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 ٣ صفحه 

جنگ طبقات: ربط انقالب اکتبر به دنياي امروز و تحقق  
 پذيري سوسياليزم  

 

 سياوش آذري 

 

 ٢ صفحه  

 ويژگي هاي حزب کمونيست کارگري
 پرسش از حميد تقوائي بمناسبت بيست و ششمين سالگرد تشکيل حزب

نوامبر "روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان"، روز  ۲۵ 
 اعتراض به قوانين ضد زن است

 ٦ صفحه  

 يک دقيقه سکوت 

 به ياد جانباختگان زلزله غرب کشور
 

 ٧ صفحه 

خشم و نفرت مردم از حکومت و موج 

 کمک رساني مردمي به زلزله زدگان  
 

 ٨ صفحه 

تجمع سراسري بازنشستگان فوالد و 

 خانواده هايشان

 آبان در تهران ۲۹ روز 
 

 ٩ صفحه 

آبان مـاه   ٢١ زلزله اي که در شب 
ـتـاد       در مناطق غرب کشور اتفـاق اف

کشته و نزديـک   ٤٠٠ تاکنون بيش از 
هزار مـجـروح بـه جـا گـذاشـتـه               ٦ به 

 است. 
قبل از هر چيز اين فاجعه را بـه       

ـيـان ايـن حـادثـه                  بازمـانـدگـان قـربـان
تسليت ميگويم. اينان قـربـانـي يـک          

ـلـه          ـبـودنـد. زلـز يـک      حادثه طبيعي ن
حادثه طبيعي است ولي عـواقـب آن       

بــرمــيــگــردد بــه نــوع        مســتــقــيــمــا    
حکومت و سياستهائي که حکومـت  
به پيش ميبرد. اين اولين بار نيـسـت    
ـفـاق           که در ايران چنين فـاجـعـه اي ات
مي افتد و جمهوري اسالمي در تمام 
اين نوع حوادث مستقيما مسئـول و    
ـنـاک آن بـوده              عامل عـواقـب دهشـت

است. در همين مدت کوتاهي کـه از    
زلــزــلــه مــيــگــذرد خــود مــقــامــات          
حکومتي دارنـد هـمـديـگـر را افشـا             
ميکنند و گوشه اي از سياسـت ضـد     

بي مبـاالتـي هـاي انـجـام           انساني و 
ـيـم.       ـن ـي ـب شده را در اين افشاگريها مي
اما نيازي به اين هم نبود، مردم ايران 
در تجربيات گذشته خودشان ديده اند 
که چـگـونـه جـمـهـوري اسـالمـي بـا                
ـيـش  و بـا               سياست هاي ضـد انسـان

در ايـن     دزدي و چپاولي کـه هـر روزه      
جامعه انجام ميدهد کمترين ارزشـي  
براي جان انسانها قايل نيست و اگـر      
فاجعه اي مثل اين زلزله روي ميدهد 
بيشـتـر بـازاري اسـت بـراي دزدي و                
چپاول بيشتر مقامـات، ايـن بـار بـه           

 اسم کمک به قربانيان زلزله. 

در تمام کشورهاي که بـوئـي از        
ـبـال               تمدن و انسانيـت بـرده انـد در ق
ـيـمـا          ـق چنين حوادثي دولت هـا مسـت
مسئول و بمردم پاسخگو هستند؛  از 
دو جنبه: يک اقداماتي که براي پيش  

انـجـام    گيري از اين نوع فجايع بـايـد     
شود و دوم وقتيکه چنيـن حـادثـه اي        
اتفاق مي افتد در امـداد رسـانـي و            
کمک به قربانيان فاجـعـه. در هـر دو           
زمينه جمهوري اسـالمـي کـارنـامـه          

 کامال سياهي دارد.
بايد در مقـابـل ايـن حـکـومـت            

بايـد ايـن حـکـومـت را بـا                ايستاد، 
اعتراضات و تشکلهـا و تـجـمـعـات          

مجبور کـرد کـه هـر چـه              اعتراضي 
سريعتر به وضع قربانيان ايـن حـادثـه      
رسيدگي کند، امکانات پـزشـکـي و        

درماني به مجروحين برسـانـد، بـراي      
دهها هزارنفري که خانه و هسـتـي و         
زندگي خودشان را از دسـت داده انـد       

فورا امکانات اوليه فراهم شود،   بايد
سر پناهي براي آنهـا درسـت شـود و          

مسکـن مـنـاسـب سـاخـتـه             بسرعت
ـنـد بـه زنـدگـي                ـتـوان بشود تا مـردم ب

جمهوري  عادي خودشان برگردند. از  
ـتـظـار داشـت کـه                  ـبـايـد ان اسالمي ن

در دستور بگـذارد و     خودش اينها را 
به پيش ببرد بـايـد مـردم بـا اعـمـال               
فشار اين حـکـومـت را مـجـبـور بـه              

 اجراي اين سياستها کنند.  
امر عاجل ديگر کـمـک رسـانـي         
ـلـه اسـت.                 ـيـان زلـز مردمي بـه قـربـان
عالوه براعـمال فشـار بـر حـکـومـت            
براي رسيدگي هر چه سريعتر و جامع 
تر به وضع قربانيان زلزلـه بـايـد خـود         
مردم مستقيما مـتـشـکـل و دسـت            
بــکــار بشــونــد، بــايــد چــهــره هــا و               

ـبـش کـارگـري و در                  فعالين در جـن
ديگر جنبشهـاي اعـتـراضـي بـجـلـو            
بيايند و با اتکا به نهاد ها و انـجـمـن      
ها و کميته ها و ان. جي. او. هـائـي          

مردم در سطوح مختلـف ايـجـاد       که 
ـلـه    کرده اند، فعال شوند و به کمک زلز
زدگان بشتابند. ما مردم توانسته ايم  
در عرصه هاي مختلف حکومـت را    
به عقب برانيم و در ايـن عـرصـه هـم           
خواهيم توانست اگر متشکل شويـم،  
اگر متحد شويم و نيروي خودمـان را    

 به ميدان بياوريم.
ــوان و                    ــام ت ــم ــا ت حــزب مــا ب
امکاناتش همراه و همگام مـردم در      
ايــن تــالش و مــبــارزه بــراي امــداد             

 رساني به قربانيان زلزله است.
 

آبان از  ٢٢ (اين پيام روز دوشنبه 
 تلويزيون کانال جديد پخش شد) 

 ٥ صفحه  

 کارگران در هفته اي که گذشت

 شهال دانشفر

 ٤ صفحه  

 سازمانيافته و سراسري به حمايت از زلزله زدگان بشتابيم!
 صداي اعتراض زلزله زدگان غرب کشور باشيم!

 شهال دانشفر

زلزله در ايران  پيام حميد تقوائي دررابطه با فاجعه   

 ١١ صفحه  

گزارش دوم از کمپين  گسترده در محکوميت دستگيري  
 محمود صالحي و براي آزادي وي
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ـيـسـت کـارگـري         روزي که حزب کمون
تشکيل شد ميگذرد. حـزب در چـه          
ـفـاوت آن بـا           شرايطي تشکيل شد؟ ت
ـيـروهـا و جـريـانـات چـپ را                    سايـر ن

 چگونه توضيح ميدهيد؟ 
ــ�:   �ــ�ا �ــ� �ــ ــ� حــزب �ــ�

کــمــونــيــســت کــارگــري در مــقــطــع           
فــروپــاشــي شــوروي تشــکــيــل شــد.          
فروپاشي شوروي اعالم ورشکستگـي  
ســرمــايــه داري دولــتــي در لــبــاس             
کمونيسم و سوسياليـسـم بـود و ايـن           
ـيـسـم                   ـنـد کـردن کـمـون ـل شرايـط سـرب
واقعي، کمونيسم عميقـا و صـريـحـا          
ضــد کــاپــيــتــالــيــســتــي مــارکــس و          
ـيـسـت را بـه يـک                    مانيـفـسـت کـمـون
ـبـديـل     ضرورت عاجل و امري مبرم ت
ـيـسـت           ميکرد. تشکيل حـزب کـمـون
کارگري پاسخ عملي و تـعـرضـي بـه           

