
 

 ٦٣ ۷   شماره 
حزب کمونيست کارگري ايران

  انترناسيونال
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ايران   دمکراتهاي  در کنگره سکوالر  مينا احدي  متن ويرايش شده سخنراني 
  ٩١٠٢ اکتبر   ٩٢ بتاريخ  

 گذشته چراغ راه آينده نيست! 
 

 (۱ گفتگو با علي جوادي در حاشيه "روز كوروش" ) 
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 2  ۱۹۳۱آبان  ٢١ انترناسيونال 

 

 

قبببا از شبرو   انترناسيونال:  
گفتگو اجازه دهيد يك مسباهبه را از  
باالي سر بحث برداريم. رژيم اسالمي  
در سال گذشته دست ببه دسبتبگبيبري  

آببان    ۷ برخي از شركت كنندگان در  
در پاسارگاد زد و حبمبم زنبدان ببراي  
چند تن صادر كبرد. امسبال نبيب  ببا  
مسدود كردن راهبهباي مبنبتبهبي ببه  
پباسبارگباد جبلببوي حربور ا براد در  
"مقبره كبورش" را گبر بت. نبنبرتبان  

 چيست؟  
مببا هببرگببونببه  علل للا یللوا  :  

دستگيري و اذيت و آزار و ممنوعيت  
تجمع  شهروندان جبامب به را شبديبدا  
محموم ميبمبنبيبم. مبا پبرچبمبداران  
آزاديهاي وسيع و بي قيد شرط بيان و  
نقد و تجمع و ابراز وجود تمامي آحاد  
جام ه هستيم. آزادي بي قيد و شرط  
عبببقبببيبببدهج ببببيبببانج اجبببتبببمببباعبببا ج  
مطبوعا ج تناهبرا ج اعبتب،با ج  
تح   و تشبمبا يبك ركبن تبخبطبي  
ناپذير حقوق و آزادي هباي  بردي و  
مدني در جام ه است. اهبته د ا  از  
حق آزادي بيبان و عبقبيبده مبتبراد   
د ا  از هر نبو  ببيبان و عبقبيبده اي  
نيست. آزادي نبقبد تبمبامبي جبوانب   
 رهنگيج مذهبيج ملي و مقدسبا   

 خود ني  يك ركن آزادي بيان است.  
از كببتببيبببببه  انللتللرنللاسلليللونللال:  

كوروش يا آنچنانمه برخي ميگويندج  
"منشور كوروش" آغباز كبنبيبم. ايبن  
نوشته چه ارزش و سنديبت تباريبخبي  

 اي دارد؟  
هيچ! اين كبتبيبببه  ع ا یوا  :  

را بايد بمانند يبك ببيبانبيبه سبيباسبي  
دستگاه سركوبگر حاكم نگاه كرد. آيا  
توئيت هاي ترامپ چبه امبروز و چبه  

سال ديگرج اهبته اگر سرمايبه    ۰۰۲۲ 
داري جام ه بشري را قبا از آنمه ببه  
زير كشيده شودج نابود نمبرده بباشبدج  
داراي هيچگونه ارزشبي هسبت؟ آيبا  
بيانيه هاي خبمبيبنبي در زيبر درخبت  
سي  در نو ا شاتبو هبيبچ حبقبيبقبت  
تاريخي را بيان ميمنند؟ آيبا "آيبا "  
محمد بيان حقيقت رابطه او و خبداي  
نا موجودش است؟ آيبا گبفبتبه هباي  
چنگي  خان پبيبرامبون عبمبلبمبردش  
داراي هيچگونه ارزش تاريخي اسبت  
و كسي ميتواند اين گفته ها و نوشته  

ها را مبنباي واقب بيبت سبيباسبي آن  
زمان قرار دهد؟ آيا بيانيه هاي هيتلر  
در مورد عملمرد حمومبتبش داراي  
هيچ حقانبيبت تباريبخبي اسبت؟ ايبن  
نوشته ها بيان هيچ حقيقت تباريبخبي  
اي نيستند و به هبمبيبن اعبتبببار هبم  
داراي هيچگونبه سبنبديبت تباريبخبي  
نيستند. هيچ مورخي با ببرخبورداري  
از ذره اي پايبندي به حقيقت تاريخبي  
و علمي نميتواند اين اسناد را مبناي  
حقيقت و يا سنبديبت تباريبخبي قبرار  
دهببد. چببه كسببي ادعبباهبباي يببك  
امپراطور جهانگشاه در مورد خود را  
مبناي هيچ حقيقت تاريخي قبلبمبداد  

 ميمند؟ 
اين كتيبه نوشته اي است كبه ببه  
 رمبان كبوروش و تبوسبه كباهبنبان  
مردوخج بت و خداي خدايان باباج در  
مدح و ت ريف از كبوروش نبگباشبتبه  
شده و در م بدي به خاك سپرده شبده  
اسببت. بببراسببتببي چببقببدر كبباهببنببان  
مجي گوي پادشاهي كه با تبببانبي و  
توطئه راه را ببراي ورود ارتبش او ببه  
بابا  راهم كرده ببودنبدج مبيبتبوانبنبد  
بيانگر حقيقتي و يا قاضبي ببيبطبر   

 تاريخ باشند؟  
بر مبببنباي ايبن  انترناسيونال:  

كتيبه ادعا ميشود كه كبوروش ببرده  
داري را ملغي كرده اسبت. حبقبيبقبت  

 چيست؟ 
ايبن يبك درو    ع لا یلوا  :  

ب رگ اسبت. كبوروش ببرده داري را  
ملغي نمردج در هبيبچ كبجبا مبلبغبي  
نمرد. نه در بابا و نه در سرزمينهباي  
وسببيببع تببحببت كببنببتببرل امببپببراطببوري  
هخامنشيان چنين اقدامبي صبور   
نگر ت. برعمسج واق يت اين اسبت  
كه برده داري يك واق بيبت كب بيبف و  
زشت تاريخ آن دوران بشري و نه تنهبا  
آن دوران بلمه تا حدود دو هب ار سبال  

 ب د از سلسله هخامنشيان بود.  
مورخين قالببي و مب دببگبيبر و  
ايدئوهبوگبهباي جبريبانبا  مبخبتبلبف  
ناسيوناهيست عنمت طبلب  ايبرانبي  
اين ادعاي خود را بر بخشي از كتيبه  
كوروش استوار كرده اند كه ميگويد:  
"نبونيدج مردم درمبانبده بباببا را ببه  
بردگي كشيده بود. كاري كه در خبور  
شان آنان نبببود... مبن ببرده داري را  

برانداختم." در اينجا اشاره به سيستبم  
بردگبي و ببرده داري عبلبي اهب بمبوم  
نيستجاشباره ببه اقبدام "نباشبايسبت"  
نبونيد پادشاه بابا است. تالشي براي  
"موجه" و "مردمي" جلوه دادن هشمر  
كشي كورش است. در همين زميبنبه  
هردو  به وجود برده داري قبا و ب د  
از حبمبلبه كبورش ببه بباببا اشببارا   

 روشني دارد. 
هبمبچبنبيبن ببر  انترناسيونال:  

مبناي اين كتيبه گفته مبيبشبود كبه  
كوروش اوهين حمومت مبببتبنبي ببر  
آزادي مذاه  را پبايبه گبذاري كبردج  

 ننر شما چيست؟ 
هبر چبنبد تبمبام  ع ا یلوا  :  

واق يت تاريخي در اين زمينه چندان  
روشن و دقيق نبيبسبتبنبد امبا نبفبس  
هشمر كشي كوروش به بابا و ت ريف  
و تمجيد از مبردوكج خبداي خبدايبان  
باباج و ايبنبمبه كبوروش ببه  برمبان  
مردوك براي كبنبار زدن خبدايبي كبه  
جانشين مردوك شده ببودج دسبت ببه  
چنين اقدامي زده استج خود نباقب   
اين ادعاي منبدر  در كبتبيبببه و يبا  
ايدئوهوگهاي مدا ع آن است. بب بالوه  
اين كتيبه بيش از هر چي  بيبانبيبه اي  
بببراي ببب رگببداشببت مببردوخ اسببت و  
كببوروشببي كببه بببراي مشببروعببيببت  
بخشيدن به حمومت خبود در بباببا  
ناچار است خود را مطيع و  برمبانبببر  
مردوخج و ببه عبببار  امبروزي تبرج  

 سايه خداي بابا م ر ي كند.  
اما واق يت ديگر اين اسبت كبه  
تبببك خبببدايبببي و ببببه اصبببطبببالح  
"يمتاپرستي" شما غاه  مذه  در  
جوامع آن دوران نبود. چنبد خبدايبيج  
وجود بت ها و خدايان مت دد بخشي  
از واقببيببت خببرا ببي آن زمببان بببود.  
خرا ا  مذهبي مبتب بددي مبوجبود  
بودند و "آزادي" پرستش ايبن ببت هبا  
امري عبادي ببود. ايبنبمبه كبوروش  
اجازه داد مذاهبي كه توسه نببونبيبد  
در بابا و سرزمينهاي تحت كنترل آن  
دچار محدوديبتبهباي تباريبخبي شبده  
بودندج به بت هاي خود سجده كنبنبدج  
و آيين و رسوم مذهبي خبود را اجبرا  
كنندج نبمبيبتبوان ببه مب بنباي آزادي  
مذاه  علبي اهب بمبوم تبلبقبي كبرد.  
كوروش سيستم پادشاهي نببونبيبد را  

بهمراه دستبگباه مبذهبببي كبه ببه آن  
مشروعيت مي بخشيد را ببه كبمبك  
كاهنان مردوك پرست سرنگون كبرده  
بود. يمي از مفاد اين تبببانبي اببقبا   
روابه اجتماعي و دستگها مبذهبببي  
گذشتبه ببود. بب بالوه كبوروش ببراي  
ترمين بقا  حمومت و مشروعبيبت  
بخشيدن به حمومت خود ببه چبنبيبن  
اقدامي احتيا  داشبت. يبك شبمبا  
"طبببببيبب ببي" سببركببو  و كببنببتببرل  
سرزمينهبايبي كبه ببا رسبم و رسبوم  
متفاو  زندگي ميمردندج همين بود  
كبه دسببتبگبباه مببذهببببي شببان دسببت  
نخورده باقي بمانبد تبا ببه تبوجبيبه و  
مشروعيت بخشيدن به حبمبومبت و  
 رمانروايي وقت بپردازند و مردم زيبر  
سلطه اين  اتحين ني  به حاكمبان هبم  
"ماهيتهاي" گ ا  و كبمبر شبمبن را  
بپردازند. اعبمبال هبر نبو  سبيبسبتبم  
ديگري مستل م حرور مداوم هشمبر  
نيروي  اتح است كه اممان تبحبرك و  
كشورگشايي اين نيروها را ببه شبد   
محدود ميمرد. موضو  نتيجتبا نبه  
"آزادي مذاه " و يا حتي احبتبرام ببه  
خرا ه هاي مذهبي مبوجبودج ببلبمبه  
نقش دستگاههاي مت دد مذه  در  
چگونگي حفظ سيستم امبپبراطبوري  
وقت بود. موضو  بر سر بند و بسبت  
كاهنان بابلي ببا كبورش ببراي اببقبا   

 دستگاه مذهبشان بود. 
در عين حال بايد ببه ايبن نبمبتبه  
"كوچك" ني  اشاره كرد كه روي ديبگبر  
آزادي دسببتببگبباه مببذاهبب ج آزادي از  
مذه  و آزادي بي مذهبي است! اين  
واق يت مهمي است كه در پس پبرده  
آزادي مذاه  پوشانده ميبشبود. مبا  
براي آزادي مذه  و ببي مبذهبببي و  
كوتاه كردن دست مذه  از زندگي و  

 شئونا  جام ه مبارزه ميمنيم. 
و باالخره گبفبتبه  انترناسيونال:  

ميشود كه اين كتيبه اوهين "منبشبور  
 حقوق بشر" است. ننر شما چيست؟  

كبدام بشبر؟ كبدام  ع ا یوا  :  
حقوق؟ شوخي ميمنند. نبببايبد ايبن  
شوخي ها را چبنبدان جبدي گبر بت.  
اجازه دهيد نقد خود به خود "ببيبانبيبه  
حقوق بشر" را در جاي ديگري دنبببال  
كنيم. اصوال "بشر" مفهومي مت لبق  
به دوران سرمبايبه داريج دوران پسبا  

برده داري و  ئوداهي م اسبت. مبقبوهبه  
اي است كه در پس تحوال  تاريخبي  
م يني در جوامع اروپاييج در دوران  
رنسببانببس و در دوران انببقببالبببا   
بورژوايي شما گر ت. بيانيه حبقبوق  
بشر م،وبه اي است كبه مشبخب،با  
مح،ول دوران سرمايه داري پبس از  
جنگ دوم جهاني است كه براي اوهين  
ببار حببقببوقبي را كببه از نببقببطبه نببنببر  
بورژوازي انسانها از آن برخوردارند را  
بر شبمبرده اسبت. در دوران كبوروش  
برده داري و سيستم اربا  و رعبيبتبي  
در جبوامبع آن زمبان حباكبم ببودنبد.  
جام ه ببه ببرده و رعبيبت و ارببا   
تقسيم ميشد. برده و رعيت  اقد هبر  
گونه حق و حقوقي در جام ه ببودنبد.  
سهمي از زنبدگبي و حباصبا تبالش  
خود نداشتند. اربا ج ماهك جسبم و  

 صاح  مح،ول كارشان بود.  
اين ادعاي مرحك تنبهبا نشبان  
دهنده جايگاه "حقوق بشر" حبتبي ببا  
تفسير بورژوايي آن در سيستم نبنبري  
جريانا  ناسيوناهيست ايراني اسبت.  
حقوق بشر حتي در ت ريبف ببورژواي  
آن ي ني حقوق شهروندي كه از قبيبد  
بردگبي و سبيبسبتبم ارببا  رعبيبتبي  
خالص شده است. انساني كبه نباچبار  
نيست به هيچ  رمانروايي ماهيبا  و  
خببرا  بببپببردازدن شببهببرونببد اسببتج  
شهروندي كه داراي حبق آزادي ببيبان  
استج داراي حق نقد و حق ابراز وجود  
استج صاح  اخبتبيبار ببدن خبود و  
نيروي كار خويش اسبتج حبتبي اگبر  
ناچار باشد نيروي كار خود را مبانبنبد  
كااليي در بازار در ازا  م د به  روش  
برساندج حداقا برده نيبسبتج حبداقبا  
رعيت نيست. حقوق بشرج حبتبي در  
روايت بورژوايي آن از حبق تشبمبا و  
تح   و تجمبع ببرخبودار اسبت. آيبا  
كتيبه كورش كوچمتريبن نشبانبي از  
ايببن مببحببورهبباي عببمببومببي حببقببوق  

 شهروند در جام ه را دارد؟ 
ب الوه مگر ميتوان بيانيه اي را  
"اوهين منشور حقوق بشر" دانست كه  

 گذشته چراغ راه آينده نيست! 
 

