر و             
کمونيست است که خـود را مـحـکـم         
کند، حزب بسازد و جنبش شورائي و 
توده اي خود را روي بنيادهائي ادامه 
کار استوار کند. آقاي طالباني ديگـر   
بايد به چه زباني بگويد که در اين کار 

 بايد تعجيل کرد. 
و باالخره گوشه اي از صـحـبـت          

آقاي طالباني هم معطوف بـه کـومـه      
له امروز و رهبـران فـعـلـي آن اسـت.            
عکس العمل اين تشکـيـالت و ايـن        
افراد در مقابل اينگونه حمالت آقـاي  
طالباني به شوراها، و به چـرخـش بـه      
چپ کومه له در گذشته (که در ظاهر  
ـيـان مـيـشـود)،             ناسزاگوئي به مـن ب
بهترين محک درجه آمـادگـي امـروز        
آنها بـراي بـازگشـتـن زيـر سـايـه پـر                   
محبت و پدرانه احزاب سنـتـي مـلـي       
کرد خواهد بود. آقاي طالبـانـي دارد      
از قول کومه له امروز نسبت به تجربه 
ده سال گـذشـتـه ايـن سـازمـان ابـراز                
ندامت ميکند. عکس العمل کـومـه    
لـه روشــن خـواهــد کــرد کـه در ايــن                
عواطف شريک است يا خير. کارگر و  

شک دير  کمونيست در کردستان بي
يا زود اين سوال را جلوي کومه لـه و      
رهبران آن ميگذارد که پاسخشان بـه    
اينگونه حمالت و سمپاشي ها عليـه  
ـبـش     شوراها و مدافعان و فعالين جـن

 کارگري در عراق چيست. 
 
���Sر ��0�   

  �
ر�� ا��وز #�
ر� ٢٧  
 ١٩٩٢ ژو*�1    ١٣٧١ ,��  

ـبـانـي رهـبـر         درگذشت جالل طال
ـيـس جـمـهـور               اتحاديه ميهـنـي و رئ
سابق عراق  پيام تسليت چـهـره هـاي      
ـفـي، از مـقـامـات جـمـهـوري                مختل
ـيـسـتـهـا را               اسالمي تا بـرخـي کـمـون
ـيـت      بدنبال داشت. اين پيامها با تسـل
ـفـاوت     گوئي دوستان و وابستگان مـت
است. شخصي و فردي نيست، بلـکـه    
نشاندهنده سياست و جـهـت گـيـري           

 معيني است. 
ـيـت               ـيـام تسـل داليل سيـاسـي  پ
مقامات جمهـوري اسـالمـي روشـن         
ـيـگـيـرتـريـن و                 است. آنان يـکـي از پ
وفادارترين حاميـانشـان را از دسـت          
داده اند. اما چـه بـاعـث شـده اسـت               

کســانــي کــه خــود را کــمــونــيــســت            
ميدانند مرگ "مام جالل" را تسليـت    
بــگــويــنــد؟ تــاريــخــچــه مشــتــرک و           
ـبـش      نوستالژي دوره همرزمي در "جـن
ـنـظـيـم مـنـاسـبـات و                     خلـق کـرد"؟ ت
محاسبات ديپلماتيک مـنـطـقـه اي؟         
نزديکي با احزاب ناسيوناليست کـرد    

 در ايران؟ و يا ...؟ 
دلــيــل هــر چــه بــاشــد ايــن نــوع            
ـيـام سـيـاسـي                  ـيـت، پ پيامـهـاي تسـل
مــعــيــنــي را بــه جــنــبــش و احــزاب             
ناسيوناليستي کرد  در عراق و ايـران    
و منطقه مخابره ميکند. اين پيام را    
ـبـش            که؛ يک شخصيت و رهـبـر "جـن
کُرد" حتـي اگـر در راس يـک دولـت                

مذهبي قرار بگيـرد، قـابـل       -قومي 
ــويــت کــردي و                   ـتــرام اســت. ه احـ

"کردايتي" آن عاملي است که بـاعـث     
ميشود کساني که خود را کمونيست 
ميدانند و در عـمـرشـان بـراي هـيـچ             
رئيس جمهور سابق و اسبقـي، حـتـي      
در دولــتــهــاي بســيــار ســکــوالرتــر و          
ـيـامـي           امروزي تر از دولـت عـراق، پ
ـبـانـي را                   نفـرسـتـاده انـد، مـرگ طـال