 اين ضرورت زمانه بود.
ـيـسـم کـارگـري بـا              تفاوت کمـون

ـيـسـم در واقـع               ساير مدعيـان کـمـون
تفاوت ميان نقـد کـارگـري سـرمـايـه           
ـنـد اقشـار و                 ـيـم ب داري با نقـدهـاي ن
طبقات ديگر بر کمبودها و نارسائـي  
ـيـسـم        هاي سرمايه داري است. کـمـون
ـيـسـم و               روسي و چيـنـي و اوروکـمـون
تروتسکيسم و چريکيسم و جريـانـات   
ملهم از آنـان در کشـورهـاي جـهـان              
سومي همه بـه نـوعـي اعـتـراض بـه             
ـيـسـم                   بلوک غـرب و بـويـژه امـپـريـال
آمريکا  در دوران جنگ سـرد، دفـاع     
از ســرمــايــه داري دولــتــي در بــرابــر            
سرمايه داري بازار آزاد، اعتـراض بـه     
قدرتهاي استعماري و عقب مانـدگـي   
هاي فئودالي و عـدم رشـد سـرمـايـه          
صنعتي در کشورهاي جهـان سـوم و       
غيره را نمايندگي مـيـکـردنـد. آنـچـه          
ـقـاتـي                    ـقـد طـب نماينـدگـي نـمـيـشـد ن
کارگري به نفس نظام سـرمـايـه داري        

 بود. 
با فروپاشي بلوک شوروي عمـر و    
ارزش مصرف اين نوع کمونيسمهاي 
غير کارگري نيز به پايان رسيـد. ايـن      
امراز يکسو بهانه و زمينه هاي تـازه    

ـيـسـتـي          اي براي تبليغات ضد کـمـون
دولتها و رسانه هـاي سـرمـايـه داري           
جهاني فراهم آورد و از سـوي ديـگـر          
ـفـوذ      شرايط را براي رشد و گسترش ن
نقد صريح و بالواسطه مارکسيسـتـي   
کاپيتاليسم مهيا کرد. سرمايه داري    
جهاني از يکسو تالش مـيـکـرد آوار      
ديــوار بــرلــيــن را بــر ســر هــر نــوع                 
آزاديخواهي و برابري طلبي و آرمـان      
گرائي کمونيستي خـراب کـنـد و از            
سوي ديگر بهانه و توجـيـه و کـيـسـه          
بوکس "بلوک شرق" را از دسـت داده            
بود و صريح و عـريـان و بـالواسـطـه              
ــردم                ــوده م ــران و ت ــارگ رودرروي ک
معترض در همه کشورها قرار گرفته 
ـيــروزي بــر                     بــود. هــاي وهــوي "پـ
کمونيسم" بزودي فرونشست و آنـچـه        
ـيـشـتـر آشـکـار          بجا ماند و روز بروز ب
گشت تقابل مستقيم سـرمـايـه داري      
ـيـونـي               ـل عريان بود با تـوده هـاي مـي
مردم در همه کشورها. ايـن شـرايـط         
جدال طبقاتي بيـن دو کـمـپ کـار و             
سرمايه را صريح و شفاف و قطبي تر 
از هميشه به جلو مـي رانـد و حـزب          
کمونيست کارگري از اين جدال سر بر 

 آورد. 
ويژگيهاي کمونيسم کـارگـري در     
واقع ويژگيهاي کمونيسم عميقا ضـد  
ـفـسـت       ـي کاپيتاليستي مارکس و مـان
ـيـسـت و            کمونيست در آستانه قـرن ب
يـکــم اسـت. مــنـصــور حـکــمــت در              
ـفـصـيـل      "تفاوتهاي ما" بروشني و به ت
اين ويژگيها را توضيح داده است. در   
اين نوشته که به نظـر مـن يـک سـنـد            
پايه اي و هويتي  کمونيسم کـارگـري     
ـنـا و           است جنبشهاي اجتمـاعـي مـب
ـيـروهـاي سـيـاسـي                 بستر احـزاب و ن
ـفـاوت         مختلف معرفي ميشونـد و ت
کمونيسم کارگري با "کمونيسمـهـاي"    
ديگر بـر ايـن اسـاس تـوضـيـح داده                 
ميشود. منـصـور حـکـمـت در ايـن              
نوشته که به شکل مصاحـبـه تـدويـن       
شـده، بـروشــنـي نشـان مـيــدهـد کــه               
کمونيسمهاي غيرکارگري در اهـداف  
و منافع و آرمانهاي جنبشهاي غـيـر     

جنبش ضد استعـمـاري و      -کارگري 
ـبـشـهـاي ضـد              استقالل طلبـانـه، جـن

 -فئودالي، صنعـتـگـرائـي و غـيـره             
ـبـي     ريشه دارند و نه در تجديد نظرطـل
و يا اشتباهات و انحرافات نـظـري و       
عقيدتي افـراد و احـزاب. بـه طـريـق               
اولي کمونيسم کارگري نيز از جنبـش  
ـيـه         اجتماعي و طبقاتي کـارگـران عـل
سرمايه داري نشات مـيـگـيـرد. ايـن         
نظريه، که به نظر من بايد آنرا "تئوري  
جنبشي مبارزه طبقاتي" ناميد، يـک     
دستاورد و درافـزوده مـهـم مـنـصـور           
حکمت به مارکسيسم است. قبـل از     
ـيـمـه دوم دهـه                  تشکيـل حـزب، در ن
هشتاد ميالدي، منصور حکمـت بـا     
ـبـر و           ـقـالب اکـت همين شيوه تجربه ان
داليل شکست آنرا مـورد بـررسـي و          
تجزيه تحليل قرار داده بود و پـس ار      
فروپاشي شوروي نيز بر مبناي همين 
نــظــريــه بــه نــقــد نــاســيــونــالــيــســم و            
ـنــاهـي، و کــال هــمــه              دمـوکــراسـي پ
ـيـسـم کـه از               جريانات مدعـي کـمـون
تجربه فـروپـاشـي شـوروي  کـمـبـود                 
دمــــوکــــراســــي در نــــظــــرات و               
سياستهايشان را نتيجه گرفته بودند، 
ـيـسـم             پرداخت. به اين مـعـنـي کـمـون
کارگري صرفا حزبي با سـيـاسـتـهـا و        
ــا                ــاوت ب مــواضــع و اهــداف مــتــف
ـيـسـم              نيروهاي ديگـر مـدعـي کـمـون
ـبـش        نبود، بلکه حزبي مبتني بـر جـن

 طبقاتي ديگري بود.  -اجتماعي
اين تفاوت پايه اي در برنامه يـک  
دنياي بهتر و در سياستها و مـواضـع   
و پراتيک و عملکـرد حـزب در هـمـه           
سطوح قـابـل مشـاهـده اسـت. مـا،                
ـتـداي بـرنـام يـک                   همانطـور کـه در اب
دنياي بهتر تاکيد شده، همه مصائب 
دنياي حاضر را ناشي از سلطه نـظـام     
سرمايه داري ميدانيم و از همـيـن رو     
پـراتــيــک و دخــالــت فــعـال در هــمــه              
جنبشهاي ضد تبعيض و حق طلبانـه  
و تالش براي سمت و جهت دهـي بـه       
آنها عليه نظم سرمايه يک خصـيـصـه    
ـتـي حـزب مـا اسـت. مـالک و                    هـوي
مــعــيــار مــا بــر خــالف جــريــانــات             

ـنـدي       کمونيسم غير کارگري تقسيـم ب
ــک و                ــراتـــيـ ــوکـ ــه دمـ ــل بـ ــائـ مسـ
ـلـکـه مـبـارزه           سوسياليستي نيست ب
ــوقــي هــا و                  ــه هــمــه بــي حــق عــلــي
نابرابريهاي جهان معاصر است و اين 
خصوصيت به حزب ما يک خصـلـت     
فعال و اهل عمل و هميشه حاضر در 
ـقـول                   ـبـخـشـد. ب صحنـه مـبـارزه مـي
منصور حکمت اتکا به "ماترياليسـم   
پراتيک" و "پراکتيکال بودن" و "تبيين     
پراتيکي از کمونيسم" و "عمل کـردن      
به کمونيسم" يک مشخصه بـرجسـتـه       

 کمونيسم کارگري است. 
نـظـريـه ديـگـري کـه بـر هـمـيــن                  
ـنـي      ـت خصلت عملي کمونيسم ما مـب
است جايگاه و اهميت مـبـارزه بـراي        
کسب قدرت سيـاسـي در حـزب مـا           
است. براي ما کسب قدرت سيـاسـي    
کليد گذار از تبيين دنيا به تغيير دنيا 
است و نظـريـه "حـزب و جـامـعـه" و                 
"حزب و قدرت سياسي" که اولين بـار    
بوسيله منصور حکـمـت فـرمـوـلـه و           
بيان شد مبناي استراتژي حزب ما را 

 تشکيل ميدهد. 
ما يک حزب سياسي هستيم کـه    
براي سرنگوني حکومت اسـالمـي و       
ـتـصـادي از کـل          خلع يد سياسي و اق
طبقه سرمايه دار در ايـران و تـحـقـق         
بـرنــامــه يــک دنــيــاي بــهـتــر مــبــارزه            
ميکنيم. عضويت در حزب ما شرط  
و شروط پيچيده اي نـدارد. هـر کـس         
ـپـذيـرد و             برنامه يک دنياي بهـتـر را ب
بخواهد براي هر بند آن مبارزه کند به 
حزب ما خوش آمده است. اين حزب  
اکتيويستـهـاي ضـد سـرمـايـه داري             
است و نه معتقدين به ايدئولوژي و يا 
اصـــول نـــظـــري مـــعـــيـــنـــي. مـــا              
مــارکســيــســت هســتــيــم چــون بــراي        
شناخت و نقد عميق سرمايه داري و     
ــلــيــه آن بــايــد بــه تــئــوري              مـبــارزه ع
شناخت مارکسيسـتـي مـجـهـز بـود           
ـيـش شـرط عضـويـت در               ولي اين پ
حزب ما نيست بلکه اسلحه ما بـراي  
ـنـي کـه        پيشبرد مبارزه است. مبارزي
به حزب ما مي پيوندند حتي اگر در   

ـنـد در       ابتدا خود را مارکسيست نـدان
تجربه و روند مبارزه به حقانيت جهان 
 بيني مارکسيستي پي خواهند برد. 