 (۱ گفتگو با علي جوادي در حاشيه "روز كوروش" ) 

 



 3 ٧٦٣شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

 

در مدح خداي مردوخ استج تبوسبه  
كاهنان بابا به نگارش در آمده و در  
تبب ببريببف و تببمببجببيببد امببپببراطببوري  
سركوبگر بر استوانه اي گلي نبوشبتبه  
شده و در خاك م ابد د ن شده است؟  
كتيبه كوروش را در واقع منشور ببت  
پرستي و توجبيبه حبمبام سبركبوببگبر  

 زمانه است. همين! 
حتي يك نسخبه  انترناسيونال:  

از اين منشور در سازمان ملبا قبرار  
داده شده استج در باره اين برسبمبيبت  
شناسايي از جان  سازمان ملبا چبه  

 ننري داريد؟  
يببك نسببخببه  علل للا یللوا  :  

)بدهي( از اين كتيبه كه توسه مبوزه  
بريتانيا به درخواست محمدرضا شباه  
سبباخببتببه شببده بببود کببه در دوران  
مقدماتي جشنهاي دو ه ار و پان،د  
ساهه پادشاهي در ايران توسه اشر   
پهلويج در زمره هبدايباي اهبدايبي از  
جان  كشورها به همراه يبك تبرجبمبه  
ج لي از مفاد اين كتيبه ببه اوتبانبت  
دبير كا وقت سازمان ملبا در سبال  

اهدا  شد. در آن زمان اشر     ۱۳۷۱ 
پهلوي رئيس هيا  نمايندگبي ايبران  
در مجمع عمومي سازمان ملا بود.  
اشر  با هد  مشروعيت تباريبخبي  
بخشيدن به سلطنت پهلوي در دوران  
جشنهاي دو ه ار و پان،د سباهبه در  

طي مراسمي كه از برخي حقوقبدانبان  
دعو  صور  گر ته بود براي اوهيبن  
بار از اين كتيبه به عبنبوان "مبنبشبور  
آزادي"ج و "نخستين منشور جبهبانبي  
حقوق بشر" نام برد. اشر  پهلوي يك  

و    ۱۹۹۰ عن،ر مهبم در كبودتباي  
"منبشبور آزادي"؟! در هبمبان زمبان  
محمدرضا شاه ني  سمه هاي طاليي  
را زد كه در آن هوح كوروش و ت،ويبر  
شخص اين جنا  حك شده بود. تمام  
اين جب بلبيبا  و تبالبشبهبا اقبدامبي  
بمننور حقانيت تاريخي بخشيدن ببه  
سبببلبببطبببنبببت دوران پبببهبببلبببوي و  
ناسيوناهيسمي كه بنيان  بمبري ايبن  
سلطنت را ميساختج بود. اهببتبه در  
هببمببان دوران كببه اشببر  و شبباه از  
"منشور آزادي" و "نخستين مبنبشبور  
جهاني حقبوق بشبر" نبام مبيبببردنبدج  

امنبيبتبي    –ساواك و دستگاه پليسي  
حمومت پهلوي با هر درجه از آزادي  
و ابراز وجود سياسي با شبديبد تبريبن  
شکا برخورد مبيبمبرد و شبمبنبجبه  
گاههاي رژيبم سبخبت مشبغبول كبار  

 بودند.  
ب الوه مورخين بسياري منبتبقبد  
جدي اين ج ا تاريخي و مهر تايبيبد  
بببر آن زدن تببوسببه سببازمببان مببلببا  
هستند و خواهان ت،حيح اين جب با  

 تاريخي اند.  
پبس چبرا يبك  انترناسيونلال:  

چنين كتيبه اي عليبرغبم تبالبشبهباي  

مورخين و نماتي كبه اشباره كبرديبد  
همچنان مبطبرح اسبت؟ تباريبخ ايبن  

 منشور چيست؟  
واق يت اين اسبت  ع ا یوا  :  

كه اين گا نوشته تا كنبون چبنبد ببار  
"زنده" شده و چبنبد ببار ببراي تبوجبيبه  
اقدامبا  نبيبروهباي سبيباسبي وقبت  
"علم" شده است. يبك "زنبدگبي" ايبن  
منشور هم به دوران پبس از جبنبگ  
جهانبي اول و سبقبوط امبپبراطبوري  
ع ماني و تالش براي شما دادن ببه  
كشوري در خاورميانه براي "يهوديان"  
بر ميگردد. به ايبن اعبتبببار كبتبيبببه  
كببورش بببار ديببگببر "زنببده" شببد. در  
دوراني كه كشورهاي اميرياهبيبسبتبي  
پيروز در جنگ جهاني اول مبنباطبق  
پيرامون اروشليم را براي ببرپبا كبردن  
كشور اسرائيا تب بيبيبن مبيبمبنبنبد.  

  ۱۳۱۱ اعبالمببيببه ببباهببفببور در سببال  
تالشي در اين زمينه است. از اين رو  
هوح كوروش علم شد. چرا كه در ايبن  
كتيبه اشاره به بازگرداندن يهبوديبانبي  
دارد كبه در دوران پبادشباه بباببا ببه  
اسار  گر ته شده بودنبد و ببه بباببا  
منتقا شده بودند. ايبن گبفبتبه هباي  
كبتببيبببببه مبببببنببايبي بببراي "حبقببانببيببت  
تاريخي" بخشيدن به ايجاد يك كشور  
در قرن بيستم در سرزمبيبنبهبايبي كبه  
عمدتا ساكنين اش  لسطيني بودندج  

 با خون و آتش شد.  
 )ادامه دارد( 

اعتراضا  کارگري و توده اي در  
حببال گسببتببرش اسببت و روز بببروز  
ت رضي تر و سياسي تبر مبيبشبود و  
گببلببوي رژيببم را هببر روز بببيببشببتببر  
مببيببفببشببارد. ايببن اعببتببراضببا  و  
مبارزا  عکس اهب بمبا مبتبحبدانبه  
کارگران به تب برضبا  و تبحبمبيبال   
هرروزه حکومت مفتخوران اسالمبي  
و کار رمايان حري،ي است که مبدام  
مشببغببول دزدي از سببفببره  ببقببيببرانببه  
کارگران هستند. جمهبوري اسبالمبي  
ناتوان از پاسخگويي ببه سباده تبريبن  
نيازهاي مبردم و غبرق در ببحبران و  
 ساد و بي ا قيج  شار عليه   اهبيبن  
کارگبري را گسبتبرش داده اسبت تبا  
همچنان  شار را روي آنها نگهدارد و  

 مانع اظهار وجود بيشتر آنان شود.  
در ادامه اذيبت و آزار  ب باهبيبن  
کارگريج روز ششم آبان ماه مبحبمبود  
صاهحي از رهبران سرشناس جنبببش  

کارگري در شهر سق  دسبتبگبيبر شبد.  
نجيبه صاهحي همسر او مبيبگبويبد:  
"روز شببشببم آبببان در پببايببان ديبباهببيبب   
هفتگي محمودج همراه ايشان در حال  
خرو  از بيمارستان بوديم که نباگبهبان  
چهار نفر از ماموران نيروي انتنامبي  
ما را محاصره کرده و محمبود را ببا  
وجود اعتراض و مخاهفت ما از بابت  
وض يت جسمي ببا خبود ببه دادگباه  
بردند. در آنجبا ضبمبن اببال  حبکبمج  
ايشان را جبهبت اجبراي حبکبم روانبه  
زنببدان مببرکبب ي سببقبب  کببردنببد. ايببن  
دستگيري بدون اخطار در پبي حبکبم  
دادگاه تجديد ننر صور  مي گبيبرد  

سال زندان ت ليقبي ايشبان    ۳ که حکم  
را به يک سال حکم قط ي تبديا کرده  

 است".  
چقدر بايد حکومت از  ب باهبيبن  
کارگري و جنبش کارگري وحشت زده  
باشد که يبک  ب بال کبارگبري را کبه  

مبتال به بيماري قلبي و  شار خون و  
ديابت است و هفتبه اي دوببار عبمبا  
دياهي  انجام ميدهبد را دسبتبگبيبر و  
روانه زندان ميکند. ميتوانيم محمود  
و ساير   اهين کبارگبري و مب بلبمبان  
زنداني و زنبدانبيبان سبيباسبي را آزاد  
کنيم و به امنيتي کردن اعبتبراضبا   
پايان دهيم. جمهوري اسالمي در او   
بحران دست و پا مي ند بايد  شبار را  

 بيشتر و بيشتر کنيم.  
هببمببراه بببا نببجببيبببببه صبباهببحببي و  
 رزندشان سامرند صاهحي و همراه ببا  
  اهين کارگريج اجتماعي و م لمبان  
مببريببوان کببه درمببورد دسببتببگببيببري  
محمود صاهحي بيانيه اي خطا  ببه  
مردم صادر کرده اندج صداي محمبود  
صاهحي باشيم که در" د ا  از طبببقبه  
کارگر و عبلبيبه اسبتب بمبار انسبان از  
انسان"ج قاط انه و شجاعانه مبببارزه  
کرده است و عليرغم ساهبهبا زنبدان و  

محروميت از حقوق اجبتبمباعبيج در  
مقابا سرکوبگران و مفتخوران حاکم  
کوتاه نيامده است. صبداي مبحبمبود  
صباهببحببي و رضببا شببهبباببيج صببداي  
اسماعيا عبدي و محسن عبمبرانبيج  
صداي محمود بهشتي و آتنا دائبمبي  
و آرش صببادقببي و سبايببر زنببدانببيببان  
سياسي باشيم و با گسترش اعتبراض  
آنها را از چبنبگبال حبکبومبت ببيبرون  

 بياوريم.  
 

 ح   کمونيست کارگري ايران 
   ۰۲۱۷ اکتبر    ۹۱ ج  ۱۹۳۱ آبان    ۳ 

 

  ۱ بنا به خبر دريا تي ما امبروز  
عسبلبويبه    ٠١ کارگر  از    ۰۲۲۲ آبان  

مباه    ٥ در اعتراض به ت ويق پرداخت  
دستم د دست ببه اعبتب،با  زدنبد.  
ر ببت و آمببد در کببا قببطببع شببده و  
حبراسبتببي هببا در  اصببلبي ر بت و  
آمبدهببا را بسببتببه انببد. کببارگببران در  

 خوابگاه مانده و سرکار نمي روند.  
اعت،ا  کبارگبران در  بازهباي  
مختلف عسلبويبه ببه امبري دائبمبي  
تبديا شده و کارگران مدام دسبت ببه  
اعت،ا  و تجمع مي نند تبا گبوشبه  
اي حقوق ناچبيب  خبود را از حبلبقبوم  
کار رماياني که يا وابستبه ببه ارگبان  
هاي حکومت و يا تحت حمايت همه  
جببانبببببه اداره کببار هسببتببنببد بببيببرون  

 بکشند.  
طبببببق گبب ارش ديببگببري کببه از  
کارگران کيش چبو  ببه مبا رسبيبده  
استج کارگران اين کارخانه که ت بداد  

نفر ميرسدج در    ۰۰۲ تا    ۰۲۲ آنها به  
مباه    ۱۰ تبا    ۱ اعتراض به نپرداختن  

دستم د و ببالتبکبلبيبفبي شبغبلبي در  
روزهاي سوم و چهارم آببان دسبت ببه  
اعبتب،با  زده و در مبقباببا د بتببر  
اشتبغبال در کبيبش تبجبمبع کبردنبد.  
کارگران اهتيبمباتبوم دادنبد چبنبانبچبه  

آببان پبرداخبت    ۰۰ حقوق هايشان تا  
نشببود دسببت بببه اعببتببراض مببجببدد  
خواهند زد. هم مان با اعبتب،با  و  
تجمعج کارگبران شبکبايبت نبامبه اي  
تننيم کرده و دسته جم ي آنرا امرا  
کردند و به اداره کار تبحبويبا دادنبد.   
قببراردادهبباي کبباري نببيبب  کببه قبببببال  

يکساهه بود مدتي اسبت سبه مباهبه  
شببده و از خببرداد امسببال قببرارداد  
کارگران را تمديد نکرده اند و کارگران  
نگرانند که بدون قرارداد بيکار شونبد  
و يک سال حقوق آنها ني  کامبال بباال  
کشيده شود. با اعبتبراض کبارگبرانج  
مدير عاما کبارخبانبهج پبورقباضبيج  

آبان حقبوق    ۰۰ وعده داده است که تا  
م وقه را پرداخت کند و قراردادهباي  
سه ماهه را به قراردادهاي يبکبسباهبه  

 تبديا کند.  
ح   کبمبونبيبسبت کبارگبري از  
مبارزا  حق طلبانه کارگبران عبلبيبه  
مفتخوران حاکم قباطب بانبه حبمبايبت  
ميکند و آنها را  راميخواند مجامع  
عمومي خود را تشکيا دهند تبا ببا  
بحث و تبادل ننر و ت،بمبيبم گبيبري  
جم ي اتبحباد هبرچبه ببيبشبتبري در  
صفو  خود ايجاد کنند. در  رايبي  
کبه اعببتبراضببا  در سبراسببر کشببور  
گسترش يا بتبه اسبتج و جبمبهبوري  
اسالمي نگران او  گيري اعت،ابا   
کارگري و اعتراضا  شبهبري اسبتج  
هر اعت،ابي در هر مبرکب  کبارگبري  
چنانچبه ببه خبوببي سبازمبانبدهبي و  
هدايت شود و مدام خبررسانبي شبود  
ميتوانبد کبار برمبايبان و ارگبانبهباي  
حبکبومبتببي را عببقب  بببرانبد. حبب    
کارگران را ببه تبمباس  شبرده تبر ببا  
حببب   کبببمبببونبببيبببسبببت کبببارگبببري  

  راميخواند.  
 

 ح   کمونيست کارگري ايران 
 ۰۲۱۷ اکتبر    ۹۲ ج  ۱۹۳۱ آبان    ۱ 

دو هزار کارگر عسلويه دست به  

 اعتصاب زدند  

 محمود صالحي بايد فورا آزاد شود 
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اهميبت تبحب   و تشبکبلبيباببي  
  ٧٢ ح بي کارگران تم اصلبي پبلبنبوم  

کميتبه مبرکب ي حب   کبمبونبيبسبت  
  ۰۰ و    ۰۱ کارگري بود که روزهباي  

مبهبرمباه    ۹۲ و    ۰۳ )   ۰۲۱۷ اکتبر  
( برگ ار شد. نکتبه مبحبوري  ۱۹۳۱ 

سخنراني ا تتاحيه حميد تبقبوائبي و  
بخشي از مببباحبث پبلبنبوم درمبورد  
اهميت تح   و تشکبلبيباببي حب ببي  
کارگران در شرايبه حباضبر ببود. در  
گ ارش اصغر کريمي رئيبس هبئبيبت  
اجرايي ح   ني  ببه گسبتبرش نبفبوذ  
ح   در جام ه و در ميان  ب باهبيبن  
کببارگببري و  بب بباهببيببن اعببتببراضببا   
اجتماعي و زمينه هاي مساعد براي  
گسترش آن تاکيد شد. در اين زمينبه  
پرسش هايي را با اصغر کبريبمبي در  

 ميان مي گذاريم. 
چبرا مبوضبو   انترناسيونلال:  

تح   کارگران در اين مقطع چبنبيبن  
اهميتي پيدا کرده است؟ چه شرايطي  
تغيير کرده است و چه عواملي باعث  
شده است کبه اکبنبون حب   ببر ايبن  
مساهه تاکيد بگذارد؟ ح   پيوسبتبه  
کارگران را به عربويبت در صبفبو   
خببود  ببرا خببوانببده اسببت. آيببا ايببن  
موضو  ادامبه هبمبان  براخبوان تبا  

 کنوني ح   است؟  
براي ما مسباهبه  اصغر کريمی:  

تح   کارگران هميبشبه از اهبمبيبت  
ويژه برخوردار ببوده اسبت. کبارگبران  
بدون يک ح   سبيباسبي کبه اهبدا   
طبقاتي آنها را در مقابا طبببقبا  و  
جنبش هاي طبقا  ديگر نمايندگبي  
کند به پيروزي نميرسبنبد و سباخبتبن  
جام ه سوسياهبيبسبتبي ببدون حب    
سياسي طبقه کارگر عملي نيست. به  
اين مب بنبي ايبن مسباهبه از هبحبنبه  
تشکيا ح   تا کنبون هبمبيبشبه در  
محور توجه مبا ببوده اسبت. داليبا  
تاکيد ويژه نشست کميته مرکب ي ببه  
اين مساههج ناشي از تغييراتبي اسبت  
که در جبنبببش هبايبحبق طبلبببانبه و  
مشخ،ا در جبنبببش کبارگبريج در  
رشد  راي سرنگوني و همينطور در  
موق يت ح   بوجود آمده است کبه  
به اين سه عاما اشاره مبيبکبنبم. اول  
اينکه اعتراضا  وسبيب با گسبتبرش  
يا تهج ت رضي تر و سياسي تر شده و  

 راي چپ تري نسبت به گذشبتبه در  
اعتراضا  شکا گبر بتبه اسبت. در  
ميان نسا جبوان نبيب  روي آوري ببه  
کمونيسم بيشتبر شبده اسبت. و ايبن  
روندي عميق و پايدار و در عين حبال  
کامال طبببيب بي اسبت. زمبانبي کبه  
اعتراضا  وس ت ميبگبيبرد  رباي  
چپ هم در صورتي کبه يبک گبرايبش  
چپ يبا حب   ببانبفبوذ و دخباهبتبگبر  
کمونيستي وجود داشته باشبدج رشبد  
ميکند و در نتيجه توجه ببه حب   و  
مساهه تح   هم بيشتر ميشود. اين  
اتفاق در يکي دو سال گذشبتبه ببطبور  
مشهبودي در ايبران در حبال شبکبا  
گببيببري بببوده و حبب   مببا يببکببي از  
سازندگان اين  راي بوده است. نکته  
دوم مسبباهببه سببرنببگببونببي جببمببهببوري  
اسالمي است که  قه جبمبع جبببري  
جنبش ها نيست. جام ه به موازا   
رشببد جببنبببببش هبباي اعببتببراضببي و  
همبستگي بيشتر ميان مردمج بسيار  
سياسي تر شده و خبيبلبي عبمبيبق و  
اساسي سرنگوني را در دستبور خبود  
قرار داده است. مردم  راي سرکو   