 تسليت بگويند.   
جالل طالباني رهبر يـک جـريـان        
ناسيوناليستي کرد بود که حتي قبـل  
از اينکه در رکاب ارتش آمـريـکـا بـه       
پست رياست جمهوري عراق پـرتـاب     
بشود، ضديت خود را با کمونيستـهـا   
و با اعتراضات و مبارزات کـارگـري     

 بارها نشان داده بود.   
بـه     ٩٢ منصور حکمت در سال  

ـيـه شـوراهـاي               ـبـانـي عـل ترهات طـال

کارگري در کردستان و عليـه خـودش     
پاسخي داد که بروشني موقـعـيـت و      
ـبـانـي را  نشـان                  نقش سـيـاسـي طـال
ميدهد. اين نوشتـه کـه مـتـن آن در              
ادامــه ايــن يــادداشــت آمــده اســت،           
ـنـهـا يـادآوري                   بسيـار گـويـا اسـت. ت
ميکنم که  در آن زمان هـنـوز دولـت        
اقليمي  پا نگرفته بود و طالباني هـم    
هنـوز بـه مـقـام ريـاسـت جـمـهـوري                  
ـنـج           نرسيده بود. درعرض بيـسـت و پ
سال گـذشـتـه سـيـاسـتـهـاي بـغـايـت                  
ارتجاعي و ضد مردمي دولت عـراق  

ـيـمـي           ـل کـه در هـر دو            -و دولـت اق
طالباني نقش تعيين کننده اي داشت

بروشني نشان داده است که، وقتـي   -
اينها بقـول مـنـصـور حـکـمـت  "بـه                  
مشروطه شان برسند" چـه بـالئـي بـه          

سر کارگران و تـوده مـردم خـواهـنـد              
 آورد. 

ـبـانـي درگـذشـت امـا             جالل طـال
آنچه باعث تاسف و تاثر اسـت عـود       
ــان              ــســم در مــي ــالــي ــون ــاســي کــردن ن
کمونيستهائي است که حتي جنايات 
ـتـهـاي           ناسيوناليستها در هـيـات دول

مذهبي در اقليم کردستان و    -قومي
ــق                   ــعــل در عــراق، خــدشــه اي در ت
خاطرشان به يک "رهبر محبوب خلـق   

 کرد" وارد نکرده است. 
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رفراندوم عمومـي در کـردسـتـان         
ـتـامـبـر بـرگـزار           ٢٥ عراق که روز  سـپ

شد، مستقل از انگيزه سياسي دسـت  
اندرکاران دولت اقليم يک رويداد مهـم  
تاريخي بود که بر تحوالت بـعـدي در     
کل منطقه تاثيرات مـهـمـي خـواهـد        
داشت. عليرغم تهديدات و فشارهاي  
ــجــاعــي اردوغــان و              ــهــاي ارت دولــت
جمهوري اسالمي ايران و حـکـومـت        
دست نشانده عراق و مـزدوران حشـد       
الشعبي و امثالهم، رفراندوم عـمـومـا    
در يک فضاي آرام برگزار شد و مـردم      
ـنـا بـه              وسيعا در آن شرکت کـردنـد. ب
گزارشهاي رسمي اکثريـت قـريـب بـه         

درصد مـردم   ٩٠ اتفاق يعني بيش از 
به جدايي کردستان از عراق راي داده     

 اند. 
اکنون آنچه شاهديم از يک طـرف    
ـتـهـاي             ادامه تهديدات از جـانـب دول
ارتجاعي ترکيه و جمهوري اسـالمـي     
و باندهاي حاکم در عراق و مـزدوارن      
ـتـهـاسـت، از سـوي           وابسته به اين دول
ــم                   ـي ـلـ ــت اقـ ــي و دول ــارزان ــگــر ب دي
ميخواهند راي مردم را به وثيقه زد و 
بندها و معامالت خود با اين دولتها 

 تبديل کنند. 
آنچه مهم و الزم به تـاکـيـد اسـت       
اينست که مردم راي داده انـد و راي          
مردم بـايـد عـمـلـي شـود. مـردم بـه                  
جدايي راي داده اند و روند اين جدايي 
بايد هرچه سريع تر آغاز شـود. هـيـچ       
مرجعي مجاز نيست که مانع عملـي  
شدن خواست و اراده مردم شود يا بـر    
سر تصميم مردم دسـت بـه مـعـاملـه          
گري بزنـد و تـحـقـق آنـرا بـه تـاخـيـر                    