از نظر متدلوژي نقطه عـزيـمـت       
ـيـاي    حزب ما اعتراض و نپذيرفتن دن
ـيـر آنسـت.        موجود و تالش براي تغـي
انقالبيگري ما بر نظرات و عقايدمان 
ـئـوري بـه                  پيشي ميـگـيـرد. مـا از ت
ضرورت اعتراض و مبارزه و انقـالب  
نــرســيــده ايــم. بــرعــکــس، ضــرورت          
مبارزه و تغيير بنيادي وضع موجـود  
ــار                     ــت و اعــتــب ــانــي ــه حــق مــا را ب
مارکسيسم و کمونيسم رسانده است. 
ـئـوري    ما معتقديم کسي که بخاطر ت
ـئـوري هـم                به مبارزه روي آورده بـا ت
مبارزه را کـنـار مـيـگـذارد. آخـريـن               
تجربه در اين مورد عـمـلـکـرد حـزب        
ـيـان اکـثـريـت و ديـگــر                   تـوده و فــدائ
نيروهاي مدعي کمونيسمي است که 
از "تئوري دوران" حمايت از جمهـوري    
ـنـد. ايـن در            ـت اسالمي را نتيجه گـرف
عين حال نـمـونـه گـويـائـي اسـت از                
تئوري بافي جنبشـهـاي ديـگـر ( در            

 -اين مورد جنبش ضد آمـريـکـائـي      
پروروسـي)  بـراي آنـکـه تـحـت نـام                    
ـيـش             کمونيسم امر خـودشـان را بـه پ

 ببرند.  
مارکسيسم براي ما صـرفـا يـک        
سيستم فکري براي تبيين "دورانـهـاي    
تاريخي" و درک وشناخت روند تـاريـخ   
ـيـر      نيست بلکه ابزاري است براي تـغـي
دنيا و دخالتگـري سـيـاسـي. ابـزاري           
ـيـر راديـکـال وضــع                  اسـت بـراي تـغـي
ـيـر گـذاري بـر زنـدگـي               موجود و تـاث
ـيـروي از      انسانهاي نسل حاضر و نه پ
ماترياليسم تاريخي و روند تـکـامـل      
ـيـت         تاريخ. از نظر ما اعتبار و حـقـان
مارکسيسم در شناخت و نقد عـمـيـق    
نظم سرمايه و نشان دادن راه مـبـارزه     
براي تغيير و زير و رو کردن آنست. از  
ـئـوري                 همين رو هـر نـوع نـظـريـه و ت
پردازي که با ظاهر مارکسيستـي بـه     
نوعي مماشات و سـازش بـا وضـع            
ـتـگـري     موجود برسد، فعاليت و دخال
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در هر عرصه مبارزه را نفي  کند و يا  
به فردا و مـراحـل بـعـدي "تـکـامـل                 
تــاريــخــي" مــحــول کــنــد جــائــي در            
سياستها و ديگاه و عـمـلـکـرد حـزب        
ما نـدارد. ايـن يـک مـعـنـي ديـگـر                    
ـيـسـم                   کمونيـسـم عـمـلـي و مـاتـريـال
 پراتيک است که باالتر توضيح دادم. 

اينها مـهـمـتـريـن ويـژگـي هـاي             
حزب کمونيست کارگري اسـت. مـن      
ــر             بــه خصــوصــيــات ديــگــري نــظــي
ماکسيماليسم، انسانگرائي عـمـيـق،    
سازش ناپذيري، رابطه رفرم و انقـالب  
و جايگاه و اهميت کمترين بهبود در   
وضع زندگي مردم در ديـدگـاه مـا و          
غيره نميپردازم. در اين مورد خواننده  
عــالقــمــنــد مــيــتــوانــد بــه ســمــيــنــار        
کمونيسم کارگري منصور حـکـمـت،    

 ، رجوع کند. ٢٠٠١ ژانويه  
نکته اي که در خاتمـه الزمسـت     
تاکيد کنم موقعيت و جايگاه امـروز    
ـبـش کـارگـري و در             حزب ما در جـن
ـيـجـه            ـت صحنه سياسي ايران اسـت. ن

ـنـاي       ٢٦  سال فعاليت بي وقفه بر مـب
جهتگيري و سياستها و متدلوژي اي 
که مباني آنرا توضيح دادم اعتبـار و    
نفوذ امروز حزب در جنبش کارگري، 
در جنبش عليه اعـدام، در دفـاع از           
ـيــه اســالم            ــل حـقــوق پــنـاهــنـدگــان، ع
ـتـي و         سياسي، عليه آپارتايد جـنـسـي
ـتـي           تبعض عليه زنان، و در مـوقـعـي
است که کانال جديد بعنوان مرجـع و    
سخنگو و تريبون فعالين جنبشـهـاي   

 اعتراضي بدست آورده است. 
ـيـش تـر                روشن است کـه بـايـد پ
رفت. هنوز بايد موانع بسياري را از      
ســر راه بــرداشــت و بــه ضــعــفــهــا و               
کمبودهاي زيادي فائـق آمـد. حـزب         
ما نقص و نقطه ضعـف کـم نـدارد و          
رفع اين کمبودها جزئـي از تـالش و         
مبارزه هر روزه ما است ولي راه غلبه 
ـيـگـيـر           بر اين مشکالت نيز ادامـه پ
خط و جهت و متد و برنامه اي اسـت  
ـيـش            که از آغاز تشکيـل حـزب در پ
گرفته ايم. خـط و جـهـت و مـتـد و                   
برنامه اي که پراتيک همه جانبه حزب 
تا همين جا اعتبار و حقانيت آنـرا بـه     
ـقـه             هرکس که اندک آشـنـائـي بـا سـاب
حزب و شـرايـط سـيـاسـي در ايـران                 

 داشته باشد نشان داده است. 

 

 آب روان است،"
 زيتون سبز

 و لنين ابدي" 
"عارف دامار" شـاعـر مـعـاصـر            

 ترکيه 
 

ـيـا       انقالب اکتبر، "ده روزي که دن
را لرزاند"، کماکان مهمترين حـرکـت      
انــقــالبــي دوران مــدرن و يــکــي از               
مهمترين وقايع تاريخ بشر است؛ زيرا 
اين واقعه اولين گام در جـهـت پـايـان       

تاريخ" بشر و آغـازگـر تـاريـخ            -پيشا
واقعي انسان، است. جداي از عاقبت  
و شکست متعاقب آن در ميانه دهـه    
ـقـالب        بيست قرن بيستم مـيـالدي، ان
اکتبر همچنان مايه الهام ميليـاردهـا   

درصدي ها) و مـنـشـاء        ٩٩ انسان ( 
خــوف و کــابــوس طــبــقــه حــاکــم (             

ـيـن          ١  درصدي ها) است. تبيـيـن چـن
واقــعــه اي هــم آســان و هــم بســيــار               
مشکل است. آسان است، زيرا عـمـق    
ـيـش        انساني افق انقالب و وظـايـف پ
روي آن، براي هر انساني بـه سـادگـي        
قابل درک است. مشکل اسـت، زيـرا       

ـنـا بـر      -هر تبيينـي از ايـن واقـعـه              ب
بـا     -عظمت و سرعت سير وقـايـع آن    

خـطــر نــاديــده انـگــاردن بســيــاري از           
ـقـالب رودررو         عناصر پايه اي ايـن ان

 خواهد بود.
جمله "آگاهي زنـدگـي را تـعـيـن             
نميکند، اين شرايط زندگي انسانهـا،  
ـيـد اجـتـمـاعـي کـه                يعني روابط تـول

ويـژه تـاريـخـي       -حاصل کـنـش خـود       
انسانـهـاسـت کـه آگـاهـي را تـعـيـن                  
ميکند" يکي از مشهورترين سخنان  
ـقـالب                 مارکس اسـت. از ايـن رو، ان
کمونيستي نه مساله اي در رابطـه بـا     
آگاهي و يا نا آگاهي، بلکه پديـده اي     
ـيـر ريشـه اي         سياسي در راستاي تغي