را کامال پشت سر گذاشتبه و ببا    ۱۱ 
اعتماد ببنبفبس و دسبت پبرتبري ببه  
ميدان آمده اند و اينبار آگاهترج پخته  
ترج مجر  تر و بدرجاتي مبتبشبکبا  
تر. در چنين  رايي اهميت تح   و  
نياز به ح بي که مبردم را در بب بدي  
سياسي و سبراسبري و  براجبنبببشبي  
نمايندگي کندج در جام ه و در ميان  

   اهين عيان تر و مبرم تر ميشود.  
به موازا  اين دو عاماج عاما  
مهم ديگري را هم بايد اضا ه کرد که  
موج  محوري شدن اين مسباهبه در  
پببلببنببوم کببمببيببتببه مببرکبب ي شببد و آن  
موق يت ح   ما در جبامب به و در  
ميان   اهين است. اهدا  و ببرنبامبه  
ح  ج سياست ها و جهتگيري هباي  
ح  ج   اهيت هاي وسيع ميدانبي و  
تبليغي ح   و ثبا  سياسي و ر تار  
مسئوالنه ح   اسبت کبه عبلبيبرغبم  
دشمني زيادي که ملي اسالمي ها و  
ناسيوناهيست ها و حتي ببخبشبي از  
چپ  برقبه اي و ببه اصبطبالح ضبد  
امپرياهيست از مبا دارنبد و کبوهبي  
شانتاز هبر روزه عبلبيبه مبا راه مبي  
اندازندج بيش از پبيبش سبرهبا را ببه  

طر  ح   چرخانده است و ببه نبوببه  
خود به ح   زمبيبنبه داده اسبت کبه  
گفتمان تح   را بار ديگر و روشن تر  
و اجتماعي تر از هميشه به جبامب به  

 ببرد.  
ريشبه هباي  انتلرنلاسليلونلال:  

ح   گري ي در ايبران چبيبسبت؟ آيبا  
مانع اصلي تح  جسياست سبرکبو   
رژيم و امنبيبتبي کبردن اعبتبراضبا   

 نيست؟ 
ببه يبک مب بنبي  اصغر کريمی:  

 ببقببدان آزادي سببيبباسببي و سببرکببو   
عاما مهمي در ض ف سنت تح    
در ايران است. تاريخبا در صبد سبال  
گذشته که مساهه تحب   اسباسبا در  
ايران مطرح شدهج بج  دهه بيست کبه  
بندهاي حکبومبت شبا شبدج چبنبان  
جام ه تحت سرکو  و اختناق ببوده  
که جلبو هبر نبو  آزادي سبيباسبي و  
تشکا و بويژه جلو تشکبا حب ببي را  
گر ته اسبت. درمبورد تشبکبا هباي  
غير ح بي هم اين نکته تماما صادق  
است. به اين م ني اگبر تباريبخبا ببه  
مساهه نگاه کبنبيبمج سبرکبو  مبانبع  
اصلي تح   و سبازمبانبيباببي ببوده  
است. و اين اثرا  عميقي در ذهنيت  
و سنت سياسي   اهين باقي گذاشتبه  
است. به يک نرم تبببديبا شبده اسبت.  
همينطور که اسم گذاشبتبن پباي يبک  
مقاهه ببه يبک نبرم و سبنبت در چبپ  
تبديا شده بود. شبخب،بيبت عبلبنبي  
داشتن و   اهيت علني حتبي جبايبي  
م ا خار  که از سرکبو  و خبفبقبان  
خبري نبود تحت  شار اين نبرم هبا و  
اين ذهنيا  صور  نميگر ت. چبپ  
بايد مخفي ميبود. نباشبنباس بباقبي  
مي ماند و در حاشيه جبامب به و در  
محا لي کوچک و بي نام و نشان و بي  
تاثير عرض اندام ميکرد. اما ببخبش  
زيادي از اين نرم ها در دو دهه اخبيبر  
در هم شکسته است و من ميخواهبم  
به جرا  بگويم که کمونيسم کارگبري  
و ح   کمونيست کارگري آنرا در هم  
شکبسبت و امبروز سبنبت سبيباسبي  
ديگريج در مقياسي اجبتبمباعبي در  
 راي جام ه ايبران قبد عبلبم کبرده  
است. امبا ايبن پبيبشبروي هبنبوز ببه  
عرصه تح   پا نگبذاشبتبه اسبت. و  
اهبته بايد تاکبيبد کبرد کبه گسبتبرش  

جنبش کارگري و مببارزا  تبوده اي  
کار ح   کمونيست کارگري را ببراي  
جدال با سنت هباي عبقب  مبانبده و  
شکا دادن ببه سبنبت هباي نبويبن و  
پبيببشبرو در ايببران سبباده کببرد. بببدون  
گسترش اين مبارزا  و ببدون تبوازن  
قواي جديدي که به يمن اين مبارزا   
ايجاد شده است همين درجه از سنبت  

 هاي نوين تا امروز عملي نميشد.  
امروز   اهين جنبش کبارگبري و  
ساير جنبش هاي اعتراضي تبرديبدي  
در اينکه بايد حکومت را سبرنبگبون  
کرد و قدر  سياسي را گر ت ندارند.  
ترديدي ندارند که اين جنببش هبا ببه  
چهره هاي علنبي در ابب بادي هبرچبه  
بيشتر نياز دارند و اين را يک شاخص  
مببهببم مببو ببقببيببت ايببن جببنبببببش هببا  
ميدانند. پرچم مطاهبا  اقتب،باديج  
اجتماعي و سياسي کبا جبامب به را  
بدست گر تبه انبد و ايبن عبرصبه را  
مت لق به شبخب،بيبت هبا و احب ا   
طبقه حاکم نميدانند. تالش ميکننبد  
در مقياس جام ه عرض اندام کنند.  
اين يک پيشروي مهم و تباريبخبي در  
مبارزه طبقاتي در ايبران اسبت. امبا  
اينها مقبدمبه اي ببر يبک پبيبشبروي  
ت بيبيبن کبنبنبده در عبرصبه تبحب    
هست. طبقه کارگر و  مردم م ترض  
و آزاديخواه بدون داشبتبن يبک حب    
سياسي که آنها را در مبببارزه ببراي  
کس  قدر  سياسي نمايندگي کبنبد  
راه به جايي نميبرند. ايبنبجبا و آنبجبا  
خواست هايي را به سبرمبايبه داري و  
حکومت تحميا مبيبکبنبنبد امبا در  
غيبا  مبببارزه ببراي کسب  قبدر   
سياسي حتي اين دستاوردهاي ج يي  

 ني  ناپايدار است.  
بننر مبن عبلبت اصبلبي شبکبا  
نگر تن يک جنبش وسيع اجتبمباعبي  
در عرصه تح    بقبدان يبک سبنبت  
است که دهيا اصلي اش را تبوضبيبح  
دادم. بر متن اين  را است کبه عبده  
اي ح   گري ي را تقديس ميکنبنبدج  
بببه احبب ا  مببوجببود بببد و بببيببراه  
ميگويندج جبا را ببراي خبود تبنبگ  
ميبينندج و عمال نقبشبي ارتبجباعبي  
ايفا ميکنند. امبا ايبن يبک گبرايبش  
وسيع نبيبسبت. در حباشبيبه اسبت و  
بشد  غير مسئول و با شکا گبيبري  

يک گبفبتبمبان وسبيبع حبول ضبرور   
تح  ج محلبي از اعبرا  نبخبواهبد  

 داشت.  
در پببلببنببوم  انللتللرنللاسلليللونللال:  

همچنين قراري در مورد تشکلبيباببي  
ح بي کارگران به ت،وي  رسبيبد کبه  
در آن بر مبارزه با ح   گري ي و نبقبد  
گرايشاتي که   اهيبت غبيبرحب ببي و  
"مستقا" را  ربيبلبت مبي دانبنبدج  
تاکيد شبد. ت،بويب  ايبن قبرار چبه  
وظايفي را در دستور ح   و   اهبيبن  

 آن قرار مي دهد؟ 
قبا از هبرچبيب   اصغر کريمی:  

ح   تالش ميکند گفتمان وسيب بي  
حول ضرور  تح   به راه ببيبنبدازدج  
نرم ها و ذهنيا  موجود را تر يف  
کند و در اين زمينه ني  سنت نويبنبي  
را در جنبببش کبارگبري و در مبيبان  
  اهين راديکال جنبش هاي ديگر جا  
بيندازد. اين يک نياز مبببرم جبنبببش  
کارگري است. ايبن يبک نبيباز مبببرم  
مبارزه طبقاتي است. يک نياز مبببرم  
کا جام ه اي است که تمام قبد دارد  
عليه نه تنها حکومت بلکه عليه کبا  
عبقب  مبانبدگببيج مبذهب ج خبرا ببهج  
استبدادج  ساد و  قبر و تببب بيب  و  
محروميت و بيحقوقي بلند ميشود.  
در پاسخ به سوال اول توضيح دادم که  
 راي اعتراضي و چبپ در جبنبببش  
هاي کارگري و اعتراضي و موق يت  
حبب   بببيببش از هببر زمببان زمببيببنببه  
مسبباعببدي بببراي پببيببشببروي در ايببن  
عرصه  راهم کرده است و ما با تبمبام  
قوا تالش ميکنيم بويژه بخش پيشرو  
جام ه و طيف رهبري اعتراضا  را  
که هبمبببسبتبه تبر و سبيباسبي تبر و  
اميدوارتر از هميبشبه پبا ببه مبيبدان  
مبارزه گذاشته اسبتج مبتبوجبه ايبن  
حقيقت اساسي کنيم که براي عبرض  
اندام در سبطبح جبامب بهج در سبطبح  
ماکرو و سياسي ببه حب   سبيباسبي  
خودج ببه حب ببي کبه خبواسبت هبا و  
اهدا  و آمال آنان را نمايندگي کننبد  
نياز حياتي دارند. بايد اين نکته مهم  
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را هم در نبنبر داشبت کبه عبالوه ببر  
جمهبوري اسبالمبي کبه ببا  باکبتبور  
سرکو  تالش مبيبکبنبد جبلبو رشبد  
اعتراضا ج سياسي تر و مبتبحبد و  
متشکا شدن آنرا ببگبيبردج جبنبببش  
هاي ارتجاعي ديگري هم هستند کبه  
در تحوال  سياسي نقش دارند و هبر  
کدام تالش ميکنند رنگ خود را ببه  
جام ه ب نندج شکبا  هباي مبلبي و  
قببومببي را دامببن ببب نببنببدج اهببدا   
ارتجاعي و تاکتيبک هباي انبحبرا بي  
مقابا مردم بگذارند و عمال مبببارزه  
مردم را به بيراهه و نهايتا به شکست  
بکشانند. هيچ تشکلي و هيچ نهاد و  

کمپين مبارزاتي جاي تحب   را کبه  
امر خود را کس  قدر  سياسي قرار  
داده تببا بببا اهببرم قببدر  وضبب ببيببت  
اقت،ادي و سياسي را عبوض کبنبدج  

 نميگيرد.  
روشن است کبه هبر چبه حربور  
ح   در  راي سياسي جام ه و در  
جنبش هاي اعتراضي بيشتر بباشبدج  
هرچه مردم را در سبطبح سبراسبري و  
همينطور در سطح بين اهمللي ببهبتبر  
نمايندگي کبنبدج هبرچبه ببا چباببکبي  
بيشتبر نسبببت ببه مسبائبا عبکبس  
اه ما نشان بدهد و هبرچبه مبوثبرتبر  
اهببدا  و مبباهببيببت ضببد مببردمببي  
جنبش هاي ارتجباعبي ديبگبر ا شبا  
کندج گفتمان تح   ني  قبدرتبمبنبدتبر  

جلو ميرود. مردم بايد شاهد حربور  
ح   در عرصه هبا و زمبيبنبه هباي  
مختلف باشند و نقش آنرا در زندگبي  
سياسي خود ببينند تا به گفتبمبان آن  
درمورد تحب   نبيب  ببيبشبتبر تبوجبه  

 کنند.  
در کنار   اهيت ماکرو سبيباسبي  
تبليغي و کمبپبيبنبي حب    ب باهبيبن  
ح   در داخا ايبران نبقبش مبهبمبي  
ب هده دارند. هيچ چي  جاي ديباهبوگ  
حروري با   اهينج بحث و گفتگبوي  
صميمانه و صبورانه با آنهاج دوسبتبي  
و ر اقت با آنها و جل  اعتماد آنها را  
نميگيرد و اين اساسبا کبار  ب باهبيبن  

 ح   در داخا است.  

 

شماره حساب و تلفن تماس براي 
 کمک مالي 
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swift code : BOFAUS3N 
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branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  
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  ١١١٥٥٧١٥٢٥٥٩٥١    عبدل گلپريان  از ايران: 

 

آبببان مبباه در يببک آتببش    ۰ روز  
سوزي و انفجار در پبااليشبگباه نبفبت  

نفر از کارگران متخ،بص و    ۷ تهران  
مهندسان اين کبارخبانبه ببه اسبامبي  
سجاد دارابيج پوريا دارابيج محبسبن  
دارابببيج ا شببار مببيببرزايببيج کبباظببم  
امبيبريج نب ببمبت کبوخببايبي و جببواد  
نوروزي جان خود را از دست دادنبد و  
ت دادي از کارگران ني  مجروح شدند.  
روز هفتم آبان ماه ني  انفجار در دکبا  
حفاري نفتي رگ سفيد در نب ديبکبي  
بندر ديلم در استان ببوشبهبر  نبيب  ببه  

نفبر از    ۰ کشته و زخمي شدن حداقا  
کارگران منجبر شبده اسبت. شبرکبت  
نفت و خبببرگب اري هباي جبمبهبوري  
اسالمي اسامي قربانيان اين حبادثبه  

 را منتشر نکرده اند.  
حبب   کببمببونببيببسببت کببارگببري  
صببمبببيببمبببانببه بببه خببانبببواده هببباي  
جببانببببباخببتببگببان آتببش سببوزي در  
پااليشگاه تهران و دنفتي رگ سفيد و  
به همکاران آنها تسليت مبيبگبويبد و  
براي مجبروحبان ايبن حبوادز آرزوي  

 بهبودي ميکند.  
در سال گبذشبتبه چبنبديبن مبورد  
آتش سوزي ديگر ني  در مراک  نفبتبي  
ايران و صدها مورد در سايبر مبراکب   
کارگري صور  گر ته است. بسياري  
از آمار حوادز محيه کبار گب ارش  
نميشود و ب الوه ساالنه چندين ببراببر  
بيشتر از اينج  کارگران در اثبر عبدم  
بهداشت مبحبيبه کبار آسبيب  هباي  

جدي ميبينند. و ايبن وضب بيبت هبر  
روز و هبر سبال وخبيبم تبر مبيبشبود.  
مديرکا پ شکي قانوني استان تهبران  
اخيرا گفته است که مبرگ نباشبي از  
حوادز محيه کار در شش مباه اول  

نفر ميباشد که نسبببت    ۰۱۰ امسال  
درصد ا  ايش يا تبه    ۹۲ به سال قبا  

 است.  
ايبن تبلببفبا  انسببانبي جبنببايببا   
مسببتببقببيببم حببکببومببت اسببالمببي و  
کار رمايان مفتخور در حق کبارگبران  
است. يک سرمايه داري هار و حريص  
و مفتخور بر جامب به حباکبم شبده و  
ميدزدد و چپاول ميبکبنبد و زنبدگبي  
کارگران و کارکنان را در م رض همه  
گونه خطراتي قرار ميدهد. حکومبت  
اسالمي ني  با سپاه پاسدار و بنيادها  
و نهادهاي چپاوهبگبر مبتب بددش در  
راس همبيبن قبمباش سبرمبايبه داران  
مفتخور است و ارگانهاي سبرکبوببش  
همه جا حا ظ منا ع همين سرمبايبه  
داران است و حقوق پايه اي کبارگبران  
را تا ميتواند پايمبال مبيبکبنبد. ايبن  
شبرايببه اسبت کببه ببباعببث مببيببشببود  
محيه هاي کار به قتلگاه کارگران و  