ـيـم کـردسـتـان و                   ـل بيندازد. دولـت اق
دولت عراق بايد رسـمـا و فـورا رونـد           
ـنـد و                 جدايي کـردسـتـان را آغـاز کـن
شرايط الزم براي اجـراي کـامـل آنـرا           

 فراهم نمايند.
حـزب کــمـونــيـســت کــارگـري از           
تصميم مردم براي استقـالل حـمـايـت       
ميکند و همه مـردم جـهـان و هـمـه              
سازمانها و نهادهاي پيشرو و انسـان    
دوست را فراميخواند کـه تـهـديـدات         
دولتهاي ارتجاعـي و مـزدوران آنـهـا           
عليه مردم کردستان عراق را محکوم 
کنند و از اراده مـردم بـراي تصـمـيـم            
گيري در مـورد زنـدگـي خـود دفـاع              
ـتـهـاي        نمايند. نبايد اجازه داد که دول
ارتــجــاعــي و جــنــايــتــکــاري کــه در           
کشــورهــاي تــحــت حــاکــمــيــت خــود        
کــوچــکــتــريــن آزاديــهــا را ســرکــوب          
ميکنند با نظـامـي کـردن اوضـاع و           
ايجـاد فضـاي ارعـاب و تـهـديـدات               
جـنــگــي و مــحــاصــره اقــتــصــادي و          
نظامي، مردم کردستان عـراق را بـه         
دلــيــل دخــالــت در ســرنــوشــت خــود          
مجازات کنند. مردم حق دارنـد راي       
بدهند و اراده خود را به اجرا بگذارند. 
کردستان مستقل  بايد تـوسـط خـود        
ـتـخـب        مردم و از طريق يک دولت مـن
غيرقومي و غيرمذهبي اداره شـود.      
اين اوليـن گـام بـراي پـايـان دادن بـه                 
دزديها و يکه تازي باندهاي حاکم در   

 کردستان عراق است. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ اکتبر  ٤ ، ۱۳۹۶ مهر  ١٢ 

روند استقالل کردستان عراق فورا بايد  

 آغاز شود

ـيــروهـــاي چــپ و                  از طــرف نـ
کمونيست فراخواني در اعـتـراض بـه      
عاشوراي دولتي در تورنتو داده شـده    
ـيـز            بود. حزب کمونيسـت کـارگـري ن
يکي ا ز سازماندهندگان و  فـراخـوان   
دهـنـدگـان بــه ايـن اعــتـراض بـود .                 
ـبـه اول             فعالين حزب نيز روز يـکـشـن
اکتبر قبل از اينکه سازماندهنـدگـان   
عاشوراي دولتـي رژيـم اسـالمـي بـه            
محل برسند،  در کنار ديگر نيرهـا و    
انسانهاي چپ و آزاديخواه  در ميـدان  

مل لستمن و در مسـيـر راه چـنـديـن          
ســاعــت بــا بــلــنــدگــوهــاي قــوي بــا            
ـنـده بـه                 سخنراني و شـعـارهـاي کـوب
توضيح اهداف   رژيـم و آگـاهـگـري           
ـيـان          مردم  پرداخته و تا پـالزاي ايـران
ـيـه    مسير راه را به محل افشاگري عل
رژيم  تبديل کرده و در پالزاي ايرانيان 
نيز به سخنراني پرداختند و يـک بـار         
ديگر يکشنبه اي سرخ را در تـاريـخ         
مبارزات مخالفين رژيم در تورنتو بـه  

 ثبت رساندند.

حزب کمونيست کارگري از همـه  
نيروهاي آزاديخواه و برابري طلب کـه    
ـبـت           يکشنبه ي سرخ ديگري را بـه ث
ـتـو بـه                    ـنـد تـورن رساندند و نـگـذاشـت
سادگي محلي بـراي جـوالن رژيـم و            
مزدورانش باشد تشکر و  قـدردانـي         