لغو کـااليـي     -روابط توليد اجتماعي
شــدگــي نــيــروي کــار، کــار مــزدي،            
اقتصاد پولي، مالکـيـت خصـوصـي       
بورژوايي، مالکيت خصـوصـي ابـزار      

اسـت، و       -توليد و اقتصـاد کـااليـي     

بنابراين، تغيير شرايط کنش انسانـي  
ـيـر آگـاهـي         به عنوان پيش شرط تغـي

 انسان است.
اينکه شکل روابط اجتـمـاعـي و      
شــرايــط زيســت انســانــي مــاحصــل        
روابط مادي ميـان انسـانـهـاسـت، و          
ـقـادي        ـت اينکه بينش ماترياليستـي ان
موظف بر تـوضـيـح جـوهـر انسـانـي            
واقعيت اجتماعي و اشکال بروز ايـن    
جوهر است، اسـاس آنـچـه مـارکـس            
ـيـزم               "ماترياليزم پراتيـک" و يـا کـمـون
مينامد را، تشکـيـل مـيـدهـد و بـه             
بهترين وجه در اين تـز مـارکـس کـه           
ـيـان    مساله اصلي تغيير جهان است ب
مــيــگــردد. در رابــطــه بــا مــفــهــوم               
پــراکســيــس و يــگــانــگــي تــئــوري و          
پراتيک در بينش مـارکـس مـبـاحـث        
آکادميک و "سـيـاسـي" بسـيـاري در              
جريان بوده است؛ بـا ايـن حـال خـود             
مارکس اين يگانگي را با استناد بـه    
مفهوم کنش انقالبي، مفهومي که نه 
هگل و نه فوئرباخ به اهمـيـت آن پـي        

 بردند، توضيح ميدهد.
ـيــرغـم فـرمــوالسـيــان            ــل ـيــن ع ـن ل
ـنـاقضـي کـه از              ناروشن و بعضـا مـت
مــاتــريــالــيــزم پــراتــيــک در مــبــاحــث        
شناخت شناسي ارائه ميدهـد (بـراي      
نمونه از طرفي پراتيک را بـه عـنـوان          
"مقياس حقيقت و صـحـت" عـنـوان           
ميکند و از طرفي ديگر بر محوريـت  
ـفـشـارد)، و               کنش سياسـي پـاي مـي
بلشويکهـا تـجـسـم تـز مـارکـس در                
رابطه با "دنيويت تفکر" و صـحـت و           

ـفـکـر در کـنـش (سـيـاسـي                   -سقـم ت
انقالبي) هستند. انقالب بلشـويـکـي      

پراتيکي تز "هر   -تحقق ماترياليست
ـقـي اسـت"              ـي آنچه عقاليي اسـت حـق
ـقـت       ـي ميباشد: بنا بر اين نگرش، حـق
محصول کنش مـادي بشـر اسـت و            
تنها از طريق مـيـانـجـيـگـري کـنـش           
(توليدي) انساني و روابط اجتماعـي    
تــولــيــد قــابــل درک اســت؛ اشــکــال            
ـيـز از        عقاليي ماحصل اين شرايط ن
اين امر مستثني نيستند و تـمـامـي      

حقيقت، در تـمـامـي اشـکـال قـابـل                
ـنـهـا از          تغيير است، اما اين تغييـر ت
ـقـالبـي تـحـقـق پـذيـر                 طريق کنـش ان

 است.
عــقــالنــيــت حــاکــم، بــه مــثــابــه          
ـيـد اجـتـمـاعـي              عقالنيت روابـط تـول
حاکم، خود را از طريق ميانجي ها و   
سازه هاي  سياسي و به طرق اولـي از    
طريق دستگاه دولت اعمال ميـکـنـد.    
ـيـزم     در نتيجه انقالب به عنوان مکـان
غير قابل چشم پوشي تغيير حقيـقـت   
اجتماعي در صحنه قرار مـيـگـردد.      
فراتر از اين، سازمان سـيـاسـي و بـه           
ـقـه                  طور اخـص حـزب سـيـاسـي طـب
ـنـاب نـاپـذيـر              کارگر به دستـگـاه اجـت
تحقق تغيير موازنه قدرت اجتماعـي  

 پا به عرصه ميگذارد.
به اين معني، انقالب بلشويـکـي   
نــقــد پــراتــيــک نــه تــنــهــا ســيــســتــم             
کاپيتاليستي، بلکه همچنين نقد هـر    
ـيـزم                  ـن ـيـل گـرايـي و دتـرمـي ـل گونه تق
اکونوميستي، چه در شکل منشويزم 
و چه در هيئت کمونيزم "چپ" اسـت.      
اين انقالب تأييد اين نکته اسـت کـه       
سيستم سـرمـايـه داري سـيـسـتـمـي               
"جهانشمول" (گلوبـال) اسـت کـه بـر             
ـيـروهـاي           مبناي توسعه نـامـتـوازن "ن
توليد" قرار دارد، سيستمي که در آن      

 (sweatshop)کشخانه  -بهره
ـتـک" و جـزو                ـيـد "هـاي متمم پهنه تول

ـتـصـاد          التجزا و موسس ضـروري اق
ـقــالب                 ــه دارانــه اســت. انـ ــاي ــرم س
بلشويکي اثبات عملي اين ادعاسـت  
که هيچ تغيير واقعي از جمله در هـم      
کوبيدن دستـگـاه دولـت بـدون دسـت            
بردن به قدرت سياسي امکان ناپـذيـر   
نيست. عاقبت انقالبات و قيامـهـاي    

 ۲۰۰۹ معاصر، از جنبش سرنگوني 
در ايران تا انقالبات عربي و حـرکـت       

درصديها اثبـات   ۹۹ اشغال و حرکت 
حقانيت پافشاري لنين و بلشـويـکـهـا     
بر ضرورت حزب انقالبي طبقه کارگر 
معطوف به امر انقالب اجتمـاعـي و     
ـيـسـتـي جـامـعـه              ساختمان سـوسـيـال
است؛ تسخير قدرت سيـاسـي، درهـم      
شکستن مقاومت بورژوازي، در هـم      
کــوبــيــدن اقــتــصــاد ســرمــايــه دارانــه        
مبتني بـر کـار مـزدي و مـالـکـيـت                
ـيـد و دسـتـگـاه                 خصوصي ابـزار تـول
دولت و برقـراري جـامـعـه اي آزاد و             
برابر که بر پرچمش شعار "از هر کـس   
به اندازه توانش، به هر کس بـه انـدازه     
نيازش"  نقش بسته تنها از اين طريق  
ميسر است. لنين و بلشويکها تحقـق  
ماترياليسم پراتيکي چنين عقالنيـت  
انقالبي هستند. چـنـانـکـه مـنـصـور             
حکمت ميگـويـد: "مـا از مـارکـس              
ـيـم، از      ضرورت سوسياليزم را آموخت

 لنين تحقق پذير بودن آن را".
 زنده باد انقالب اکتبر!

 سايت حزب:
 www.wpiran.org      

 

 سايت روزنه:
www.rowzane.com 

 

 سايت کانال جديد:
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بيست و يکم آبانماه زلزلـه اي بـه       
قدرت بيش از هـفـت درجـه ريشـتـر              
غرب ايران را بـه لـرزه در آورد. ايـن               
زلزله به فاجعه اي انساني تبديل شـده  
است. در جريان آن بسيـاري از مـردم        
جان خود را از دست دادند. بسـيـاري      
زخمي شدند، هزاران نفر آواره شـدنـد.   
قبل از هر چيز جانباختن عزيزاني را   
که در اين فاجعه انساني، جان خود را 
از دست دادند، به خانواده هـايشـان و     

 به همگان تسليت ميگويم.
متاسفانه آمارها بسيار بيـش از    
آن چيزي است که تا کنون برمال شـده  
است. جمهوري اسالمي آمار واقعـي   
اين فاجعه انساني را نميدهد و حـتـي   
بعضا اين آمار را ندارد و مـيـگـويـد         

 اطالع رساني نيست. چرا؟ 
ـلـه را         نشنال جتوگرافيک اين زلـز

اعالم  ٢٠١٧ مرگبار ترين زلزله سال 
 کرد. دليلش چيست؟ 

دليلش حاکميت يـک حـکـومـت       
دزد، جنايتکار، سرکوبگـر اسـت کـه        
مردم را در بي تاميني مطلق در کـام  
زلزله، در کام سيل و باليايـي از ايـن       
دست رها کرده است. در حـاکـمـيـت          
اين رژيم مردم از داشتن شـهـر امـن،      
اماکن عمومي امن، مسکن امـن و    
هر نوع تاميني محرومند. اين چنين 
است که زلزله قرباني ميگيرد، سـيـل   
قربانـي مـيـگـيـرد، حـتـي فـروريـزي                
ساختمانهاي عظيمي چون پـالـسـکـو     
قرباني ميگيرد و اين داستان زندگـي  
مردم در حاکـمـيـت چـپـاولـگـر رژيـم             