 کارکنان شريف تبديا شوند.   
کار برمبايبانج کبه ببخبش قباببا  
توجهي از آنها ني  ارگانهاي مختلبف  
حکومت ميباشندج براي تامين سود  
بيشتر کمترين ه ينه را صر  ايمنبي  
محيه کار و آموزش ايمني کارگران  
ميکنند و در صور  قتا کارگران و  

يا مجروح شدن آنها ني  يا غبرامبتبي  
پرداخت نميکننبد و يبا ببا پبرداخبت  
کمترين وجهي گريبان خود را راحبت  
ميکنند و قبانبون کبار و ارگبانبهباي  
حببکببومببت کببار ببرمبباهببا را مببورد  
پشتيباني قرار ميدهنبد. امبا نبقبش  
جمهوري اسالمي بسيار جدي تبر از  
اينها است. کار رما کارگر م بتبرض  
را به راحتي اخرا  ميکند و قوانين و  
ارگانهاي جمهوري اسالمي کار رمبا  
را مبورد حبمبايببت قببرار مبيببدهبنببد.  
جمهوري اسبالمبي عبمبال و قبانبونبا  
متشکا شدن کبارگبران را مبمبنبو   
کببرده اسببت در حبباهببيببکببه کببارگببران  
متشکا قادرند کار رمباهبا را وادار  
به ا  ايش ايمني و بهداشت مبحبيبه  
کار نمايند. کار رماهبا و مبقبامبا   
حبکببومببت در تببببلببيببغبباتشببانج عببدم  
رعايت ايبمبنبي تبوسبه کبارگبران را  
عاما اصلي حبوادز مبحبيبه کبار  
م ر ي ميکنند اما حتي اگر اينطور  
باشد ني  جمهوري اسالمبي مسبئبول  
آن اسببت چببرا کببه آمببوزش ايببمببنببي  
 کارگران در اين ننام جايگاهي ندارد.  
واق يت اين است کبه ايبن نبنبام  
چنان عقب  مبانبده و ضبد کبارگبري  
است و چنان در  ساد غرق اسبت کبه  
براي پايان دادن به کشتار کارگران در  
محيه کار ني  ببايبد آنبرا سبرنبگبون  

 کرد.  
 ح   کمونيست کارگري ايران 

   ۰۲۱۷ نوامبر    ۰ ج  ۱۹۳۷ آبان    ۱۱ 

 جمهوري اسالمي مسئول قتل  

 کارگران پااليشگاه و دکل نفتي است  
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مس ود بارزانبي روز يبکبشبنبببه  
گذشته در نامه اي به پارهبمبان حبريبم  
کردستان عراق اعالم کرد کبه از اول  
نبوامبببببر امسبال کببه مبد  تببمببديببد  
رياستش به پايان ميرسدج از ريباسبت  
اقليم کنبار مبيبکبشبد و اخبتبيبارا   
خودرا واگذار ميکبنبد. اسبتب بفبا يبا  
ان،را  مس ود ببارزانبي از سبمبت  
رياست اقليم کردستان عراق در واقبع  
اعالم شکست مهلک بارزاني و ح    
دموکرا  کردستان عراق در پيشبرد  
پروژه اي است که با اعبالم ر برانبدوم  
عمومي براي استقالل قرار بود انجبام  
شود. و آن تالش براي تغيير صبور   
مساهه سياسي در کبردسبتبان عبراق  

 بود.  
در يکي دو سال اخير کبردسبتبان  
عراق صحنبه اعبتبراضبا  گسبتبرده  
مردم ي ني م لمان و کبارمبنبدان و  
کارگران و جوانان عليه دوهت اقليبم و  
خانواده بارزاني بود.  راي سبيباسبي  
بسرعت عليه نيروي حاکم در اقبلبيبم  
کردستان ي نبي حب   دمبوکبرا  و  
بارزاني چرخيده ببود. احب ا  رقبيب   
بارزاني بسرعت در حال رشد و قبوي  
شدن بودند. بارزاني که دو سبال قبببا  
دوره رياستش به پايان رسيده ببود ببا  
جنجال و ت رض به نيروهاي مخاهبف  
خود با قلدري بر سبر پسبتبش بباقبي  
ماند و تمبديبد دوسبال ريباسبتبش را  
تحميا کرد. براي خانواده بارزاني اين  
 راي مت رض و رزمبنبده سبيباسبي  
قابا دوام نبود و روشن بود که ادامبه  
اين اوضا  کنار زده شدن از قبدر  و  
رسوايي و شکست خواهد بود. اعالم  
ر ببرانببدوم هببمببيببن صببور  مسبباهببه  
سياسي را قرار بود تغيير دهد و ايبن  
بحران را به نفع ببارزانبي تبمبام کبنبد.  
براي بارزاني اين يبک ببازي مبرگ و  
زندگي ببود و ببه هبمبيبن دهبيبا ببه  
 شببارهببا و تببوصببيببه هببا از جببانبب   
دوهتهاي متبو  خبود نبيب  تبمبکبيبن  
نکرد و پشت پرده هرچه به آنها گفتج  
علنا موض ي سازش ناپذير گبر بت.  
بارزاني تالش کرد با ر راندوم وجبهبه  
مردمي خودرا باز يابد و چهره خود و  
خانواده و ح بش را در اذهان عمومي  
از يک باند دزد و ستمگر و زورگبو و  
تشنه قبدر  تبغبيبيبر دهبد و ژسبت  

"نماينده مردم تحت ستم" و قبهبرمبان  
استقالل در ببراببر دوهبت عبببادي و  
دستجا  اسالمي و قومي عبراق را  
بخود بگيرد. و ب د ب نوان "نبمبايبنبده  
مردم کردستان" و با وثيقه راي مبردم  
براي استقالل با دست ببازتبري دسبت  
به م امله و ساخت و پباخبت بب نبد.  
داليا ديگري هم حبتبمبا پشبت ايبن  
چرخش به سمبت اسبتبقبالل از سبوي  
بببارزانببي وجببود داشببت و سببيبباسببت  
منطقه اي برخبي دوهبتبهبا از جبمبلبه  
آمريکا در اين رابطه را نبايبد نباديبده  
گر ت. اما آنچه در رابطه ببا انبگبيب ه  
باند بارزاني مطرح شد ميتوان گبفبت  
 وري ترين انگي ه او و حب ببش ببراي  

 وارد شدن به قمار ر راندوم بود.  
بطور واق ي ني  با اعالم ر راندوم  
عببمببومببي بببراي اسببتببقببالل تببوسببه  
مس ود بارزانيج خيلي زود بح بهباي  
سياسي و  رباي کبردسبتبان عبراق  
عوض شد. بسرعت تمام بحب بهبا ببه  
سمت ر راندوم چرخيد. نام بارزاني ببه  
عنوان مبتکر استقالل در راس اخبار  
بين اهمللي قرار گر بت. مبببارزا  و  
اعتراضا  توده اي عليبه حبکبومبت  
اقليم و خانواده بارزاني حاشيه اي شد  
و به محاق ر ت. اح ا  و جريبانباتبي  
که با ر راندوم و استقالل به هر دهيلبي  
مخاهف بودند يا حبتبي در مبورد آن  
ترديد داشتند در حد زيبادي حباشبيبه  
اي شدند. مردم نيب  هبمبانبگبونبه کبه  
انتنار مير ت عليرغم نفر  از ببانبد  
حاکم و خانواده بارزانيج از ر برانبدوم  
استقبال کردند و نتيبجبه اعبالم شبده  
نشان داد که اکب بريبت عبنبيبمبي ببه  
استقالل راي دادند. رقببباي ببارزانبي  
ننير "اتحاديه مبيبهبنبي" و خبانبواده  
طاهباني و "ح   گوران" و ام ال آنها  
قا يه را بباخبتبنبد و ببه دنببباهبه روان  
سياست بارزاني تبديا شبدنبد. هبمبه  

  -چي  حکايت از يک بازي عاهي "ببرد 
برد" براي مس بود ببارزانبي و حب    
دموکرا  کردستان عراق داشت. اما  
اين  راي برد براي بارزاني ببيبش از  
چند روز دوام نياورد و نه  قه  رصت  
م امال  و بازيهاي ب بدي را ببه او  
نداد بلکه مقاومت چند ساهه او ببراي  
ماندن بر سر قدر  را در هم شکست  
و او را ناچار به کنباره گبيبري رسبمبي  

 نمود. 

برخي از جريانا  با اسبتبنباد ببه  
همين واقب بيبت روشبن کبه ببارزانبي  
اهدا  و م،اهح قبدر  طبلبببانبه و  
ارتببجبباعببي خبباص خببودرا از طببرح  
ر راندوم دنببال مبيبکبرد و ر برانبدوم  
تنها مبورد تبايبيبد دوهبت اسبرائبيبا  
اسببتج بببا ر ببرانببدوم عببمببومببي کببال  
مخاهفت کردند. با يک ژست راديکال  
و چپ استدالل کردند که ر برانبدوم و  
استقالل ناسيوناهيسبتبهبا را تبقبويبت  
ميکند و بنابراين ارتجاعبي اسبت و  
بايد با آن مخاهفت کرد. اين جريانا   
در عين حال بروي خود نمي آوردند و  
نمي آورند که در آن طبر  مب بادهبه  
ي ني در جبهه مخاهفين ر راندوم ني   
نيروهاي بغايت سرکوبگر و ارتجاعي  
و ضد انساني تري نبنبيبر جبمبهبوري  
اسالمي و حشبد اهشب بببي و دوهبت  

اسالمي    –اردوغان و دوهت عشيرتي 
عراق و آمريکا قبرار دارنبد. مب بلبوم  
نيست چرا ماندن مردم در زير سيطره  
اين نيروها يک موضع پبيبشبرو اسبت  
امبببا اسبببتبببقبببالل ببببا راي مبببردم  
ناسيوناهيستي يا نادرسبت اسبت. ببا  
همين منطق ميشبود مبخباهبفبت ببا  
ر راندوم را ني  ببا هبمبراهبي ببا ايبن  
دوهتها و نيروهاي ک يف و ارتجباعبي  
م ني کرد. اما اين منطق سبيباسبي  

 ما نيست.  
ما هرجا که مساهه مبلبي وجبود  
داشته بباشبد از ر برانبدوم عبمبومبي  
ي ني اعالم ننر آزادانه عموم مردم و  
عبمبلبي شبدن ت،ببمبيبم مبردم د ببا   
ميبکبنبيبم. کبال هبر نبيبروي چبپ و  
کمونيستي بايد راي اک ريت مردم را  
در هرشرايطي به ت،ميم يک اقبلبيبت  
مفتخور حاکم ترجيح دهد. بنباببرايبن  
ر راندوم در هرجا کبه ببطبور واقب بي  
ب،ور  دموکراتبيبک و در  ربايبي  
آزاد انجام شود نسبت به حباشبيبه اي  
بودن و عبدم دخباهبت مبردم و خبود  
مببخببتبباري يببک اقببلببيببت مببفببتببخببور  
ارجببحببيببت دارد ببب ببالوه در مببورد  
کردستان عراق ما از ساهها قبببا ببر  
سياست استقالل کردسبتبان از عبراق  

تاکيد کرديم. درست بيست و دوسبال  
ما اعبالم  ٠٢٢٥ پيش ي ني در سال  

کرديم که در عراق به داليا تباريبخبي  
ي ني به طور خالصه به دهيا سباببقبه  
دردناک مساهه کرد و نفبر  پبراکبنبي  
قومي و ملي و جناياتي کبه صبور   
گر ته و کال به دهيا ويژگيبهبايبي کبه  
اين مساهه به خود گر ته از خبواسبت  
استبقبالل کبردسبتبان از عبراق د با   
ميکنيم که ببايبد از طبريبق ر برانبدم  
عمومبي ببه راي مبردم سباکبن ايبن  
منطقه گذاشته شود. ما تاکيد کبرده  
ايم که عليه ايجاد "دوهبت کبردي" در  
کببببرسببببتببببان عببببراق کببببه هببببد   
ناسيوناهيسبتبهباسبت مبي بباشبيبم و  
چنين تبليغاتي را ا شا کرده و تاکيبد  
کرده ايم که از دوهتي غبيبر قبومبي و  
غبيببر مببذهبببببي و آزاد و بببا حببقببوق  
شهروندي برابر براي همبه شبهبرونبدان  
د ا  ميکنيم )خواندن نوشتبه اي از  
من،ور حکمبت تبحبت عبنبوان "در  
د ا  از خواست استبقبالل کبردسبتبان  

 عراق" را توصيه ميکنم(  
روشن اسبت کبه ببا سبرنبگبونبي  

تبوسبه    ٩١١١ صدام حسين در سال  
دوهت آمريکا صور  مساهه سياسي  
در عراق عوض شد. يک دوهت قومي  

اسالمي و عشيره اي سرکبار آمبد    –
که جمهوري اسالمي نفوذ زيبادي ببر  
آن دارد و دوهتهاي ارتبجباعبي ديبگبر  
ني  در سياست گ اري آن نفوذ و نقبش  
دارند. در کردستان عراق نبيب  دوهبت  
نيمه رسمي اي بنام "حکومت اقلبيبم"  
که جريانا  ناسيوناهيست کبردي در  
راس آن هسبتبنبد زمبام امبور را در  
دست گر ت. سوال اينست که در ايبن  
شرايه تازه آيا بازهم بايد از ر رانبدوم  
کردسبتبان عبراق و ببويبژه اسبتبقبالل  
کردستان د ا  کرد؟ از ننر ما پاسبخ  
به اين سوال ني  قط ا م بت اسبت و  
مدتها قبا از اينکبه ر برانبدومبي از  
جبانبب  بببارزانبي اعببالم شببود مببا از  
ر راندوم و استقالل کبردسبتبان عبراق  
د ا  کرديم. مردم کردستان عراق ببا  
وض يتي مواجهنبد کبه يبک "دوهبت  
شتر مرغي" بر سر کار اسبت کبه هبم  
دوهت است و هم دوهت نبيبسبت. ايبن  
دوهت دارد ميچاپد و دزدي ميکند و  
سببرکببو  مببيببکببنببد و وقببتببي بببا  

اعتراضا  و خواستهاي کبارگبران و  
م لمان و مبردم مبواجبه مبيبشبودج  
"دوهببت بببغببداد" را مسببئببول اصببلببي  
اوضا  م ر ي ميکند. روشبن اسبت  
که اين وض يت بي ثبا  و نا روشبن  
بايد ت يين تکبلبيبف شبود. تب بيبيبن  
تکليف آن ني  نميتواند به سمت ر تن  
مردم به زير سيطره دوهت موزائيکبي  

اسببالمببي عببراق ببباشببد.  –عشبيببرتببي 
مردم کردستان عراق با سابقبه دهبهبا  
سببال سببتببم و جببنببايببت و سببرکببو   
ديکتاتوري صدام حسين روشن است  
که بدون ايجباد يبک شبرايبه اسباسبا  
مببتببفبباو  و ايببجبباد شببرايببه و  
ترمينهاي اساسيج تمايلي به ماندن  
در محدوده حاکميت عراق را ندارنبد.  
اگر دوهتي مردمبي و آزاد کبه ببدون  
هيچ ترديد و قيد و شرط و اببهبامبي  
حقوق شهروندي همه مبردم را ببدون  
تب يرا  مذهبي و قومي برسميت  
بشناسد و ترمين کند سبرکبار ببودج  
روشن است که مساهه  رق مبيبکبرد.  
امببا در عببراق در واقببع دسببتببجببا   
مسلح و دوهتهاي ارتجاعي مت ددي  
م ا جمهوري اسالمي و آمبريبکبا و  
ترکيه و عبربسبتبان دارنبد از طبريبق  
نيبروهباي مب دور و مسبلبح و غبيبر  
مسلح و سياستهاي ضد مبردمبي و  
جنايتکارانه تمام عيار اعبمبال نبفبوذ  
ميکنند. ببرخبي از ايبن دسبتبجبا   
م ا "حشد اهش بي" و مقتدا صدر و  
ام اههم با سبنبتبهبا و سبيباسبتبهبا و  
دشمني عميق شان نسبت به مبردم و  
نيروهاي پيشرو کردستان عراق هبيبچ  
دسبت کببمببي از داعببش و اهببقبباعببده  
ندارند. بنابراين مردم حبق دارنبد کبه  
بخواهنبد خبودرا از ايبن دسبتبجبا   

 مرتجع و تروريست جدا کنند.  
ب الوه نکته مهبمبتبر خبود ببانبد  
حبباکببم در کببردسببتببان عببراق يبب ببنببي  
خانواده بارزانبي و حب   دمبوکبرا   
اسببت. در هببر حببرکببتببي بببه سببمببت  
استقالل روشبن اسبت کبه در کبوتباه  
مد  ناسيوناهيستهاي حباکبم ببرنبده  
خواهند بود. اما با شبفبا  تبر شبدن  

  کناره گيري بارزاني و تحوالت کردستان عراق

 کاظم نيکخواه 

 فاع از رفرانلوم  علملوولی م  
 استقالل  
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مبببببارزه طبببببقبباتببي ايببن کببارگببران و  
مردمند که در برابر حاکبمبيبن دسبت  
باالتري پيدا ميکنند و موضبع قبوي  
تري پيدا ميکنند. استقالل در هبيبچ  
کجا بخودي خود همه مسائا را حا  
نميکند و اين را بايد شفا  به مبردم  
گفت. اما استقالل مشغلبه کبهبنبه و  
تاريخي اي بنام ستم ملبي و مسباهبه  
ملي را از جام ه پاک ميکند و پبرده  
سبباتببر و "مببقببدس" مببلببت و کشببور  
مستقا را کنار مي ند و مبردم را ببا  
خببواسببتببهبباي زمببيببنببي و مببادي و  
ملموس شان رو در روي حاکمين قرار  
ميدهد. مردم کردستان عراق ني  اگر  
به استقالل دست يابند در اوهيبن قبدم  
بهانه "دوهت مرک ي مق،ر اسبت" را  
از بببارزانببي مببيببگببيببرنببد و آنببهببا را  
مستقيما زيبر  شبار اعبتبراضبا  و  
خواستهاي ر اهي و انسانبي و ببحبق  
خود قرار ميدهند. اين بطور خالصبه  
بخشي از م ايباي عبنبيبم اسبتبقبالل  
نسبت به ماندن در چارچو  عبراق و  
دهببيببا مببا بببراي د ببا  از ر ببرانببدوم  

  ٩٥ عمومي در کردستبان عبراق در  
 سپتامبر امسال بود.  