 مي کند.
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 واحد شرق کانادا  

مراسم عاشوراي دولتي در تورنتو به صحنه ي افشاگري عليه رژيم 

 تبديل شد

سهيل عربي زنداني سـيـاسـي از        
زندان اوين بـا ارسـال نـامـه جـديـدي               
اعالم کرده است که بطور مـوقـت بـه        
اعتصاب غذاي خود پـايـان خـواهـد         
داد. او گفته است که يک مهلـت يـک      
هفته اي به نمايندگان سپاه پـاسـداران   
داده تا به خواستهايش رسيدگي شود 
و در غير اينصورت مجـدا دسـت بـه        
اعتصاب عذاي خشک و تـر خـواهـد        
ـيـه اعـدام             ـلـي عـل زد. کميته بين المل
ضمن ابراز خوشحـالـي از شـکـسـتـه           

شدن اعتصاب عذاي سـهـيـل عـربـي        
اعالم مي دارد که همراه با همه مردم 
آزاديخواه در ايران و جهان براي آزادي 
فوري و بدون قيـد و شـرط او تـالش            
خواهد کرد. متن نامه جديد سـهـيـل     
ـيـه       عربي که به کميته بين المللي عـل

 اعدام رسيده است بدين قرار است:
"بخاطر قلب مادر و به مناسبـت   
روز جهاني اموزگار آب نوشيدم. پس  
از تشــنــج ديشــب و ديــدار امــروز               
ـتـه بـه آن هـا                      نماينده سـپـاه يـک هـف

فرصت دادم کـه بـه خـواسـتـه هـايـم                  
رسيدگي کنند اگر به قـولشـان عـمـل       
نکنند. مجددا اعتصابم تر و خشـک       
خواهد شد و اينبار سرم هم نـخـواهـم      

ـنـد             7زد. امروز زندانيان سـيـاسـي ب
اوين مراسمي به مناسبت بزرگداشت 
روز معلم روز معلم تدارک ديده بودنـد  
من هم افتخار داشتم در کنار اسـتـاد     
ـنـگـرودي بـاشـم.               محمود بـهـشـتـي ل
ـيـز بـه ايـن              بخاطر نگراني مادرم و ن
دليل که با خود عهد کـرده بـودن در         

اين مراسم سرود بخوانم اب نوشيدم و 
به عشق دو معلم زنداني اسـمـاعـيـل       
ـنـگـرودي         عبدي و محمود بهشـتـي ل
چنان مرغ سحر خواندم که خـواب از      
سر زندانبانان پريد بياد فرزاد کمانگـر  
بــزرگ و بــه امــيــد ازادي تــمــامــي              

 زندانيان سياسي.
 سهيل عربي"

 
 کميته بين المللي عليه اعدام 

 ۲۰۱۷ اکتبر  ۵  -۱۳۹۶ مهر  ۱۳ 

 سهيل عربي از زندان اوين: بخاطر قلب مادر و به مناسبت روز جهاني اموزگار آب نوشيدم
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ــاي     ــا                ١١ از روزهــ  ١٥ تــ
اکتبرامسال نمايشگاه جهاني کتـاب  
در شهر فرانکفورت آلمـان شـروع بـه        
کار خواهد کرد. جمهـوري اسـالمـي       
هـر ســال تــقــال کــرده اســت در ايــن               
نمايشگاه شرکت کند. اما هر سال با  
اعتراض مخالفان روبرو شده و غرفـه  
هايش به محلي از افشاگري عليه آن 
روبرو شده است. امسال هم جمهـوري  
اسالمي حضور در اين نمايشـگـاه را     

 تدارک ديده است. 
جــاي جــمــهــوري اســالمــي در          
نــمــايشــگــاه کــتــاب نــيــســت. ايــن             
ـيـان و آزادي            حکومت ضد  آزادي ب
ـقـاد و         ـت انديشه است و کوچکترين ان
مـخـالــفـت ســيـاسـي را بـا زنـدان و                  
شکنجه پـاسـخ داده اسـت. هـرسـال               
شمار بسياري از جـوانـان را بـه جـرم           
ابــراز نــظــر در مــديــاي اجــتــمــاعــي           
دستگير و زنداني ميکند. هزاران نفر  
ـفـت بـا حـکـومـت و              را به جرم مخال
بجرم داشتن عقـايـد ديـگـر زنـدانـي،           
ــرده اســت،                 ــجــه و اعــدام ک شــکــن
حکومتي که در همين زمان حـاضـر     
صدها فعال سياسي را در زندان نـگـه   
داشته است و تنها در چـهـارسـال اول      

نفـر را     ۲۰۰۰ دولت روحاني بيش از 
اعـــدام کـــرده اســـت، جـــايـــش در             
نمايشگاه کتاب نيست. حـکـومـتـي        
ـتـل    که به جرم نوشتن کتاب، فتواي ق
سلمان رشدي را صادر کرده، شاعران 
و نويسندگان منتقد را زنداني کـرده،    
رسما وزارتخانه "فـرهـنـگ و ارسـاد            
اسالمي"را براي  سـانسـور کـتـاب و          
نشر افکار عقايد سازمان داده اسـت    

 جايش در نمايشگاه کتاب نيست.