 اسالمي است. 
بنا بر گزارشات بخشي از خـانـه       
هــاي هــاي فــروريــخــتــه، واحــدهــاي         
مسکن مهر هستند که به دليـل زيـر     
اســتــانــدارد بــودنشــان بــر ســر مــردم          
ريخته است. مسـکـن هـايـي کـه در            
جريانش کلي پول باال کشـيـده انـد و        

 هنوز موضوع اعتراض مردم است.
جمهوري اسالمي مسبب ابـعـاد   
ـلـه در غـرب                فاجعه بار انسـانـي زلـز
کشور و اتفاقاتي از اين دسـت اسـت       
که در ايـن گـوشـه و آن گـوشـه روي                
ـيـن            ميدهد.  مردم بايد در بـرابـر چـن

 باليايي تامين باشند. 
جمهوري اسالمي به جاي کـمـک   

رساني به مردم، به جاي پناه دادن بـه      
آواره شدگان و رساندن دارو و غـذا و        
امکانات اوليه زيستي به مردمي که 
خانه و زنـدگـيـشـان زيـر آوار مـانـده                
است، مثل هميشه در فکر مقابله بـا  
ــج و                  ــروي بســي بــحــران اســت و نــي
انتظامي شان را به محل بسيج کـرده  
ــطــور کــه در مــوارد                     ــد.  هــمــان ان
مشابهش در زلزله آذربايجان شرقي و 
بم و در جـريـان فـروريـخـتـن مـعـدن                 
زمستان يورت بر سر کارگراني که در 
اعماق زمين کار مـيـکـردنـد، عـمـل         

 کردند.
بسياري از مردم هـنـوز زيـر آوار        
مانده اند. عليرغم هياهوي تبليغاتي  
حکومتي، حتي کمک رساني بمـوقـع   
براي بيرون کشيدن انسانها از زير آوار 
و نجات جان آنها نشـده اسـت و ايـن          
خود مردم هستند کـه وارد صـحـنـه           
عمل شده اند. مردم در اين مـنـطـقـه        
فريادشان بلند است و ميگويند دارو   
نيست، درمان نيست، غذا نيـسـت و     

 به آنها فقط آب معدني ميدهند. 
آنــوقــت در جــواب ايــن مــردم             
ميگويند، زلزله امتحان الـهـي بـود.      
شرم بر اين جنايتکاران و اين دزدان و 
ـنـد      شرم بر اين امتحان الهي. ميگـوي
مســلــمــانــان بــخــشــي از خــمــس و            
ـلـه زدگـان اهـداء              زکاتشان را بـه زلـز
کنند و اين همه برنامه و نقـشـه شـان      
براي جوابگويي به اين مـردم آسـيـب        

 ديده است.
ـنـي             مردم به اين هـمـه بـي تـامـي
ـنـهـمــه                   اعـتـراض دارنـد. مـردم از اي
ـفــاق                    آسـيـب پـذيـري در بـرابـر هـر ات
ـلـه، سـيـل و غـيـره               طبيعي چون زلـز
اعتراض دارند. صداي اعتراض ايـن     

 مردم باشيم.
ــراي           حـــکـــومـــت اســـالمـــي بـ
جلوگيري از کـمـک رسـانـي مـردم و              
اينکه مبادا اين فاجـعـه انسـانـي  و           
خشــم مــردم بــه شــورشــي مــردمــي          
تبديل شود  بي شرمانه اعـالم کـرده       

ـلـه زده      ”  است:  اوضاع در مناطق زلـز
حــکــومــت  ”.  تــحــت کــنــتــرل اســت       

اسالمي در مسيرها نيروي انتظامي 
مستقر کرده و به بهانه جلـوگـيـري از      
سارقين راه در جاهايي کوشيده اسـت  

که جلوي کمک هاي مردمـي را سـد       
ـيـکـه خـود بـزرگـتـريـن                  کند. در حـال
سارقين هستند و همه وحشتشـان از    
تبديل اين همبستگي به اعـتـراضـي      
وسيع و اجتماعي است. حضور فعال  
ما مردم تضمين واقعي کمک رساني 
واقعي به زلزله زدگان و جلوگـيـري از     
چپاول و باالکشيدن حتي همان کمـک  

 هاي مردمي است. 
خوشبختانه هم اکنون موجـي از    
حمايت از زلزله زدگان غـرب کشـور       
شــکــل گــرفــتــه اســت.  پــيــام هــاي              
ـيـامـهـاي خشـم،         همبستگي مردم، پ
اعتراض و اندوه آنـان در حـمـايـت از           

آبـانـمـاه       ٢٢ زلزله زدگـان اسـت. در          
بازنشستگان در تـجـمـع اعـتـراضـي           
خــود در مــقــابــل دفــتــر روحــانــي،             
تجمعشان را با يک دقيقه سـکـوت و       
ـلـه زدگـان               اعالم همبستـگـي بـا زلـز

 اعالم کردند.
بايد اين اندوه و ايـن خشـم را بـه          
ـتـه بـراي بـرپـايـي             حرکتي سازمانيـاف
اعتراضي سراسري به ايـن وضـعـيـت       
جهنمي که بـه پـا شـده و بـه کـمـک                   
ـيـم.        رساني به زلزله زدگان تبديـل کـن
ـلـه       همانطور که پيام ميدهيم و از زلـز
زدگان اعالم حمايت ميکنيم. امـداد   
رساني کنيم. کميته هـاي امـدادمـان       
ـيـمـا کـمـک         را تشکيل دهيم و مستق
هايمان را به دست زلزله زدگان غـرب  
ـتـه           برسانيم. از جمله هم اکـنـون کـمـي
ـتـي و امـداد رسـانـي در                هاي حمـاي
شهرهاي مختلف کردستان و نـزديـک   
ـلـه زده       به کرمانشاه و کل منطقه زلـز
شکل گرفته اسـت. زنـده بـاد مـردم.            
زنده باد همبستگي. اين کمتيه ها را   
بايد تکثير کـرد و آنـهـا را در تـمـام                
شهرها، در تمام مـحـالت، در تـمـام         
نهادها و در گـروهـاي مـبـارزاتـي در          
مديـاي اجـتـمـاعـي از بـخـش هـاي                 

 مختلف جامعه شکل داد. 
مدياي اجتمـاعـي و گـروهـهـاي          
مبارزاتـي مـردم در ايـن مـديـا هـم                 
ـيـابـي          اکنون به بستري بـراي سـازمـان
حمايت و همبستگي با زلزلـه زدگـان     
تبديـل شـده اسـت.  يـک نـمـونـه آن                     
ـفـي         شوراي سراسري تشکلـهـاي صـن
معلمان است. بـايـد ايـن بـه فضـاي               

عمومي تمامي گروههاي مبـارزاتـي   
ـبـديـل شـود.            در مدياي اجتمـاعـي ت
ميتوان در گروههاي مبارزاتـي خـود     
ـتـه هـاي            در مدياي اجتماعـي، کـمـي
امدادرساني خود را سراسـري شـکـل      
دهيم و تجمعات اعتـراضـي مـان را        
ـنـي      در اعتراض به اين همه بي تـامـي
ومحروميـت مـردم و جـهـنـمـي کـه                
جمهوري اسالمي به پـا کـرده تـدارک        

 ببينيم.  
تشکلهاي کارگري و اجتـمـاعـي     

چون سنديکاي واحد، اتـحـاديـه آزاد        
ـيـشـکـر            کارگران ايران، سـنـديـکـاي ن
هفته تپه، کانون نـويسـنـدگـان ايـران،        
ـفـي         شوراي سراسري تشکلـهـاي صـن
معلـمـان، انـجـمـن هـا و نـهـادهـاي                  
مختلفي مردم در شهرهاي مختلف، 
محسن عـمـرانـي مـعـلـم زنـدانـي از               
ـلـه       زندان پيام هاي همبستگي به زلـز
زدگان دادند،  هـمـگـان را بـه کـمـک             
رساني به زلزله زدگان فـراخـوانـدنـد و       
بسياري از آنها خود براي ايـن کـمـک        
رساني اعالم آمادگي کرده و دست به 
کار شده اند.  اين حـمـايـت و کـمـک             
ـتـه و            ـيـاف رساني را بصورت سـازمـان