ما در عبيبن حبال ببا شبفبا بيبت  
تاکيد کرده ايم که براي مبا اسبتبقبالل  
هيچ تقدسي ندارد. ما تاکيد کرده ايم  
که ايجاد دوهبت مسبتبقبا ببرخبال   

  -توهم پراکني هاي جريانا  بورژوا  
ناسيوناهيست در هيچ شرايطي پايبان  
م،ائ  مردم نبيبسبت. ببلبکبه آغباز  
شفا  تر شدن مبارزه طبقباتبي ببراي  
رها شدن از شر حاکمين سرمايبه دار  
و مفتخور و زورگو و قبببا از هبمبه  

 باندهاي حاکم در کردستان است.  

همانگونه که انتنبار مبيبر بت و  
گ ارشهاي بسياري آنرا تاييبد کبردنبد  
مردم وسبيب با در ر برانبدوم شبرکبت  

سپتامبببر ببا    ٩٥ کردند. ر راندوم در  
شرکت اک ريت مبردم و راي بسبيبار  
باال به استقالل انجام شد. اما نتيبجبه  
آن دسببتببيببابببي بببه اسببتببقببالل نبببببود.  
تهديدا  بال اصله از جبانب  دوهبت  
عبببببادي و دسببتببجببا  وابسببتببه بببه  
جمهوري اسالمي و دوهت اردوغان و  
مرتج ين ديگر شرو  شد. حدود يک  
هفته ب د از ر راندوم و راي اکب بريبت  
وسيع مردم به استقالل ارتش عراق و  
نيروهاي حشد اهشب بببي کبه شباخبه  
نيروي قدس جمهوري اسالمي اسبت  
بدون جبنبگبي وسبيبع و ببا درگبيبري  
اندکي وارد کرکوک شدند و اين شبهبر  

را که در دست نيروهاي پيشمرگ بود  
اشغال کردند. ب ربي گب ارشبهبا کبه  
واق ي بننر ميرسد گويباي ايبنبسبت  
که مقاما  دوهت آمريکا ني  به ايبن  
تبب ببرض چببرا  سببببب  داده بببودنببد.  
نيروهاي پيشمرگ مستقر در کرکوک  
و برخي مناطق ديگر بدون مقاومبت  
عق  نشيني کردند. ايبن رويبداد ببا  
تبببببانببي و هببمببراهببي جببنبباحببي از  
سران"اتحاديبه مبيبهبنبي کبردسبتبان"  
يببب بببنبببي حببب   بببب رگ ديبببکبببر  
ناسيوناهيست کرد انجام شد. ببنبا ببه  
گب ارشبهبا مب بامبلبه خبانبواده جببالل  
طاهباني و قاسم سليبمبانبي  برمبانبده  
سپاه قدس جمهوري اسبالمبي نبقبش  
کليدي اي در اشغال کبرکبوک داشبتبه  

 است.  
با اشغال کبرکبوک ببارزانبي  بورا  
اعببالم کببرد کببه نببتببيببجببه ر ببرانببدوم  
عمومي را م لق ميکند و حاضر ببه  
مذاکبره اسبت. امبا عبببادي کبه ببا  
دستيابي يک شبه به منطقه نفت خي   
کرکوک و ببرخبي مبنباطبق ديبگبر از  
موجودي ناتبوان و ببي اراده ببه يبک  
مرتبه خبودرا ببه رويباي ديبکبتباتبور  
عراق شدن ن ديک مبيبديبدج "تب بلبيبق  
ر راندوم" عمومي را قبول نکرد و ببر  
"هغو کاما" ر راندوم پا شباري کبرد.  
ب بار  ديگر دو طر  با گستاخي و  
بدون ذره اي توجبه و احبتبرام ببه راي  
مردم دارند در جلوي چشبم مبردم ببا  

درصبدي    ٢١ قبلبدري راي اکب بريبت  
مببردم را سببالخببي و ببباطببا اعببالم  
ميکنند. و اين براي مردمي که راي  
داده اند بدون ترديد بسبيبار آمبوزنبده  
است. تا همينجا براي هر کسبي کبه  
ذره اي ترديد داشته روشن ميشود که  
اح ا  ناسيوناهيست تا چه حد  اسبد  

 و گنديده و ضد مردمي هستند.  

اعببالم ر ببرانببدوم عببمببومببي در  
کببردسببتببان عببراق گببرچببه يببک بببازي  
سياسي براي اهدا  نازل سبيباسبي و  
اقببتبب،ببادي بببودج امببا بببدون تببرديببد  
تاثيرا  م بت ماندگار و مهمبي ببر  
اوضا  عراق و حتي منطقبه خبواهبد  
داشت. تجبرببه نشبان داده اسبت کبه  
هرجا که نيروهاي مرتجبع حباکبم در  
رقابتهايشبان ببنباچبار پباي مبردم را  
وسه ميکشند مردم خبيبلبي زود از  
اين تجربه عليه خبود آنبهبا اسبتبفباده  
ميکنند. هرکس در گبوشبه زوايباي  
جام ه عراق که شبنباخبت کبا بي از  
ماهيت جريانا  ناسيوناهيست کبرد  

نداشتج با چشم خويش ديد که اينهبا  
عليرغم ش ارهاي توخاهي در رسباي  
وطبن تببا چببه حببد بببي اخببتبيببارنببد و  
مببهببارشببان در دسببت دوهببتببهبباي  
ارتجاعي است. مردم ديدنبد کبه هبم  
اتحاديه ميهني و خانواده "مام جالل"  
طاهباني نيروهاي مرتج ي هسبتبنبد  
که بازيچه اهدا  حکومت اسبالمبي  
ايران هستند و يک ذره م،اهح مبردم  
برايشان ارزش ندارد و هم ببارزانبي و  
حب   دمببوکببرا  ذره اي بببراي راي  
مردم ارزش قائا نيستند و نگاهشان  
بببه دوهببت تببرکببيببه و عببربسببتببان و  
آمريکاست. اين حقايبق را اکب بريبت  
مردم طي اين ساهها قط با ببدرجبا   
زيادي ميدانستند. اما مهم اينبسبت  
که ترديدها برطر  ميشودج  اکتبهبا  
بطور مشخص و شفا  در در دسبت  
تک تک مردم قرار مبيبگبيبرد و زببان  
مببردم نسبببببت بببه مببرتببجبب ببيببن  
ناسوناهبيبسبت درازتبر مبيبشبود. در  
نتيجه ميتوان ببا قبطب بيبت نبتبيبجبه  
گر ت کبه در آيبنبده نبه چبنبدان دور  
 راي ت رضي تري را عليه تمام ايبن  
جريانا  در عراق و حبتبي در ديبگبر  
کشورهاي همجوار شباهبد خبواهبيبم  
بود. اين نتيجبه مبهبم و ببا ارزش و  
م بت ر راندوم عمومي در کردستبان  

 عراق است.  
يک نکته ديگر ايبنبسبت کبه هبر  
نيروي چپ و مبردمبي ببايبد ببر راي  
مردم کردستان عراق ببراي اسبتبقبالل  
تاکيد بگبذارد. ببايبد مبردم را ببراي  
د ا  از حق ببي چبون و چبراي خبود  
براي عملي شدن رايشان بسيج کبرد.  
نبايد اجازه داد که ايبن ر برانبدوم کبه  
چند ميليون نفر در شهرها و مناطبق  
مخبتبلبف در آن شبرکبت کبردنبد ببا  
م امال  و مب باهبدا  جبريبانبا   
مرتجبع ببتبدريبج بباطبا شبود و ببه  
 راموشي سپرده شبود. يبا در سبايبه  
رويدادها و م امال  و کشاکشها و  
توا قا  جريبانبا  نباسبيبونباهبيبسبت  
مرتجع قرار گيرد. اگر رايبي گبر بتبه  
نميشد  را و اوضا   برق مبيبکبرد.  
اما وقتي که مردم در روز روشبن ببه  
استقالل راي داده اندج ببايبد مبردم را  
براي عملي شدن راي شان تبحبريبک و  
بسيج کرد و مدام تاکيد کرد کبه راي  
مردم بايد عملي شود. و هرکبس کبه  
ج  اين چي ي ميگويد نشان ميبدهبد  
که ضد اراده و راي مردم اسبت. ايبن  
موضبوعبي اسبت کبه در تبحبوال   
ب دي جام ه و دخباهبت گسبتبرده تبر  
مردم در ت،ميما  اجتماعي نبقبش  

دارد و در سايبه آن مبيبتبوان و ببايبد  
ضديت نباسبيبونباهبيبسبم ببا مبردم را  

 بوضوح به همگان نشان داد.  
و بباالخبره يبک جبنبببه مبهبم در  
تببحببوال  کببردسببتببان عببراق نببقببش  
مخر  و ضبد مبردمبي جبمبهبوري  
اسببالمببي اسببت. نببقببش جببمببهببوري  
اسالمي در رنبج مبردم در عبراق و  
کبردسبتبان عبراق کبه مبوازي نبقببش  
ارتجاعي اي است که در کشبورهباي  
ديگر منطقه دارد ايفا مبيبکبنبدج ببر  
هيچکس پوشيده نيست و يک نتيجبه  
منطقي آن همراهي مردم منطبقبه ببا  

جنبش سرنگوني جمهوري اسبالمبي  
در ايران خواهد بود. مبردم مبنبطبقبه  
هرروز بيشبتبر و ببيبشبتبر جبمبهبوري  
اسالمي را ب نوان ستون ارتبجبا  در  
منطقبه و عبامبا تبداوم حباکبمبيبت  
مفتخوران بر زندگي خود مي بيبنبنبد  
و بببدون تببرديببد خببودرا بببا انببقببال   
مردمي در ايران عليه اين حبکبومبت  
همراه و همگام خواهند ديد. انبقبال   
آتبي ايبران و سبرنببگبونبي جبمبهببوري  
اسالمي بدون شک حلقه اي از زنجيره  
انقالبا  آزاديببخبش در کشبورهباي  

 ديگر ني  خواهد بود. 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 

fb.com/wpiran/ 

 چه اتفاقی افتا ؟ 

 نتيجه 

صدها نفر از کارگران تراورس از  
آببان    ۱۲ و    ۳ استان هرستان روزهاي  

در مقابا مجلس اسبالمبي و د بتبر  
مرک ي شبرکبت راه آهبن در تبهبران  
دست به تجبمبع زدنبد و در روز دوم  
اعتراض کارگران تراورس تهران نبيب   
به آنها ملحق شدند. ايبن تبجبمبع ببه  

کبارگبر    ۷۲۲۲ نمايندگي از طبر   
هباي    تراورسج کبه يبکبي از شبرکبت 

اقماري راه آهن در امبور نبگبهبداري  
خه و ابنيه  بنبي خبه آهبن کشبور  
اسببتج صببور  گببر ببت. اعببتببراض  
کارگران به نپرداختن سه ماه دستم د  
و مشکال  بيمهج قراردادهاي کوتباه  
مد  يکماهه و ناامني شغلي است.  
کارگران پس از وعده هاي مسبئبوالن  
راه آهن و دو نفر از نمايندگان مجلس  
مبني بر رسيدگي به خبواسبت هباي  
کارگران در روزهاي آينده ببه تبجبمبع  

 خود موقتا پايان دادند.  
مبارزه کارگران تراورس ميتواند  
شرو  يک مببارزه سبراسبري و مبهبم  
باشد. بايد تالش کرد ه اران کبارگبر  
تراورس در نبقباط مبخبتبلبف کشبور  
هم مان و متحد به ميدان ببيبايبنبد.  
تجربه کارگران در نبقباط مبخبتبلبف  

کشور نشان داده است که وعده هباي  
مسئوهين عملي نميشود و حتي اگبر  
بخشي از حبقبوق مب بوقبه کبارگبران  
پرداخت شودج کارگران مباه بب بد ببا  
همين مشکا مواجه خواهبنبد ببود.  
تبديا قراردادهباي کبوتباه مبد  ببه  
قرارداد دائم ني  به نبيبروي ببيبشبتبري  
نياز دارد. کارگران تراورس در سراسر  
کشور بايد خود را براي يبک مبببارزه  
قدرتمندتر آماده کنند. بايبد مبببارزه  
را سببراسببري کببرد و خببانببواده هبباي  
کارگران تراورس را تشبويبق کبرد در  
تجم ا  اعتراضي شبرکبت کبنبنبد.  

 اين الزمه مو قيت کارگران است.  
حبب   کببمببونببيببسببت کببارگببري  
قاط انه از مببارزه و خبواسبت هباي  
عادالنه کبارگبران تبراورس حبمبايبت  
ميکند و آنها را به مبارزه سراسري و  
متحد هبمبراه ببا خبانبواده هبايشبان  
 راميخواند. ح   کليه کارگران و از  
جمله کليبه کبارگبران راه آهبن را ببه  
هبمبببسبتبگبي ببا کبارگبران تبراورس  

  راميخواند.  
 

 ح   کمونيست کارگري ايران 
 ۰۲۱۷ نوامبر    ۰ ج  ۱۹۳۷ آبان    ۱۱ 

کارگران تراورس در مقابل مجلس  

 تجمع کردند 
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 راخوان کنفرانس شما در سايبت  
اخبار روز منبتبشبر شبده ببود و يبک  
جوان زير اين  راخوان در  بيبسبببوک  
کامنتبي گبذاشبتبه ببود کبه مبن در  

 سخنرانيم به آن ميپردازم.  
او نوشته بودن نسبا مبتب بلبق ببه  

سال است از ايران    ٧١ که    ٥٢ انقال   
دور استج و نسا جبوان در ايبران را  
نببمببي شببنبباسببدج نببمببيببتببوانببد بببا ايببن  
کنفرانسها گرهي از مشکال  ايبران  

 را حا کند!! 
تفاو  نسلي يک واق يت درسبت  
اين نوشته دوخطي است. بخاطر دارم  
که وقتي نوجوان بودم پدر بب رگبهبا و  
مادر ب رگهايمان در مورد م،بدق و  

مرداد حر  مي دند و من  بقبه    ٩٥ 
مي شبنبيبدمن صبببح مبردم ببه نبفبع  
م،دق ش ار ميدادندج و ب د از ظهر  
عببلببيببه او. ايببن تببفببسببيببر عببامببيببانببه  

 کهنساالن از يک واق ه مهم بود.  
اکنون دو و يا چند نسا در مورد  
تاريخ پر  راز و نشي  ايران در چبهبار  
دهه اخير طب ا تفسيرها و ت بيرها و  

 نگاه هاي متفاوتي دارند.  
اما اجازه دهيد در ابتبدا ببگبويبم  
اين کنفرانسبهبا چبه نبقبش مب بببتبي  
ميتوانند بازي کنندن اگر به دو سبوال  
محوري که در  راي سياسبت ايبران  
م ا روح سرگردان در حبال گشبت و  
 گذار استج پاسخ خودشان را بدهند.  
يک سوال و يا موضبو  ايبنبسبت  
کهن چرا اين هبمبه سبازمبان و حب    
سياسي باهبم کبنبار نبمبي آيبيبدج تبا  
قدر  همه اين نبيبروهبا کبمبک کبنبد  
حکومت اسالمي زودتر شرش را از  
سر جام ه کم کند؟ همه ما ميدانيبم  

 که 
بببراي وحببد  و کببنببار آمببدن  
باهمديگرج ت دادي از سازمانهبا هبم  
در مببواردي تببالش کببرده انببدج امببا  
همبواره ايبن تبالبشبهبا ببه شبکبسبت  

 انجاميده است. سوال اينست چرا؟  
به آن جوان در ايران ميگويم کبهن  
اين نسا ميانسال و يا کهنسال مورد  
خطا  توج حداقا ببه قبدمبت چبهبار  
دهه است که در عرصه سياست ايران  
حرور داردج و از روز اول و در جريبان  
انقال  و ب د از آنج اين تبنبش هبا و  

 اختال ا  در بين ما بوده و هست.  