ـيـل       ـب آزادي «هيچ توجيهي از ق
براي حضور رژيمي کـه   »بيان و نشر

کتاب ميسوزاند و کـتـاب نـويـس و         
کتـاب خـوان را شـکـنـجـه و اعـدام                  
ميکـنـد و يـک وزارتـخـانـه بـه اسـم                   
وزارت ارشـــاد بـــراي ســـرکـــوب و             
ـيـب قـرار دادن           سانسور و تحت تـعـق
ـقـد دايـر           ـت نويسندگان مخالف و مـن
کرده است، در نمايشگاه کتاب قـابـل   
قــبــول نــيــســت. مــمــاشــات دســت            
ـنـدگـان             اندرکاران نمايشگـاه بـا نـمـاي
وزرات ارشـاد جـمــهـوري اسـالمــي،           
دهن کجي آشکاربه مردم ايران و بـه      
ـيـده اسـت.              ـيـان و عـق هرنوع آزادي ب
جمهوري اسـالمـي و نـهـادهـاي بـه               
اصطالح فرهنگي و غير فـرهـنـگـي       
اش بايد همه جا بايکوت شونـد و از      
همه مجامع و نهادهاي بين المللي و 
 درهمه کشورها بيرون انداخته شوند.

غرفه هاي تدارک ديده شده بـراي    
جمهوري اسالمي بايد برچيده شود و 

ــشــاراتــي  « هــاي جــمــهــوري      »انــت
اسالمي از نمايشگاه اخـراج شـونـد.        
مــخــالــفــان جــمــهــوري اســالمــي را         
فراميخوانيم که در ايـن نـمـايشـگـاه            
حضور بهم رسانند تا هم انتـشـاراتـي    
هـاي جـمـهـوري اسـالمـي و وزارت               
ارشادش و هم مسئولين نـمـايشـگـاه     
بدانند کـه نـمـايشـگـاه کـتـاب جـاي               
جـمــهــوري اســالمــي و انــتــشــاراتــي         
هايش نيـسـت. در ايـن نـمـايشـگـاه               
شرکت کنيد و عليه حکومت اعـدام    
 و سرکوب و سانسور اعتراض کنيد.

تشکيالت خارج کشور حزب 
 آلمان -کمونيست کارگري ايران

    ۲۰۱۷ اکتبر 

جمهوري اسالمي بايد از نمايشگاه 

 شود! کتاب فرانکفورت اخراج

مهر به مناسبـت روز     ۱۳ امروز 
معلم، هزاران نفر از معلمان شاغل و   
بــازنشــســتــگــان لشــگــري، کشــوري،      
تامين اجتماعي و وزارت بـهـداشـت        
تــجــمــات پــرشــوري در شــهــرهــاي            
مختلـف بـرپـا کـردنـد و بـر تـحـقـق                    
خــواســتــهــاي مــهــم و فــوري خــود             
ـقـش زنـان در ايـن             پافشاري کردند. ن

 تجمعات بسيار چشمگير بود. 
تــجــمــعــات پــرشــور امــروز بــه           
فراخوان شوراي تشکل هاي صنفي و 
گروههاي مختلف معلمان برگزار شد 
و بازنشستـگـان لشـگـري، کشـوري،          
تامين اجتماعي و وزارت بـهـداشـت        
نيز وسيعا در اين تجـمـعـات شـرکـت        
کـردنـد. در ايـن تـجـمــعـات حضــور                
ـيـن کـارگـري، بـازنشـسـتـگـان،                فعـال
ـيـن اجـتـمـاعـي                 دانشجويـان و فـعـال
برجسته بـود. در بـرخـي شـهـرهـا از                
جمله اصفهان و شـيـراز تـعـدادي از             
ـيـز در              خانواده هاي دانـش آمـوزان ن
تجمع شرکت داشتند. در تهران بيـش   
از سه هزار نفر در تجـمـع در مـقـابـل          
سازمـان بـرنـامـه و بـودجـه شـرکـت                 
کردند. تعداد کثيري نيز در اصفهـان،   
شيراز، تبريز، يـزد، مشـهـد، اهـواز،         
کرمانشاه، زنجان، سنندج، بجـنـورد،   
بــوشــهــر، قــزويــن، مــريــوان، ســقــز،          
ــل،              مــمــســنــي، شــهــر کــرد، اردبــي
کــوهــدشــت، اســالم آبــاد غــرب،               
اليگودرز، دلفان، روشمگان و تـعـداد     
ديگري از شهرها نيز در مقابل مراکز 
آموزش و پـرورش گـرد آمـدنـد و بـا              
ـلـف                 شعـارهـا و پـالکـاردهـاي مـخـت
خواستهاي بحق خود را فريـاد زدنـد.     
ـيـز      همزمان در بند هفت زندان اوين ن