 سراسري گسترش دهيم.
در تــمــام شــهــرهــا تــجــمــعــات           
اعتراضي خود را در حمايت از زلزلـه  
زدگان به پا کنيم و خـواسـتـار کـمـک          
رساني وسيع به آنان شويم. هر لحـظـه    
ـفـات و              ـل اي که بگذرد نتـيـجـه اش ت
آسيبهاي بيشتري خواهد بود و نبايـد  
زمان را از  دست دهيـم. در خـبـرهـا          

مي بينيم که کودکاني را از زيـر آوار      
بيرون کشيده اند که خانواده هـايشـان   
شناسايي نشده اند. بايد اين کودکـان   

 را در پناه خودمان قرار دهيم. 
حــمــايــت هــايــمــان را خــودمــان        
مستقيما بـه دسـت آسـيـب ديـدگـان             
زلزله برسانيم و اجـازه نـدهـيـم کـه از            
بازار دزدي ها و چپاولهاي اينـان سـر     
در آورد. چنانچـه در مـوارد مشـابـه            

 گذشته شاهدش بوديم. 
بــايــد بــه جــمــهــوري اســالمــي           
اولتيماتوم دهيم و اعالم کنيم کـه در    
قبال جان مردمي که زير آوار مـانـده       
اند، مردمي که در اين زلزله خـانـه و       
آواي خود را از دست داده و آواره شـده  
و در گرسنگي و سرما و بي درمـانـي   
و بي تاميني بسر ميبـرنـد، مسـئـول       
ـنـد       ـي ـب است. جمهوري اسالمي بايد ب
که در صورت عدم کمـک رسـانـي بـه         
مردم زلزلـه زده و رسـانـدن خـوراک،             
درمان، دارو و نيازهاي حياتي مـردم    
و نجات زخمي شدگاني که جـانشـان     
در خطر است و  تامين پناهگاههـاي  
مناسب و گرم براي زلزله زدگان آواره، 
و نيز در صورت عدم تضمين ايـجـاد     
شـرايــط الزم بــراي ادامــه زيســت و            
معيشت اين مردم با صف قدرتمـنـد   
اعتراض سـراسـري مـا مـردم روبـرو            

 خواهد بود.  
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 سازمانيافته و سراسري به حمايت از زلزله زدگان بشتابيم!
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زلزله بيش از هفت ريشـتـري در       
غــرب کشــور و ابــعــاد فــاجــعــه بــار            
انساني آن و به راه افتـادن مـوجـي از        
همبستگي و حمايت از زلزله زدگـان،  
ادامه اعتراضـات بـازنشـسـتـگـان و           

ـتـر         ٢٢ تجمع  آبان آنان در مـقـابـل دف
روحاني، تـجـمـعـات بـازنشـسـتـگـان            
فوالد در اصفهان و فراخوان سراسـري  
بازنشستگان فوالد به تجمع در تهران 

تشکل کارگري  ٧ آبان، بيانيه  ٢٩ در 
در حمايت از محمود صالحي چـهـره     
شناخته شده کارگري، در کنار ديـگـر   
اعــتــراضــات گســتــرده کــارگــري در         
ـتـرهـاي     مراکز مختلف از جمله سرتي
مهم اخـبـار و مسـائـل کـارگـري در               

 هفته گذشته است.

تشکلهاي کارگري و اجـتـمـاعـي     
چون سنديکاي واحد، اتـحـاديـه آزاد        
کارگران ايـران، کـانـون نـويسـنـدگـان            
ايران، شوراي سـراسـري تشـکـلـهـاي           
ــلــمــان، انــجــمــن هــا و            صــنــفــي مــع
نهادهاي مختلفي مردم در شهرهـاي  
مختلف، محـسـن عـمـرانـي مـعـلـم             
زنداني از زندان پيام هاي همبستگـي  
به زلزله زدگان دادند،  همـگـان را بـه        
ــه زدگــان                ــزــل ــي بــه زل کــمــک رســان
فراخواندند و بسـيـاري از آنـهـا خـود            
براي اين کمک رساني اعالم آمـادگـي   
کرده و دست به کـار شـده انـد.  ايـن              
حمايت و کمـک رسـانـي را بصـورت           
ـتـه و سـراسـري گسـتـرش              سازمانياف

 دهيم.
مدياي اجتمـاعـي و گـروهـهـاي          
مبارزاتـي مـردم در ايـن مـديـا هـم                 
ـيـابـي          اکنون به بستري بـراي سـازمـان
حمايت و همبستگي با زلزلـه زدگـان     
تبديـل شـده اسـت.  يـک نـمـونـه آن                     
ـفـي         شوراي سراسري تشکلـهـاي صـن
معلمان است. بـايـد ايـن بـه فضـاي               
عمومي تمامي گروههاي مبـارزاتـي   
ـبـديـل شـود.            در مدياي اجتمـاعـي ت
ميتوان در گروههاي مبارزاتـي خـود     
ـتـه هـاي            در مدياي اجتماعـي، کـمـي
امدادرساني خود را سراسـري شـکـل      
دهيم و تجمعات اعتـراضـي مـان را        
ـنـي      در اعتراض به اين همه بي تـامـي
ومحروميـت مـردم و جـهـنـمـي کـه                
جمهوري اسالمي به پـا کـرده تـدارک        

بــبــيــنــيــم. در شــهــرهــاي مــخــتــلــف          
کردستان ونزديک به منطقه زلزله زده   
در غرب کشور، کميته هـاي  امـداد       
رساني شکل گرفته است. وسيـعـا بـه      
ـيـونـديـم و               ـپ اين موج همبـسـتـگـي ب
صداي اعتراض زلزله زدگان در غرب 
کشور باشيم. جانباختن عزيزان را که  
در اين فاجعه انساني جان خود را از     
دســت دادن بــه هــمــگــان تســلــيــت             

 ميگويم.

ـلـي     ٢٢ روز   ـب آبان بنا بر قراري ق
بازنشستگان معلم، لشگري، تامـيـن   
اجتماعي، پيراپزشگان و پـرسـتـاران        
براي پيگيري خواستهايـمـان مـقـابـل        
دفتر روحاني واقع در ميدان پـاسـتـور    
تهران تجمع در مقابل دفتـر روحـانـي      
در تهران تجمع کردند. جـمـعـيـت بـه           
حدود سه هزار نفـر مـيـرسـيـد. هـمـه             
معترص وخشمگين ولي اندوهگـيـن   
از زلزله شب قبلش فرياد مي زدند و   
شعار ميدادند. ايـن تـجـمـع بـا يـک                
دقيقه سکوت به ياد جـان بـاخـتـگـان        
آغاز شد و سپس شعار دادن ها آغـاز  
شد.  جمعيت فرياد ميزد از وعده ها  
خسته ايم، ما همه همبستـه ايـم. در        
اين تجمع همان شعارهاي قبلي مثل 
يک اختالس کم بشه، مشکل ما حل 
ميشه، همطرازي يکساله اين بهترين 
ــت،             ــزل ــعــشــت، مــن راهــکــاره، مــي
سالمت، حق مسلم ماست، خط فقر 

ـيـون،         ٤  ـل ميليون، حقوق ما يـک مـي
ـيـداد ، يـک            فرياد، فرياد از اينهمـه ب
اختالس کم بشـه مشـکـل مـا حـل              
ـنـه هـا       ميشه، حقوق ما رياليه ، هزي
دالريه، تبعيض تاکي؟ و ... بود. اين 
شعارها بر پالکاردهاي آنها نيز نقـش  
بسته بود. سپس جمعيت شعارگويان  
به طرف چهار راهي درخيابـان بـه راه       
ـيـن              افتاد و شعارها در خـيـابـان طـن
انداخته بود. در آخر نيز اعالم شد کـه   
اگر به آنها پاسخ داده نشـود، تـجـمـع         
بعدي را در مقابـل مـجـلـس بـرگـزار           

آبان گـروهـي از      ٢٢ خواهند کرد. در  
بــازنشــســتــگــان فــوالد نــيــز شــرکــت        
داشتند. در ايـن روز بـازنشـسـتـگـان            
خراسان نيز در مقابل استانداري شهر 

 تجمع داشتند.
 