اگر ما پيامبي ببه شبمبا داشبتبه  
باشيم اينبسبت کبهن ايبن اخبتبال با   
واق ي است و در هبيبچ جباي دنبيبا  
اح ا  چپ و راسبت و مبيبانبه و يبا  
راديکال و محا نه کار نتوانسته انبد   
و نميتوانند باهم وحد  کبنبنبد و يبا  
ادغام شوندج چرا که هر کدام يک امرج  
يک خواست و يبک ايبده آل و آرمبان  
متفاوتي را پبي مبيبگبيبرنبدج کبه در  
مواردي مترباد ببا امبر و آرمبانبي  
است که آن ح   ديبگبر ببخباطبر آن  
سبباخببتببه شببده اسببت. در يببک کببالم  
خالصه کنمن جام ه طبقاتي استج و  
طبببببقببا  جببنبببببش هبباي سببيبباسببي  
مختلفي را شکا ميدهندج و از درون  
اين جنبش هبا کبه ببر خبواسبتبهباي  
واق ي مبتني است اح ا  سياسي و  
سازمانها شکبا مبيبگبيبرنبد کبه ببه  
شکا متمرک  ببراي رسبيبدن ببه ايبن  

 اهدا    اهيت ميکنند.  
م اهي ب نمن سازماني که خميني  
را مترقي و ضد امپرياهيست و پبدر  

چه مجاهد و چه بخشي    -خود ناميد 
و سبازمبانبي کبه    -از دايي و توده اي 

در مبب ببيببت خببمببيببنببي بببه سبباخببتببن  
حکومت اسالمي کمر هبمبت بسبت  
مبب ببا بببازرگببان و يبب دي و بببقببيببهج  
نميتوانند با سازماني کبه از روز اول  
گفتن اينها تبجبسبم ديبکبتباتبوري و  
 اشيسم اسالمي انبدج و عبلبيبه ايبن  
حکومت جبنبگبيبد ج بباهبم مبتبحبد  
شوند. کهنساالن ديدند کهن برخي ببه  
سپاه پاسداران گفتند آنها را مجه  به  
سالح سبنبگبيبن کبنبيبدج در مبقباببا  
 رمان حجا  خميني گفتند حجبا   
امر مهمي نيسبت و مب بربا زنبان  
باالي شهري استج با چنين سازماني  

زنبي کبه در هشبت مبارس و    -من 
مقابا مدرسه پروين در تبري  عبلبيبه  
حببجببا  حببر  زدم و گببفببتببم ايببن  

نميتوانبيبم    -حکومت ارتجاعي است 
کنبار هبم ببايسبتبيبم .مبن دانشبجبو  
نميتوانم کنار سروش ب نوان متفبکبر  
و استراتژيست جمهوري اسالمي کبه  
انقال   رهنگي را توجيبه مبيبکبردج  
بايستم . ما در دانشگاه تبريب  اببتبدا  
مرداني با چاقو و زنبجبيبر در دسبت  
ديديم و سپس با اسلحه و تانک به مبا  
حبمبلببه کببردنبد و سببروش آنببور خببه  

ايستاده و  برمبان حبمبلبه عبلبيبه مبا  
ميدادج چگونه ميتوانم با او مبتبحبد  

 شوم.  
مببن نببوعببي کببه امببروز ا ببق و  
  اهيت و مبارزه ام مبنتي بر ننبرا   
و نقدهاي متفکرين غربي استج نمي  
توانم با کسي که کوروش را تبقبديبس  
ميکند و او را رهبببر  بکبري خبود  
ميخواند و يا خباک و وطبن ببرايبش  

 مقدس استج باهم متحد شويم.  
ميخواهم بگويم اخبتبال   بقبه  
نسلي نيست. همين امروز سازمانبي  
هست که براي ترامپ همپن و ضد زن  
و رج  خوان که برايش جبنبگ اتبمبي  
روي مي  و يبک گب يبنبه اسبتج درود  
ميفرستد و اميدوار است که او حملبه  
ننامي کند و ب دش مهم نيست چبه  
بشودن که ب د از يک سناريوي سبيباهج  
او هم سري از سرها در ببيباوردج و ببا  
سببازمببان و حبب بببي کببه خشببت روي  
خشت گذاشته و جنبش هاي مترقبي  
و مدرن در ايران را شکا داده و يا ببه  
آنبهبا کبمببک کبرده شبکببا ببگبيبرنببدج  

 نميتوانندباهم وحد  کنند؟ 
پس پاسخ من در اين کبنبفبرانبس  
به پديده وحد  اينسبت کبهن عبمبلبي  
نيست و بايد کاري کرد اتبفباقبا هبمبه  
بببگببويببنببد چببه مببيببگببويببنببد و چببه  
ميخواهندج و مردم بدانند هر ح   و  
سازماني از چه د ا  مبيبکبنبد. ايبن  
بخشي از پروسه آموزش اجبتبمباعبي  

 در آن جام ه است.  
اجازه بدهيد همين جا يک نبکبتبه  
مهم را اضا ه کنمن در ايران متاسفانه  
 راي ح   گري ي و تحقير   اهيبت  
سياسي و سبازمبان گبريب ي بسبيبار  
گسترده استج که سبيباسبت کب بيبف  
استج و هر کس مشبغبول آن هسبت  
حتما چي ي کم داردج مسبتبقبا ببودن  
يک  ريلت است و ببا صبداي ببلبنبد  
ميگويند من سياسي نيبسبتبمج وهبي  
همان  رد اگر دراروپا مشکا داشبتبه  
باشد يا جوا  منفي به پبنباهبنبدگبي  
اش بگيرد يا  برزنبدش در ايبران در  
خطر اعدام بباشبدج ببه سبازمبانبهباي  
سياسي متوسا ميشود. در حاهيکبه  
  اهيت سياسبي و حب   داشبتبن و  
متشکا بودن يک دستاورد مهم بشر  
در مبارزه سياسي است. شايد اين از  

عببوارض  زنببدگببي زيببر سببيببطببره  
ديکتاتورها است کبه درونبي شبده و  
مببهببر مببقببدس روي آن زده انببد و  

 تبليغش ميکنند.   
نببکببتببه دوم در نببامببه آن جببوانج  
نشناختن ايبران امبروز ببود. در ايبن  

 مورد هم چند نکته ميگويم.  
به ننر منهم آن جبامب به بسبيبار  
عوض شده است و من ادعا ميکبنبم  

 بطر  م بت.  
سال قبا با يک انقال     ١٥ ايران  

برحق کبه عبلبيبه حبکبومبت خبفبقبان  
آريامهري بود بلند شد و آزادي و ر باه  
و زنببدگببي بببهببتببر را آرزو کببرد. ايببن  
انقال  بداليا م ين سبيباسبي ببيبن  
اهمللبي و داخبلبي شبکبسبت خبوردج  
بختکي به اسم حبکبومبت اسبالمبي  
روي کار آمد و نسا من و نسبلبهباي  
ب دي در ايران هبمبه زيبر و روي ايبن  
حکومتج اسالم و اسالم در قبدر  و  
سيستم سرمايه داري زير ننر مشتي  
اسالمي را ديدند و  همه اين  بجبايبع  
را با پبوسبت و گبوشبت خبود هبمبس  

 کردند.  
آن جام ه بلند شده اسبت کبه در  
همه زمينه ها ببا جبنبببش اسبالمبي  

 تسويه حسا  کند. 
اوهين حمله اينها به زنبان ببود و  
زنان در صف اول ت يين تبکبلبيبف ببا  
حکومت و حجا  ب نوان سمببا زن  
ستي يج جنبشي را برپا کردند کبه در  
نتيجه آن در اب ادي ميليوني حجبا   
پس زده شد و حکومت وگ مه هايش  
با جريمه و شالق و زندان نتوانسبتبنبد  
کاري بکنند و اين عبرصبه را عبمبال  
ت طيا کردند. االن هبم چبهبارشبنبببه  
هاي بي حجا  در ايران رسم شبده و  
هبر پباسبدار و نببيبروي انبتبنبامبي و  
ريشوي ح   اهلهي که به زنبان گبيبر  

 ميدهد جوا  در خور را ميگيرد.  
اين حکومت با خون و جنايبت و  
سنگسار و اعدام روي پبا مبانبد. در  
اين زمينه هم جام ه تا حدود زيبادي  
جوا  مناسب  را داد. ببا کبمبپبيبن  
سکيبنبه آشبتبيبانبي تبيبر خبالص ببه  
سنگسار زده شبد. در مبورد اعبدام  
هنوز راه دراز استج اما کمپين هباي  
ب رگ بين اهمللي م ا کمپين نبجبا   
ريحانه و نازنبيبن  باتبحبي و احسبان  

 بتباحببي و  ببرزاد کبمببانبگبر و ... و  
جنبش بخشش و کمپيبن هباي ببيبن  
اهمللي مو قج اعدام را هبم ببرايشبان  
سخت و سخت تر کرد. يک دسبتباورد  
مهم اين کمپين ها اين بود که امبروز  
در ايران سازمان و ح   و شخ،يتي  
را نميتوانيد ببينيد که از اعدام د با   

 کند. اين مهم است!  
آن جام ه اما در چند سال اخبيبر  
يک گام ب رگ به جلو برداشتن جنبش  
کارگريج م لمان و پرستاران هبر روز  
در خيابان با  رياد عبداهبتبخبواهبي و  
مببنبب هببت و مبب ببيببشببت حببق مسببلببم  
ماستج  گوش مقاما  را کبر کبرده  
است. روزي نيست که جلوي مجلبس  
اسالمي مال باخته و يا کبارگبري کبه  
شببش مبباه حببقببوق نببگببر ببتببه و يببا  
بازنشسته و مب بلبم و پبرسبتبار و يبا  
خانواده محکومين به اعبدام تبجبمبع  
نکنند.  و يک واق به مبهبم در ايبران  
اينست که رهبران کارگري ابراز وجود  
کببرده انببد کببه در ايببران و در دنببيببا  
شناخبتبه شبده هسبتبنبد و ببا ر بتبن  
جببمببهببوري اسببالمببي ايببنببهببا ديببگببر  
نميگبذارنبد  بکبا و کبراواتبي هباي  
مذبذ  و از خود راضبي هبايبي کبه  
حکومت کردن را تنها برازنبده اهبيبت  
جام ه دانسبتبه و ببراي رسبيبدن ببه  
قدر  به هر قيمت دوندگي ميکنندج  
قدر  را گر ته و به کارگبر ببگبويبنبد  
کمربند هايت را محکبم ببببنبد چبون  

   ال مشغول بازسازي هستيم.  
آن جام ه شخم خورده و از درون  
آن با درد و زحمت  راوان چهر ه هايي  
عرو  کرده اند همچون ج بفبرعبنبيبم  
زاده و محمد جراحيج شاهرخ زمانبي  
و بهنام ابراهيم زاده و زناني هبمبچبون  
پروين مبحبمبدي هبا و  هبيبال مبيبر  
غفاري که شجاعانه مي جبنبگبنبد و  

 کوتاه نمي آيند.  
آن جام ه به آخوند و اختالسهاي  
ميليوني و به اسالم ب نوان دسبتبگباه  
توجبيبه کبنبنبده ايبن جبنبايبا  و ببه  
سيستمي بباروشبهباي داعشبي مبي  

  ايران  نسل ها و آينده 
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تازد. ش ار ميدهبنبدن اسبالم را پبلبه  
کرديد مردم را ذهه کرديدج ش ار هفته  
گذشته مردم در تبهبران. آن جبامب به  
رنسانس  بکبريج مبذهب  زدايبي و  
تبب ببمببق را شببرو  کببرده و جببنبببببش  
خالصي  رهنگي در ايران ميخ خبود  
را کببوبببيببده اسببت. ازدوا  سببفببيببد و  
 رهنگ غربي و روابه آزادانه جنسي  
 و ... نمونه اي از اين تغييرا  است.  

ما به اين تغيير و تحوال  درود  
ميفرستيم. من  کر مبيبکبنبم آيبنبده  
ايران با اين نسا و با استفاده بهينه از  
مببديبباي اجببتببمبباعببي دارد سبباخببتببه  
ميشود. اينها آهترناتيبو هسبتبنبد ببا  
 رهنگ و اخالقيا  و انسانگرايي و  

 د ا  از مدرنيته و آزادي بيان.   
ببود    ٥٢ نسا من که در انقال   

و اسلحه را از اين شبانبه ببه آن شبانبه  
انداخت براي ساختن همبيبن آيبنبده و  

سال اسبت    ٧١ اين ايران تالش کردهن  
خانه نر تيم و سياست کرديمج انقالبي  
را که حکومت اسبالمبي ببا کشبتبن  
ه اران نفر سرکو  کبردج مبا ادامبه  
داديم و ايبن انبقبال  دارد ببا هبمبه  
گذشته ها تسويه حسا  ميکند.  و  
من خوشحاهم که جوانان در ايران نو   
ديگري  کر ميکنند و خوشحاهم کبه  
جام ه ايران طو اني را تبدارک مبي  
بيند که بر سر در آنج احترام به انسبان  
و مدرنيته و تکب بر  بکبري  و آزادي  
عقيده و بيان و آزادي تشکا و تجمبع  
نوشته شدهج و اين نسا ديبگبر اجبازه  
نخواهد داد که دهانها را ببببنبدنبد و  
جلوي رشد مردمج جلبوي مبدنبيبت و  
ر بباه و آزادي را بببگببيببرنببد. درود  
ميانساالن و کهنساالن ن ار جبوانبان  
بپاخاسته و جبنبببش هباي مبدرن و  
آزاديخواه در ايران . جام ه ايران اگبر  
خون بر آن نپاشند مبيبتبوانبد ببا ايبن  
طببو ببانببي کببه آغبباز کببرده بسبباط  
حکومت را در هم بپيبچبد و زنبدگبي  
ديگري را آغاز کند. زندگي مببتبنبي  
بر ر اه و آزادي و انسانيت براي هر دو  
نسا و ميليبونبهبا نبفبر آيبنبدگبان در  
جام ه اي  که صد سبال اسبت ببراي  
آزادي مي جنگد و هر بار اين تالشها  
متاسفانه به شکست انجاميبدهج امبا  
درسهاي  براوانبي ببه مبردم داده کبه  

 ميتوانند اين بار استفاده کنند.  