با حضور جمعي از زندانيان سـيـاسـي    
مراسمي بـه مـنـاسـبـت روز مـعـلـم                 

 برگزار شد. 
زنداني سياسي آزاد بـايـد گـردد،      
بهشتي، عبـدي، شـهـابـي آزاد بـايـد             
گردد، معلم زنداني آزاد بـايـد گـردد،      
تحصيل رايگان اعـالم بـايـد گـردد،           
معلم ميميرد ذلت نميپذيرد و تا حـق  
ـيـم، از          ـن خود نگيريم از پي نمي نشـي
ـنـدگـان در       جمله شعارهاي شرکت کن
ايـــن تـــجـــمـــعـــات بـــود. بـــر روي               
ـيـز کـه در                 پالکاردهـاي مـتـعـددي ن
دست تظاهرات کنندگان بود خواست 
هاي مختلف معلمان و بازنشستگان 
به چشم ميخورد. معلمان زنـدانـي را      

ميليون حـقـوق    ٤ آزاد کنيد، خط فقر 
مــا يــک مــيــلــيــون، مــعــلــم کــارگــر            
دانشجوي زنـدانـي آزاد بـايـد گـردد،            
ـيـسـت، تـحـصـيـل           جاي معلم زندان ن
رايگان، زندگي ميخـواهـيـم وعـده و         
بهانه به ما تحويل ندهيد، معيشـت،  
مــنــزلــت، حــق مســلــم مــاســت، و             
همينطـور خـواسـت يـکـسـان سـازي              
حقوق ها که در واقع خواست افزايـش  
دستمزد بود توجه ها را به خود جلـب  
ميکرد. در تهران و بـرخـي شـهـرهـا             
قـطـعـنـامـه هـايـي در اعـتـراض بــه                  
شرايط اسفبار آموزشي در ايران و بـا    
تاکيد بر خواست هاي معلمان قرائت 
کردند. در اليگودرز در قطعنامـه اي     
که توسط يکي از حـاضـريـن قـرائـت        
گرديد بر خواست تـحـصـيـل رايـگـان         
براي کليه کودکان از جـملـه کـودکـان       

 مهاجر تاکيد شد.  
الزم به توضيح است که از چـنـد       
هفته قبل معلمان و بازنشستگان بـه    

ـيـغـات         ۱۳ استقبال  ـل ـب مهر رفتند، ت
وسيعي سازمان دادند و پـوسـتـرهـاي     
جالب و متعددي کـه خـواسـت هـاي         
آنها، اعتراض آنـهـا و هـمـبـسـتـگـي             
ـيـان              ـلـف مـردم را ب بخش هاي مخـت
ميکرد، منتشر کردند و فضـايـي از       
شور و اتحاد را در ميان مـعـلـمـان و         
بازنشستگان و بخش هاي ديگري از   
مــردم ايــجــاد کــردنــد. تــجــمــعــات            
ســراســري امــروز بــدنــبــال مــبــارزات        
قدرتمند کارگران هـپـکـو و آذرآب و          
ساير اعتراضـاتـي کـه در شـهـرهـاي             
مختلف جـريـان دارد، گـام ديـگـري              
ـيـه          مبارزات حق طلبانه مـردم را عـل
فقر و بيحقوقي، عليه امنيتـي کـردن     
اعتراضات و عليـه آنـچـه جـمـهـوري           
اسالمي به سر مردم آورده است جـلـو   
برد. جا دارد که صميمانه دست کليـه   
حاضرين در تجمعات امروز و بـويـژه     
سازماندهندگان اين حرکت بـزرگ را    