بازنشستگان فوالد براي پيگيري 
خواستهايشان به تجمعي سراسري در 

آبان فراخوان داده    ٢٩ تهران براي روز 
اند.  بازنشستگان فوالد از شهـرهـاي    
مختلف از جمله کرمان براي شـرکـت   
در اين حرکت اعتراضي فراخوان داده 
و قرار اسـت بـراي رسـانـدن خـود بـه               

آبــان عــازم شــونــد.        ٢٨ تــهــران روز     
بازنشستگان فوالد بعالوه فراخوان به 
تجمع اعتراضي سراسري هر روزه در   
مــقــابــل دفــاتــر صــنــدوق فــوالد در           
شهرهاي مختلف تا زمـان پـرداخـت        

هـزار     ٩٠ طلب هـايشـان داده انـد.             
بــازنشــســتــه فــوالد بــا مــعــضــالت          
بسياري چون عـدم پـرداخـت بـمـوقـع           
حقوقها، هزينه باالي درمـان، سـطـح      
نازل حقوقها و بي تاميني بـه لـحـاظ      
ـنـد. بـازنشـسـتـگـان                مسکـن روبـروي
ــراي                   ــا بـ ــارهـ ــا و بـ ــارهـ ــوالد بـ فـ
خواستهايشان تجمع واعتراض کـرده    
و يــک بــخــش بســيــار مــعــتــرض از            
بازنشستگان هستند کـه هـمـواره در        
تجمعات سراسري بازنشسـتـگـان در      
تهران شرکت فعال داشـتـه انـد. خـط          

ـيـون ، حـقـوق مـا يـک                    ٤ فقـر     ـل مـي
ميليون، بيمه کارآمد، درمان رايگان 
است، سوريه را رها کـن، فـکـري بـه           
حال ما کن، يک اخـتـالس کـم بشـه،         
مشکل ما حل ميـشـه از از نـمـونـه            
شــعــارهــايــي اســت کــه بــارهــا در              
تجمعات اين بازنشستگـان سـر داده       
شده است. تجمع قبلي بازنشستـگـان    
فوالد در رابطه با خـواسـتـهـايشـان و          
اعتراض به تعبيض ها و زندگي زيـر    

آبـان در       ١٦ خط فقـر خـود در روز           
مقابل وزارت کـار بـرگـزار شـد. در                 
چهاردهم آبان نيز بازنشستگان فـوالد  
در خوزستان به خاطر عـدم پـرداخـت      
مطالباتشان در مـقـابـل اسـتـانـداري         

 تجمع داشتند.  
مستمري مهر ماه بازنشستگان  

فوالد بعد از اعتراضات بسـيـار آنـان      
به تازگـي بـه حسـابشـان واريـز شـده               
است. يک نگراني بازنشستگان عـدم     
پرداخت بموقع دستمزد شش ماه دوم 

اسـت. يـک خـواسـت مـهـم               ٩٦ سال 
بازنشستگان فوالد پرداخـت بـمـوقـع       
ـبـاتشـان از         حقوقها و برخي از مـطـال

است. از جمله بازنشستگـان   ٩١ سال 
ـتـه در              فوالد در اصفهان در ايـن هـف

آبـان     ٢٥ و    ٢٤ و  ٢٢ ،  ٢١ روزهاي 
مقابل دفتر بازنشستگي اين شهر در 

خيابان نشاط و اسـتـانـداري تـجـمـع             
داشتند و دو روز مـتـوالـي در وسـط         
ـنـد و بـا شـعـارهـاي              شهر مارش رفت
پرداخت بموقع حقوقها، حـق مسـلـم        
ماست، ما حقوق ميخـواهـيـم يـاال،       
اعتراض خود را به تـعـويـق مـاهـانـه         
پرداخت حقوقها اعالم کردنـد و ايـن       
شعاريست کـه خـواسـت اعـتـراضـي           
ميليونها کارگر که با معضل تعويـق  
ـيـان      پرداخت دستمزدها روبرويند را ب
ميکند. اعتراضـات بـازنشـسـتـگـان         
فوالد در اصفهان فضاي اين شهـر را    

 عوض کرده است.
فراخوان بازنشستگـان فـوالد بـه        
اعتراض  سـراسـري ، فـراخـوانـهـاي             
مکرر تمامي بازنشستگان به برپايي 
تجمعات سراسري، فراخوان سراسـري  
ـنـگ داروگـر کـه              مالباختگان هـلـدي
بخشي از آنها کارگـران شـرکـتـهـايـي         
ـلـي داروگـر        هستند که به دليل تعطـي
مزدشان به سرقت رفتـه اسـت، بـراي        
روز اول آذرماه، و فراخوانهاي هر روزه 
کارگران، معلمان و مردم معترض به 
ـيـگـيـري              تجمع و اعـتـراضـي بـراي پ
خـواسـتـهـايشـان بــيـش از هـر چـيــز                 
ـتـه در                ـيــاف نشـانـگـر رونـدي ســازمـان
ــراي بــرگــزاري             جــنــبــش کــارگــري ب
اعـــتـــراضـــات ســـراســـري ، حـــول            
خواستهايي سراسري است که حقيقتا 
کيفتيت جديد و قـدرتـمـنـد تـري بـه               
جنبش کارگري داده است. ايـن رونـد      
همچنين توازن قوا را هر روز بيـشـتـر    
به نفع مبارازت کارگران و کل جامعه 
ـتـي         تغيير ميدهد. در چنين مـوقـعـي
زمينه براي رفتن بسوي اعـتـراضـات    
سراسري  و سازماندهي آن فراهـم تـر     
است و فراخوانهايي سراسري از نـوع      
فراخوان کارگران بازنشسته فوالد راه   

 نشان ميدهد. 

ـيـه       تشـکـل کـارگـري در            ٧ بيـان
نونزدهم آبانماه بـا امضـاي مشـتـرک         
اتحاديه آزاد کارگران ايـران، انـجـمـن         
صــنــفــي کــارگــران بــرق و فــلــزکــار             
کرمانشاه، سنديکاي کارگران نيشکر 
ـبـرز،         ـقـاشـان ال هفت تپه، سنديکاي ن
ـتـه    کانون مدافعان حقوق کارگر، کمي
پيگيري ايجاد تشکل هاي کارگري و 
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 
تشـکــل هــاي کـارگــري در دفــاع از             
محمود صـالـحـي خـواسـتـار آزادي             
بدون قيد و شرط وي و خواست آزادي 

فوري او يک گام سياسي مهم در برابر 
سرکوبگري هاي حکومت و نشـانـي       
از صف متحد کارگران عليه امنيتي 
کردن مبارزات کارگران، معـلـمـان و      

 مردم معترض است. 
 ٥٣٦ در هفته گذشته همچنيـن    

نفر از فعالين کارگري، فـرهـنـگـي و         
اجتماعي با امضا و انتشار بيانيه اي 
از محمود صالحي فعال کارگـري در    

 بند حمايت کردند. 
بنا بر آخـريـن خـبـرهـا مـحـمـود             
صالحي که بـعـد از بـازداشـتـش در              
ـيـمـاري شـديـد              ـيـل ب ششم آبانماه بـدل
قلبي به بيمارستان سقز منتقـل شـده     

آبان، به زندان مرکـزي   ٢٠ بود در روز 
ــده شــد. ايــن                 ــازگــردان ايــن شــهــر ب
ـيـمـاري           درحاليست که او عـالوه بـر ب
ـيـه                 ـل ـيـل از دسـت دادن ک قلبي، بـدل
هايش، هفته اي دوبار بايستي دياليز 
شود. اين موضوع مـوجـب نـگـرانـي        
خانواده اش و هـمـگـان شـده اسـت.              
ـبـال جـان او             جمهوري اسالمي در ق

 مسئول است. 
در راستاي همين خـبـر، خـبـرهـا        
بنا بر گـزارشـات مـحـسـن عـمـرانـي             
ـيـز در روز            معلم زنداني در بوشـهـر ن

آبان به مرخصي درماني فرستاده  ٢٤ 
شده است و  آخرين گزارشات از رضـا  
شهابي عضو هيات مديره سنديکاي 
واحد  حاکيست که او در وضـعـيـت          
ـبـرد.       جسماني بدي در زندان بسر مـي
رضا شهابي در روز بيستم آبانـمـاه از     
زندان رجايي شهر کرج به درمـانـگـاه      
بيمارستان امام خميني تهران منتقل 
و بعد از معاينه به زندان بـازگـرادنـده      

ـيـز بـراي          ٢٥ شد و بعد در روز  آبـان ن
به بيمارستان برده شـد   MRIانجام 

و جانيان اسـالمـي بـازهـم وي را بـه              
زندان برگرداندند.  کارزار در دفـاع از     
رضا شهابي و معلمان زنداني بخشي 
ـيـه                  ديگري از کـارزار قـدرتـمـنـد عـل
امنيتي کردن مبارزات است. وسيعا  
ـيـم و بـه             از اين کارزارها حمايـت کـن
اعــتــراض عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن           
مبارزات کارگران، معلمـان و مـردم       

 معترض بپيونديم.  