محيه کار بباز هبم از کبارگبران  
قرباني گر ت. طبي دو انبفبجبارج در  

کبارگبر و در    ٢ پااليشگاه نفت تهران  
کبارگبر    ٥ ميدان نفبتبي رگ سبفبيبد  

جانباختند. جانباختن اين ع يب ان را  
به خانواده هايشانج به همکارانشان و  

 به همگان تسليت ميگويم! 
بنا بر گ ارشا  دوهتبيج سباعبت  

آببانج    ٧ ب د از ظهبر روز جبمب به    ٧ 
انفجاري هوهناک در پااليشگاه نبفبت  
تهران واقع در جاده قديم قم و نرسيبده  
به باقرشهر روي داد که در جبريبان آن  

کارگر کشته و زخبمبي    ٠١ متاسفانه  
شدند. بنبا ببر آخبريبن گب ارشبا  در  

کارگبر ببه    ٢ جريان اين اتفاق مرگبار  
اسامي سجاد دارابيج پوريبا داراببيج  
محسبن داراببيج ا شبار مبيبرزايبيج  
کاظم اميري و ن مت کوخايي جان و  

نبنبر    جواد نوروزي جانباختنبد. عبلبي 
جليليان م،بدوم و در ببيبمبارسبتبان  
بسبببتبببري اسبببت و خبببببببرهبببا از  

بببودن وضببع نببهببايببي او    نببامشببخببص 
حکايت دارد. در اتفاق ناگوار ديگر و  

 بتبح  «در انفجبار در دکبا حبفباري  
ميدان نفتبي رگ سبفبيبدج در   »۳۰ 

تبن از کبارگبران ببه    ٥ هفتم آبانبمباه  
اسامي محمبد سبلبيبمبي چبگبيبنبيج  
 ببرزاد ارزانببيج داود  ببربببديج ببرهبباد  

کمايي ومهران مهرپويا  جان خود را  
از دست دادند.  بدين تبرتبيب  ببازهبم  
محيه هاي نا امن کبار از کبارگبران  

 قرباني گر تند.  
به گفته جماهي پور  رمانده ويبژه  
شببهببرسببتببان شببهببر ري کببارگببران  
پااليشگاه تهران مشغول ت ميبر يبک  
بخش بودند که نشت مواد نبفبتبي ببا  

سببوزي هببمببراه شبد. هببطببف اهببه    آتبش 
هنگي مدير عاما شرکبت پبااليبش  
نبفبت تبهبران اعبالم داشبت کببه ايببن  
انبببفبببجبببار ببببر اثبببر ببببرداشبببتبببن  

ها و نشت مبواد نبفبتبي    مسدودکننده 
داده است. او با گفتن اينبکبه ايبن    رخ  

حادثه در واحد عملياتبي آريب ومبا   
رخ داده و ايببن واحببد در اخببتببيببار  
ت ميرا  بوده استج تالش کرد خبود  
را در برابر ايبن حبادثبه مبرگبببار ببي  
مسئوهيت نشان دهد. ب دا ني  اعالم  
شد که علت دقيق انفبجبار در دسبت  
بررسي است. بدين ترتي  مبقبامبا   
مسببئببول در هببراس از بببرپببا شببدن  
اعتراض در ميان کبارگبران در ببراببر  
اين اتفاق ناگوار و مرگ همکارانشان  
بببه ضببد ونببقببيبب  گببويببي ا ببتبباده و  
سراسيمه جلسه بحران شهرسبتبان ري  
و استان تهران را ببا حربور مب باون  

 وزير نفت تشکيا دادند. 
گفتني است کبه دو روز بب بد از  
انفجار پااليشگاه تبهبران ببود کبه در  
هفتم آبانماه انفجار مهيببي در دکبا  

مبيبدان نبفبتبي   »۳۰  تح  «حفاري  
رگ سفيد روي داد و با کمبال تباسبف  
منجر ببه کشبتبه شبدن چبنبد تبن از  

 کارگران در اين دکا نفتي شد.   
علت اين انفجار از سبوي وزار   
نفت ايران نشت گباز از چباه در حبال  
حفاري اعالم شده اسبت. خبببرگب اري  
 ارس به نقا از منابع مبحبا از ايبن  
خبرداد که اين دکا مشغول حبفباري  

مببتببري مببخبب ن    ۰۱۲۲ در عببمببق  
آسماري بود که به داليا  بنبيج هبوهبه  

متري مبتبوقبف    ۱۲ حفاري در عمق  
شده و ناگهان مواد سيال به باال  وران  
کردند و انفبجبار بب رگبي رخ داد. ببر  
اسبباس ايببن گبب ارش حببجببم آتببش و  
سرعت انفجار ببه حبدي ببود کبه در  
همان هحنه اول حفبار و سبرحبفبار از  
جمله ا رادي بودند که جان خود را از  
دست دادند.  يلم هاي منتشر شده از  

هاي عبنبيبمبي کبه    اين انفجارج ش له 
سکوي حفاري را در ميان گر ته ببود  
به نمايش ميگذارد. ببنبا ببر هبمبيبن  

  ۳۰ گ ارشا  گفته ميشود که دکبا  
 تح به طبورکبلبي  بروريبخبتبه اسبت.  
بطوريکه وزار  نفت اعالم داشت که  

روز ديگر به طول    ٠١ اطفاي حريق تا  
 خواهد کشيد.   

بدين ترتي  باز هم محيه هباي  
کارگران از کارگران قربانبي گبر بت و  
اين  کبارگبران قبرببانبي سبودجبويبي  
مشتي سرمايه دار شدند. جبمبهبوري  

اسببالمببي و صبباحبببببان سببرمببايببه  
مسئوهين مسبتبقبيبم ايبن اتبفباقبا   
ناگوار و قبتبا آشبکبار کبارگبران در  

 محيه هاي کار هستند. 
دو انفجار در  اصله دو روز و ببا  
چنين اب ادي از صبدمبا  انسبانبيج  
باورکردني نيست. سال گذشته ني  ما  

حادثه در صنايع نفتج گاز    ۹۳ شاهد  
و پتروشيمي بوديم که در جريان آنبهبا  
چندين نفر کشته و م،دوم و يا دچار  

 سوختگي شديد شدند. 
جانباختبگبان پبااليشبگباه نبفبت  
تهران و ميدان نبفبتبي رگ سبفبيبد را  
نبايد  راموش کرد. اين اتفاقا  براي  
کارگران اين دو مرک  مبهبم کبارگبري  
هشدار دهنده است. کارگران بايبد ببا  
اعبتببراض گسبتببرده خببود خببواسببتببار  
توضيبح روشبن مبقبامبا  مسبئبول  
شوند.  کارگران ببايبد ضبمبن اعبالم  
همبستگي با خانواده هباي کبارگبران  
جانباختهج  ضمن حمايت از آنها براي  
تببامببيببن زنببدگببي و مبب بباشببشببان و  
مسئوهيت مستقيبم دوهبت در قبببال  
آنانج صداي اعتراض خود را ببه ايبن  
بساط توحش و بربريت بلنبد کبنبنبد.   
محيه هاي کار بايد ايمن شود و ببه  

 اين جنايت بايد خاتمه داده شود. 
 

 قتل در محيط  کار 
 شهال دانشفر 

 م فایعه انسانا  ر پلاييگلهلا   
 تهران م ويوان نفتی رگ سفيو  

زمان: جم ه ساعت يبک و نبيبم  
 ب د از ظهر  
يانگ روببروي    2991مکان:   

 عفو بين اهملا 
آببانبمباه    ٠ ظهر روز    ٠٩ ساعت  

محمود صاهحي از چهره ها و   اهين  
سرشناس جنببش کبارگبريج تبوسبه  
مامورين هباس شخ،بي جبمبهبوري  
اسالمي در جلوي در  ببيبمبارسبتبان  
بازداشت و ببراي گبذرانبدن يبک سبال  

 حبس به زندان سق  منتقا شد.  
اقببدام بببه بببازداشببت مببحببمببود  
صاهحيج  در حاهيکه او  نبيباز مبببرم  

هفتگي به دياهي  دارد و عدم انجام آن  
برايش خطر جاني داردج او  تبوحبش  
رژيم جنايتکار اسالمي را به نمبايبش  
ميگبذارد.  مبحبمبود صباهبحبي در  
زندانهاي جمهوري اسالمي ببه انبوا   
بببيببمبباريببهببا مبببببتببال شببده اسببت و  
دستگيري مجدد  او در حاهيبکبه وي  
به م اهجه مننبم کبلبيبه خبود نبيباز  
داردج بازي با جان اوست. جبمبهبوري  
اسالمي در قبال هر اتفاقي کبه ببراي  
محمود صاهحي روي دهبد مسبئبول  
است. ما اين وحشيگيري حبکبومبت  
اسالمي را شديدا مبحبکبوم کبرده و  

 خواستار آزادي  وري او هستيم. 
  

خبر دستگيري محمود صاهحبي  
زم مه هاي اعبتبراضبي بسبيباري را  
هببمببراه داشببتببه اسببت. تببا کببنببون  
تشکلهاي کارگري زيبادي از جبمبلبه   
انببجببمببن صببنببفببي بببرق و  ببلبب  کببار  
کرمانشاهج اتحاديه آزاد کارگران ايران  
و تشکا هاي کبارگبري ديبگبر  ايبن  
دستگيري وحشبيبانبه را مبحبکبوم و  
خواستبار آزادي  بوري وي از زنبدان  
شده اند. ب الوه هبم اکبنبون کبارزاري  
قدرتمند در داخا و در سطح جهبانبي  

براي آزادي رضا شهابيج اسبمباعبيبا  
عبديج محمود ببهبشبتبيج مبحبسبن  
عمرانيج مختار اسديج آتنا دائمي و  
تمامي زندانيان سبيباسبي در جبريبان  
است. در د ا  از کارگبران زنبدانبي و  
زندانيان سياسبي و در اعبتبراض ببه  
جمهوري جنايتکا ر اسبالمبي هبمبه  

زاده را دعو  ميکنيم کبه در  آ مردم  
اين اکسيون شبرکبت کبرده و صبداي  
کارگران.م لمين و زندانيان سيباسبي  

 باشسم. 
ح   کمونيست کارگري ايران  

 واحد شرق کانادا –

 آکسيون اعتراضي به بازداشت مجدد محمود صالحي و حمايت از کارگران زنداني 
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هفته گذشته يکي ديگر از هفبتبه  
هاي پر جبنب  و جبوش اعبتبراضبي  

آببان    ٥ کارگري ببود. تبنبهبا در روز  
شاهد دههبا حبرکبت اعبتبراضبي در  
شهرهاي مختلف و در تهران ببوديبم.  
از جمله برجسته ترين آنبهبا  تبجبمبع  
سببراسببري بببازنشببسببتببگببان کشببوريج  
 رهنگيج هشگري و تامين اجتماعي  
در مقابا سازمان برنامبه و ببودجبهج  

  ٠١ اعت،ا  دو ه ار کارگر در  باز  
عسلويهج تجمع اعتراضي پرسنا راه  

ماه دستم د مب بوقبه و    ٧ آهن ب لت  
تجمع اعتراضي کارگران در نيبشبکبر  
هفت تپه در اعتراض به دستم دهباي  
پرداخت نشده شبان ببود. و بباالخبره  
ايبنبکببه آمببار هببا از مبو  گسبتببرده  
بيکارسازيبهبا حبکبايبت دارد و يبک  
عرصه مهم مبارزا  کارگري امروزج  

 مبارزه عليه اخراجهاست.  
آبان تجمع سراسر     ٨ 

 بازنگستهان 
سبباعببت ده صبببببح روز هشببتببم  
آبببانببمبباه بببازنشببسببتببگببان کشببوريج  
 ببرهببنببگببيببانج هشببگببريج تببامببيببن  
اجتماعي مقابا سازمبان ببرنبامبه و  
ببودجبه ببنببا ببر قبراري قبببلببي بببراي  
پيگيري خواستبهبايشبان در مبقباببا  
سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.  
در تببجببمببع روز هشببتببم آبببانببمبباه  
بازنشستگان هبمبچبون تبجبمبمب با   
قبلي شان با ش ارهايي چبون حبقبوق  
ما رياهيهج ه ينه ها دالريهج نيباز مبا  
اين زمانج م يشت اسبت و درمبانج  
ما همبسته ايمج از وعده هبا خسبتبه  
ايببمج سببي و هشببت سببال گببذشببتببهج  

ميليون    ٧ عداهت کجا ر تهج خه  قر  
حقوق ما يک ميليونج يبک اخبتبالس  
کم بشبه مشبکبا مبا حبا مبيبشبهج  
نوبخت نوبخت اسبتب بفباج تببب بيب   
تاکبي؟ اعبتبراض خبود را ببه  بقبرج  
تب يب  و نباببراببريج اخبتبالس هبا  
اعالم کرده و خبواسبتبار يبک زنبدگبي  
انساني شدند. با زنشستگان با ش بار  
تا حق خود نگيريم از پا نمي نشينيبم  
بر تداوم اعتراضاتشان پاي  شبردنبد.  
ش ارهاي بازنشستگان در اين تجمبع  
اعببتببراضببي هببمببچببنببيببن مرببمببون  
پالکاردهاي آنها را تشکيا ميبداد و  
در ميان آنها شب بارهبايبي چبون مبا  

  ٧ خواستار ا  ايش حقوقها به مي ان  
ميليون تومانج م يشبتج مبنب هبتج  

سالمبتج ايبن ببار م،بمبم آمبديبمج  
متحد تر ايستاده ايمج ببيبمبه کبامباج  
درمان رايگان برجسته بود. در ادامبه  
اين تجمع اعتراضي ببازنشبسبتبگبان  
همانطور که قبببال نبيب  اعبالم کبرده  

آبان    ٠٠ و    ٠١ ج  ٢ بودند طي روزهاي  
ب،ور  تبحب،بن ببه اعبتبراضبشبان  
ادامه داده و زن و مرد با کبف زدن و  
سرود خواندنج پيبگبيبر خبواسبتبهبا و  
مببطبباهببببباتشببان شببدنببد. شبب ببارهببا و  
خواستهاي سراسري واحدي مبارزا   
کارگرانج بازنشستگانج مب بلبمبان و  
بخش هاي مختلف جام ه را به هبم  
پببيببونببد مببيببدهببد. از جببمببلببه سببرود  
همبستگي زير بار ستم نبمبي کبنبيبم  
زندگي را که سبال گبذشبتبه کبارگبران  
هپکو سردادندج امروز در تبجبمب با   
بببازنشببسببتببگببان و مبباهببببباخببتببگببان  
ميشنويم. در برابر رانت خواري هباي  
حکومتيانج ش ار يک اخبتبالس کبم  
بشهج مشکبا مبا حبا مبيبشبهج ببه  
ش اري همگاني تببديبا شبده اسبت.  
ايببن اتببفبباقببا  بببيببش از بببيببش بببر  
همبستبگبي مبببارزاتبي کبارگبران و  
ببخبش هباي مبخببتبلبف جبامبب به از  
يکديگر تباکبيبد دارد. خبواسبتبهباي  
بازنشستگانج خواستهاي کا جام ه  
اسببتج وسببيبب ببا از مبببببارزا  آنببهببا  

 حمايت کنيم. 
اعتصاب  م هزار کارگر  ر فاز    

 عس ويه   ٣١ 
کبارگبر    ۰۲۲۲ روز هشتم آبانماه  

عسبلبويبه در اعبتبراض ببه    ٠١  از  
ماه دستم د دسبت    ٥ ت ويق پرداخت  

به اعت،ا  زدند. اعت،ا  دو هب ار  
کارگر آنچنان ان کاسي در مبنبطبقبه  
داشت که در نتيجه آن ر ت و آمد در  
کا منطقه قطع شده بود و حبراسبتبي  
ها در  اصلي ر ت و آمدها را بسته  

 بودند.  
عسلويه ببا هب اران کبارگبر يبك  
مرك  مهمي كارگري در ايران اسبت.  
چنين تبمبرکب ي از کبارگبران در يبک  
مببحببا بببا مبب ببرببال  و مسببائببا  
مشببتببرک اهببمببيببت ويببژه اي بببه ايببن  
منطقه ميبخشد. ببويبژه وابسبتبگبي  
شركت هاي توهيدي در اين مبجبتبمبع  
کباري ببه صبنبب بت نبفببت  جبايببگبباه  
مهمتري به اين منطقه مبيبدهبد. در  
اين مجتمع از يبمبسبو يبك اردوگباه  
جهنمي و برده وار كبار را داريبم كبه  

بيش از هر چي  يبادآور اردوگباهبهباي  
اجباري كار در دوران نازيستبهباسبت.  
از سوي ديگر عسلويبه بب بنبوان يبك  
بم  انفجاري اعبتبراض را در ببراببر  
خبود داريبم كبه بببارهبا شباهبد ابببراز  
نگراني مقاما  رژيم نسبببت ببه آن  
بوده ايبم و آنبرا خبطبري ببراي نبنبام  

 دانسته اند.  
روزي نبيبسبت کببه در عسبلبويببه  
شبباهببد اعببتببراض كببارگببران در ايببن  
شرکت و آن شرکت ببراي نبقبد كبردن  
دستم دهاي به سبرقبت ببرده شبان و  
عليه  شار ها و ت ديا  كار رمايبان  
نباشيم. با توجه ببه گسبتبردگبي ايبن  
مجتمع و همانطبور کبه اشباره کبردم  
وابستگي اش به صنايع نفت كه يبك  
بخش كليدي در اقت،اد ايران اسبتج  
اعتراضا  كارگري در اين مبنبطبقبه  
جايگاه مهمي پيدا ميمند. از همين  
روست که اعت،ا  دو هب ار کبارگبر  