 بفشاريم.  
در سالهاي گذشته نيز معلمان به 
مناسبت روز جهاني معلم تجمـعـات   
اعــتــراضــي بــرگــزار کــرده انــد امــا            
تـظــاهـرات هــاي بــزرگ و ســراســري           
امسال و همـبـسـتـگـي بـخـش هـاي             

مـهـر      ۱۳ مختلف مردم با آنـهـا در       
امسال، اين روز بعنوان يک روز مـهـم   
اعتراضي در تاريخ مـبـارزه مـردم و          
تحکيم همبستگي ميان بخش هـاي    

 مختلف مردم ثبت شد. 
 

 زنده باد همبستگي زنده باد اتحاد 
 حزب کمونيست کارگري ايرن

 ۲۰۱۷ اکتبر  ۵ ، ۱۳۹۶ مهر  ۱۳ 

هزاران نفر از معلمان و بازنشستگان در سراسر کشور 

 دست به تجمع زدند 

 مهر تجلي اتحاد و همبستگي مردم بود  ۱۳ 
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حکومتهاي ديـکـتـاتـور و ضـد            
ـيـت و يـا                  انسان به نـام دفـاع از امـن
مقابله با جنايت در جـامـعـه، روزانـه       
ـيـن و                    ـف ـتـل عـمـد مـخـال دست بـه ق
منتقدين و يا متهمين زده و بـا ايـن         
جنايات عمـال در مـقـابـل جـامـعـه              
اعالم ميکنند که زندگي و يـا مـرگ     
همه در دستان آنها است، و در مقابل 
ــامــه                  ــرن ــات هــم ب ــاي ــم و جــن جــرائ
پيشگيرانه و يا منطـبـق بـا مـوازيـن          
ـتـل افـراد              انساني ندارند، بلـکـه بـا ق
عمال صورت مسئلـه را حـذف و از           
زيـر بـاروظــايــف خــود شــانــه خــالــي           
ميکنند. اين يک سيستـم وحشـيـانـه        
ايجاد وحشت در جامعـه و يـادآوري       
کردن، بي حقوقي مطلق مردم در اين 
  نـــــــوع جـــــــوامـــــــع اســـــــت!                

مبارزه عليه اعدام يک جنبش جهاني 
ـتـل           است که هدف آن مـمـنـوعـيـت ق
عمد انسانها به دست دولتها در همـه  
  جـــــــاي جـــــــهـــــــان اســـــــت.                

در شهـر کـلـن در آلـمـان بـه دعـوت                  
کميته بين المللي عليه اعدام امسـال  
ـيـه                کنفرانسي بـرگـزار مـيـشـود، عـل
اعدام در دنيا و در ايران و براي نجات 
جان سـهـيـل عـربـي وبـالگ نـويـس                 
ــد مــذهــب و اســالم و در                   مــنــتــق

گراميداشت ياد ريحانه جباري که در 
ـبـر      ٢٥  در ايـران اعـدام          ٢٠١٤ اکت
  شد.

  سخنرانان !
زينا فوگت نويسنده و فعال عليـه  
اعدام که فعاليتهايش بر عليه اعـدام    
در امريکا او را به چـهـره سـرشـنـاس          

 مبارزه عليه اعدام تبديل کرد.
فلورين چفايي فعال عليه اعـدام،  
از مسئولين سايت هومانيستـهـا در     

  آلمان و چهره مبارزه با اعدام در دنيا
مينا احدي سخنگوي کميته بين 
المللي عليه اعدام و فعال سـرشـنـاس    

  مبارزه عليه اعدام در ايران
ـيـن          با دعوت از سازمان عـفـو ب

  الملل
 محل و زمان :
 اکتبر ١٤ کلن. روز شنبه 

 ١٦.٠٠ ساعت  
 

Jugendherberge Köln
-Riehl 
An der Schanz 14, 
50735 Köln 

 
  کميته بين المللي عليه اعدام

   ٢٠١٧ اکتبر  ٤ 

 کنفرانسي به مناسبت ده اکتبر روز جهاني عليه اعدام در شهر کلن در آلمان

 اعدام قتل عمد دولتي است و بايد در همه جاي جهان فورا ممنوع شود

 

 انترناسيونال
 

 نشريه حزب 
 کمونيست کارگري 
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