مقامبا     ٠١ در هشتم آبانماه در  از  
مسئول و حراستي هايشان را چبنبيبن  
سراسيمبه کبرده ببود. اخبببار هبفبتبه  
گببذشببتببه نببيبب  حبباکببي از گسببتببرش  
اعتراضا  در اين منطقه بود و همبه  
شواهد بر وجود زمينه هاي گستبرش  
بيشتر اعتراضبا  در ايبن مبنبطبقبه  
تبباکببيببد دارد. مببتببحببد شببدن حببول  
خواستهاي واحدي از جمله پايان دادن  
به قوانين ويژه اقت،ادي ببرده وار در  
اين منطقهج که بر اساس آن عسلبويبه  
به يک اردوگاه اجباري کار تبديا شده  
استج تبببديبا قبراردادهباي مبوقبت  
کاري که شکا م مول استبخبدامبهبا  
در اين منطقه استج ببه قبراردادهباي  
دائميج پرداخت بموقع دسبتبمب دهباج  
متوقف شدن اخراجهاج رئوس اصلبي  
خواستهاي  وري کارگران در عسلويه  
است. ميتوان بر محور اين خواستهبا  
در گروههاي مدياي اجتمباعبي گبرد  
آمد و زمينه را براي شبکبا دادن ببه  
اعتراضا  متحد و هم مان در ايبن  
منطقه را  راهم کرد. ميبشبود ببا ببه  
بببحببث گببذاشببتببن ايببن مسببائببا در  
مجامع عمومي کارگريج کارگران را  
حول اين خبواسبتبهبا و اعبتبراض ببه  
دستم دهاي چند ببار زيبر خبه  بقبر  

 متحد کرد.  
ضمن اينکه انب بمباس  بوري و  
وسيع هر حركت و اعتراضي در كبا  
اين منطقه و در ميان كارگران نفت و  
تببالش بببراي شببمببا گببيببري يببك  
همبستگي وسيع كارگري و سبازمبان  
دادن اعتراضبا  هبمب مبان چبنبديبن  
شركت و در سطح منطقبه مبيبتبوانبد  

 كا اين منطقه را به تمان درآورد.  
نيمی از کارگران هفت تپه وز   

 تيروا  خو  را گرفتنو 
اعتراضا  کارگبران هبفبت تبپبه  
براي نقدکردن دستم دهباي پبرداخبت  
نشده شان به امري هبر روزه تبببديبا  
شده است. کارگران نيشکرهفت تبپبه  
همواره با اعبتبراض و مبببارزه شبان  
توانسته اند در مقباببا قبلبدري هباي  
مقاما  مسئول براي به سرقت بردن  
دستم دهايشان و تاخير در پبرداخبت  
آن بايسبتبنبد. پبيبگبري و مبقباومبت  
کارگران هفت تپه ببراسبتبي اهبگبويبي  
ببراي کببا جبنبببببش کبارگببري اسببت.  

  ٧ کارگر اين واحد تبوهبيبدي    ٩٥١١ 
ماه دستم د طبلب  دارنبد و ببدنبببال  
اعتراضاتي که داشتند نيمبي از ايبن  
کارگران در چهارم آبانبمباه مبو بق ببه  
دريا ت دستم د تيرماه خبود شبدنبد.  
اما کارگران اين کارخانبه مبتبحبدانبه  
ايسببتبباده انببد و خببواسببتببار تببمببام  
طلبهايشان هستبنبد. عبالوه ببر ايبن  

کبارگبر ديبگبري کبه مشبمبول    ۹۲۲ 
مببقببررا  بببازنشببسببتببگببي مشبباغببا  

شببونببد نببيبب     سببخببت و زيببان آور مببي 
طلبهايشان را دريبا بت نبکبرده انبد.  

هباي    همچنين پرداخت حق بيمبه مباه 
ببر مبجبتبمبع    غير کاري کبارگبران نبي 

تپه به سازمان تامين اجتماعبي    هفت 
پرداخت نشده است. نيشکر هفت تپه  
يکي از مبراکب  پبر جبنب  و جبوش  

 کارگري است.  
 ووج عظيم بيکارسازيها 

بن بسبت اقبتب،بادي جبمبهبوري  
اسالميج اب اد جديدي بخود گر ته و  

گبيبر    بحران و رکود اقبتب،بادي دامبن 
صنايع بسياري شبده اسبت. آمبارهبا  
حکايت از مو  وسيع بيکارسبازيبهبا  
دارد. از جببمببلببه بببنببا بببر گبب ارش  
خبرگ اري مهر در پنجم مهرماهج در  

ه ار نفر    ۷۹۰ يک ميليون و    ٢٥ سال  
از کار بيکار شده و به صبف عبنبيبم  
ميليوني بيکاري پيوسته اند. از ايبن  

نفر به دهيا    ۰۹۳ ه ار و    ۳۳۰ ت داد  
  ۰۹۰ موقتي بودن قراردادهايشان و  

نبببفبببر مشبببمبببول    ۱۱۱ هببب ار و  
بيکارسازيها شده انبد. ايبن رونبد ببا  

ادامبه    ٢٠ شد  بيشبتبري در سبال  
داشته است. از جمله در تابستان سال  

نفر به دهيا    ۳۰۳ ه ار و    ۱۱۱ جاري  
بيکارسازيها و يا پايبان قبراردادهباي  
 موقت کاريج از کار بيکار شده اند.  

  ٢٠ ببنببا بببر گبب ارشببا  دوهببتببي  
درصببد قببراردادهبباي کبباري مببوقببت  
است. اين آمار خبود ابب باد وسبيب با  

ناامني شغلي و بيکارسازي هاي هبر  
روزه نشان ميدهد. خواست کبارگبران  
تبببببديببا قببراردادهبباي مببوقببت بببه  
قراردادهاي دائم کاريج توقف  بوري  
اخراجهاج پرداخت بموقع دستم دها و  

 داشتن يک زندگي انساني است. 
نکته قابا توجه ايبنبجباسبت کبه  
کبارگبران و کبا جبامب به  در ببراببر  
ت رضا  هر روزه حکومت به زندگي  
و م يشتشان ساکت نبايسبتباده انبد.  
جنبگبي هبر روزه ببر سبر زنبدگبي و  
م اش در جبريبان اسبت. از جبمبلبه  
اعتراض عليه ببيبکبارسبازي هبا کبه  
همواره با نپرداختن ماهها دستم د و  
حتي حق بيمبه کبارگبران ببه تبامبيبن  
اجتماعي همبراه اسبتج يبک مبحبور  
مهم اعتراضا  کبارگبري اسبت. در  
اين مبارزا  کارگران جانانه ايستباده  
و از زنبدگبي و مب بيبشبتبشبان د با   
مببيببکببنببنببد. يببک نببمببونببه بببا ارزش  
اعتراضا  گسترده در هپکوج آذرآ   
و ديگر کارخانبجبا  اراک اسبت کبه  
نقطه عطفي در مبببارزا  کبارگبري  
بود و موجي از همبستگي را بدنبببال  
داشت. اعبتبراضباتبي از ايبن دسبت  
بسيار است و اب اد گسترده و  رباي  
ت رضي آن کيفيتا جديد و نوين است  
و  راي سياسي شهبرهبا را تبغبيبيبر  
داده است. مبببارزاتبي کبه ديبگبر از  
اعتراض صر  به ببيبکبارسبازيبهبا و  
وض يت نابسامان کارخانجا   راتبر  
ر ببتببه اسببت. در ايببن اعببتببراضببا   
کارگران با ش ارهايي چبون زيبر ببار  
ستم نمبي کبنبيبم زنبدگبيج جبان  بدا  
ميکنيم در ره آزادگيج يک اخبتبالس  
کم بشهج مشبکبا مبا حبا مبيبشبهج  
توپج تبانبکج مسبلبسبا ديبگبر اثبر  
نداردج الريجاني قاضيبهج پشبت دزد  
بازيهج ببه خبيباببان مبي آيبنبد و کبا  
توحش سبرمبايبه داري حباکبم را ببه  
چاهش ميکشند. و اينها ش ارهبايبي  
است که نه  قه توسه کبارگبري کبه  
کارش را از دست داده و دسبتبمب دش  
را به سرقت برده اندج ببلبکبه از سبوي  
مبب ببلببمج بببازنشببسببتببهج دانشببجببوج  
ماهباخته و ببخبش هباي مبخبتبلبف  
م ترض جام ه که تحت حباکبمبيبت  
جانيان اسالمي جانشان به ه  رسيده  
اسببتج سببر داده مببيببشببودج از ايببن  
اعتراضا  حبمبايبت و پشبتبيبببانبي  
کنيم. از درسهاي آن بيبامبوزيبم و در  
برابر ت رضا  حکومت اسبالمبي و  
مو  وسبيبع ببيبکبار سبازيبهبا و ببي  
تاميني مطلقي که تحميا ميبشبودج  

 متحد و قدرتمند بايستيم.  

 کارگران در هفته اي که گذشت 
 

 شهال دانشفر 
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 انترناسيونال هر هفته رمز یمعه ونتگر ويگو 

 وحمو  صالحا  ستهير شو 
وع مان  آخرين اخبار از  

 زنوانی  
آخرين اخبار از مضعيت رضا  

 شهابی  
فگار بر رم  یعفر عظيم  

زا   برا  بازگر انون م  به  
 زنوان 

 

آبانماه    ٠ ظهر روز    ٠٩ ساعت  
محمود صاهحي از چهره ها و   اهين  
سرشناس جنبش کارگري در حاهيکه  
دستگاه دياهي  به او وصا بودج  
توسه مامورين هباس شخ،ي  
جمهوري اسالمي در جلوي در   
بيمارستان بازداشت و براي گذراندن  
يک سال حبس به زندان سق  منتقا  

 شد.  
اقدام به بازداشت محمود  
صاهحي هنگام  بستري در  
بيمارستان و زير دستگاه دياهي  و در  
حاهيکه او  نياز مبرم هفتگي به  
دياهي  دارد و عدم انجام آن برايش  
خطر جاني داردج او  توحش  رژيم  
جنايتکار اسالمي را به نمايش  
ميگذارد.  محمود صاهحي در  
زندانهاي جمهوري اسالمي به انوا   
بيماريها مبتال شده است و  
دستگيري مجدد  او در حاهيکه وي  
به م اهجه مننم کليه خود نياز  

داردج بازي با جان اوست. جمهوري  
اسالمي در قبال هر اتفاقي که براي  
محمود صاهحي روي دهد مسئول  
است. ما اين وحشيگيري حکومت  
اسالمي را شديدا محکوم کرده و  

 خواستار آزادي  وري او هستيم. 

اسماعيا عبدي و محمود  
بهشتي دو تن از اعراي هيا   
مديره کانون صنفي م لمان در  
قرنطينه بند چهار بسر ميبرند. بنا بر  
خبرها روز دوم آبان مأموران  
جنايتکار گارد امنيتي زندان اوين به  
اين بند که در حال حاضر محا  
نگهداري شماري از زندانيان سياسي  

استج يورش برده و ضمن شکستن  
شيشه هاج  با زندانيان سياسي درگير  
شدند.  ب الوه  محسن عمراني از  
م لمان م ترض در بوشهر و مختار  
اسدي عرو انجمن صنفي م لمان  
کردستان با يک سال حکم در زندان  
بسر ميبرند. يک خواست مهم  
م لمان آزادي م لمان زنداني و  
تمامي زندانيان سياسي است.  
م لمان اين خواست را بارها و بارها  
در اعتراضا  و مبارزاتشان اعالم  

 کرده اند. 

رضا شهابي عرو هيا  مديره  
به اتهام واهي و با  که  سنديکاي واحد  

دسيسه بيدادگاه هاي قرايي و  
سال حبس    ٠ امنيتي عليرغم اينکه  

  ٢٠٥ خود را سپري کرده استج به  
روز حبس بيشتر محکوم شده است.  
او ب د از بازداشتش در اعتراض به  
اين حکم دست به اعت،ا  غذا زد و  
بدنبال کارزاري گسترده در حمايت و  

روز با    ٥١ همبستگي با ويج ب د از  
قول پيگيري پرونده اش از سوي  
مقاما  قرايي بطور مشروط به  
اعت،ا  غذاي خود خاتمه داد.  اما  
براي وي هنوز هيچ اقدامي صور   

مهر    ٠٥ نگر ته است. از جمله در  
ت،ميم گر ته شده بود که او را بدهيا  
وض يت بد جسماني اش به  
بيمارستان انتقال دهندج اما بنا بر  
گ ارش منتشر شده از سوي خانم  
ربابه رضايي همسر ويج بدهيا اينکه  
رضا شهابي به بستن قول و زنجير بر  
دست و پاي خود تن ندادج اين کار  

 صور  نگر ت.  

مقاما  قرايي با صدور  
دستور و اجرايي شدن ضبه وثيقه  
ج فر عنيم زاده رئيس هيا   
مديريه اتحاديه آزاد کارگران ايرانج   
 شار آورده اند که وي را به زندان  

  سال حکم دارد.   ٠ بازگرداند. او  
دادگاه تجديد ننر داود رضوي  
عرو در سي دهم آبان برگ ار  

ميشود. او در دادگاه اوهيه با  
اتهاما  امنيتي و بخاطر  

سال حبس محکوم    ٥ مبارزاتش به  
 شده است.  

خبر دستگيري محمود صاهحي  
زم مه هاي اعتراضي بسياري را  
همراه داشته است. تا هم اکنون  
تشکلهاي کارگري اي چون انجمن  
صنفي برق و  ل  کار کرمانشاهج  
اتحاديه آزاد کارگران ايران اين  
دستگيري وحشيانه را محکوم و  
خواستار آزادي  وري وي از زندان  
شده اند. ب الوه هم اکنون کارزاري  
قدرتمند در داخا و در سطح جهاني  
براي آزادي رضا شهابيج اسماعيا  
عبديج محمود بهشتيج محسن  
عمرانيج مختار اسديج آتنا دائمي و  
تمامي زندانيان سياسي در جريان  
است. همچنين در اعتراض به  شار  
براي بازگرداندن ج فر عنيم زاده به  
زندان اعتراض گسترده اي به راه  
ا تاده است. سنديکاي واحد طي  
اطالعيه اي محکوميت داود  

سال را محکوم و    ٥ رضوي به  
خواستار هغو احکام امنيتي صادر  
شده عليه او شده است. از کارزار  
عليه امنيتي کردن مبارزا  وسي ا  

 حمايت کنيم. 
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني 

 
Shahla.daneshfar2@
gmail.com 
Free Them Now 

 ٢٠ آبان  ٠ 

 وحمو  صالحی  ستهير شو 

آخرين اخبار از وع مان  
 زنوانی 

رضا شهابی تحت  روان قرار  
 نهرفت 

فگار برا  بازگر انون یعفر  
 عظيم زا   به زنوان 

  ٩١٠٢ اکبتبببر    ٩٥ روز شبنبببه  
محمد جبراحبي در   مراسم ب رگداشت 

 .ونببببببکببببببور بببببببرگبببببب ار شببببببد 
در اين مراسم که با حرور شماري از  
  اهين ح   و شرکت نمايندگاني از  
جريانا  سياسبي ديبگبر در ونبکبور  
برگ ار شدج ابتدا  هيمبه صبادقبي ببه  
حرببار خببيببر مببقببدم گببفببت. سببپببس  

م،طفي صابر و عباس ماندگبار در  
مورد زنبدگبي و مبببارزا  مبحبمبد  
جراحي و موق يت جنببش کبارگبري  
در ايران صحبت کردند.  رصتي نبيب   
براي ابراز ننر و طرح سؤال در اختيار  
حرار قرار کر ت. در ادامبه ويبديبو  
کليپهايبي از صبحبببتبهباي مبحبمبد  
جراحي در مورد زندگبي و تبالبشبش  

براي بهبود زندگبي طبببقبه کبارگبر و  
آحاد مردم و م،احبببه او ببا شبهبال  
دانشفر به نمايبش گبذاشبتبه شبد. در  
بايان حاضرين گيالس شبراببي ببيباد  
محمد جراحي و براي آزادي محبمبود  
صاهحيج رضا شهابي و ديگر   اهين  

 کارگري نوشيدند.  
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