 کارگران در هفته اي که گذشت
 

 شهال دانشفر

fb.com/
wpiran/ 
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نوامبر کـه امسـال        ۲۵ روزشنبه 
بــا چــهــارم آذر مصــادف شــده، روز            
جهاني مبارزه با خشونت عليـه زنـان     
است. تاريخچه اين روز مهم جـهـانـي    
به فعاليـت سـيـاسـي چـهـار خـواهـر               
ميرابال عليه ديکتاتـوري جـمـهـوري       
دومينيکن و مخالفت با ديـکـتـاتـور     
وقت رافائل تروخيو بر ميگردد. قتل  
وحشيانه خـواهـران مـيـرابـال در روز            

نوامبر، بـاعـث شـد روز کشـتـه             ۲۵ 
بـه عـنـوان       ۱۹۹۱ شدن آنها، از سال 

ـيـه       روز جهاني مبارزه با خشونت عـل
زنان انتخاب شود و شوراي عمـومـي   

ـبـر       ۱۷ سازمان ملل متحـد در       اکـت
نــامــگــذاري ايــن روز را بــه            ۱۹۹۹ 

 عنوان روزي جهاني تصويب کند.
در کــنــار "هشــت مــارس؛ روز             
ـيـرات گسـتـرده ايـن           جهاني زن" و تاث
روز در مــوقــعــيــت زن در جــوامــع              

نوامبر مـي تـوانـد       ۲۵ مختلف، روز 
روزي  براي يـادآوري عـزم سـراسـري           
براي مبارزه با خشونت عليه زنان در   
دنيا مورد توجه قرار بگيرد. هر ساله  
در ســراســر جــهــان، نــهــادهــا و                    
ســازمــانــهــاي مــدافــع حــقــوق زنــان،        
فعالين اجتماعي و همه انسـانـهـايـي     
که يـک جـامـعـه بـدون خشـونـت را                  
شايسته انسان مي دانند، اين روز را     
فرصتي مهم براي تـاکـيـد بـر حـذف            
ـيـد      خشونت و عوامل توليد و بـازتـول
کننده خشونت عليه زنان ميشمرند و 
ـلـف،                 ـيـت هـاي مـخـت با انجام فـعـال
ـتـر              مبارزه براي رهـايـي زنـان را قـوي

 پيش مي برند. 
به همـيـن مـنـاسـبـت هـر سـالـه                
ـبـش        انقالب زنانه به همه فعاليـن جـن
نوين رهايي زن، فعالين دانشجـويـي،   
ـيـن                   ـيـن کـارگـري، ديـگـر فـعـال فعـال
اجتماعي و همه انسانهاي آزاديـخـواه   
و برابري طلب، فراخوان حرکـت هـاي     
اجـتـمـاعـي در راسـتـاي مـبـارزه بــا                 
خشونت عليه زنان ميدهد. با تـوجـه      
به موقعيت بسيار ضد انساني حاکـم  
در جامعه ايران و با تـوجـه بـه فشـار         
ـيـل جـنـسـيـت          مضاعفي که زنان بدل
شان در ايران متـحـمـل مـي شـونـد،           
ـتـر و گسـتـرده تـر شـدن                     شـاهـد قـوي
جنبش هاي اعتراضي عليه وضعيت 
موجود در ايران هستيم و با توجه بـه    
افزايش موج استقبال ها در سالـهـاي   

نوامبر، اين روز مـي   ۲۵ اخير از روز 

ـقـويـم                  رود که به يـک روز مـهـم در ت
مبارزاتي جنبش نوين رهايي زنان در 

 ايران تبديل شود.
در چند سال اخيـر، بـا تـوجـه بـه            
حساسيت باالي مـوضـوع خشـونـت         
عليه زنان، فعاليت هاي جهاني حـول  

روز، ١٦ اين محـور، از يـک روز بـه              
تحت عنوان جهان نارنجـي ( از روز         

دسامبر)، گسترده  ١٠ نوامبر تا  ٢٥ 
شد تا فعالين فرصت بيشـتـري بـراي      
پرداخت به اين موضوع مهم داشـتـه     

 باشند.  
 ٢٥ در يــکــســال گــذشــتــه و از            

تا کنون، در ايران تالش  ٢١٦ نوامبر 
ـبـش نـويـن                هاي زيـادي تـوسـط جـن
ـيـن و      رهايي زن براي عقب راندن قوان
فرهنگ مذهبي و سنتي حاکم انجام 
گــرفــتــه شــده اســت و مــحــورهــايــي          
ـفـکـيـک             همچون حجـاب اجـبـاري، ت
جنسيتي، ورود زنان به ورزشگـاه هـا     
در ايــران، دوچــرخــه ســواري زنــان و            
تــعــرض و آزار و تــجــاوز جــنــســي،             
محورهاي تقابل و جدال جـامـعـه بـا         
حــاکــمــيــت و شــرايــط حــاکــم بــوده            

زنان و مردان برابـري طـلـب بـا          است.
ـفـه، بـه چـالـش حـجـاب                 ـيـوق تالش ب
اجــبــاري، تــفــکــيــک جــنــســيــتــي و           
محدوديت هاي وسيع زنان در سـطـح   
جــامــعــه، بــخــصــوص در امــاکــن            
عمومي پرداختـه، عـمـال ارزشـهـاي          
تحميل شـده حـاکـمـيـت بـر زنـان را                  
بصورت وسيـعـي زيـرپـا گـذاشـتـه و              

ـيـن و              اعتراض خود نسـبـت بـه قـوان
فرهنگ طبقه حاکم را بوضـوح و بـه       

 اشکال مختلف نشان دادند.
در ماههاي اخير و با براه افتـادن  
ـيـه آزار و تـجـاوز               کمپين جهاني عـل
جنسي که مشخصا نگاه کااليـي بـه     
زنان بعنـوان يـک نـوع ابـزار ارضـاي              
جــنــســي را مــورد اعــتــراض قــرار             
ميدهد، بـخـش وسـيـعـي از زنـان و               
ـنـه         ـيـن نـري بخش پيشرو جامعه، قوان
ساالر که بر پايه دين و شريعت اسالم 
بـنــا شــده اسـت را مــورد چـالــش و                
اعتراض شديد قرار داده اسـت. ايـن          
بخش پيشرو جامعه بر اين باور است 
که تعرض، آزار و تجاوز جنسي، هـم    
در محيط زندگي و هـم در مـحـيـط         
کــار و تــحــصــيــل و در بــخــشــهــاي             
ـفـي      ـل مختلف جامعه به اشکال مخـت
وجــود دارد و بصــورت روانــي و                  
جســمــي، زنــان زيــادي را بصــورت            
آشکار و پنهان مورد حمله و آسـيـب       

 قرار ميدهد. 
هر انسان ايران تحت حـاکـمـيـت       
ـبـه چـهـارم در              جمهوري اسـالمـي رت
ـيـن               بدترين کشورهـا بـراي زنـان را ب

کسب  ٢٠١٧ کشور را در سال  ١٤٤ 
 کرده است.

انــقــالب زنــانــه مــعــتــقــد اســت          
ـيـه زنـان در ايـران، يـک                خشونت عـل
ـتـي و           خشونت نهادينه قـانـونـي، دول
ـيـت آن بـا                  سياسي اسـت و مسـئـول
حکومتي است که با تقويت قواي سه 

گانه مققنه، اجراييه و قضائيه تـالش  
ميکند حلقه فشار بر زنان را تنگ تر 

 و تنگ تر کند. 
بهمين مناسبت انقالب زنانـه از    
همه فعالين جنبش هاي اعـتـراضـي      
اعم از زنان، دانشـجـويـي، کـارگـري،        
دفاع از زندانيـان سـيـاسـي، دفـاع از            
حقوق کـودکـان و دفـاع از مـحـيـط               

نوامبر،  ٢٥ زيست ميخواهد که روز 
ـيـه       روز جهاني مبارزه با خشونت عـل
زنان را به روز مبارزه بـا ريشـه هـاي          
ـيـه زنـان و بـه يـک روز                    خشونت عـل
اعتراضي عليه وضعيت موجـود در    
محل تحصيل، کار و زنـدگـي خـود          

 تبديل کنند. 
نوامبر  ۲۵ با توجه به فرا رسيدن 

روز جهاني مـبـارزه بـا خشـونـت بـر               
نوامبر تا  ٢٥ روزي که از  ١٦ زنان، و 

دسامبر به جهان رنگ نـارنـجـي        ١٠ 
ـيـه     زده و هشدار از وجود خشونت عـل
ـقـالب زنـانـه             زنان داده شده اسـت، ان
ـنـي کـه                  راهکارهايـي عـمـلـي و عـل
ميتوان در داخل ايران بکار گرفـت را    

 بشرح زير پيشنهاد ميدهد:
راه اندازي ستاد هماهنگي و  -١ 

ـيـن             ٢٥ برنامـه ريـزي        نـوامـبـر در ب
ـلـف     فعالين پيشرو جنبش هاي مخـت

 در محل تحصيل، کار و زندگي.
ـتـمـان وسـيـع،          -٢  راه اندازي گـف

تبليغات و سـازمـانـدهـي در سـطـح             
شبکه هاي اجتماعي براي فضاسازي 
و حــرکــت ســراســري و فــراخــوان بــه            

ـبـش        مشارکت حداکثري در بيـن جـن
 زنــان، دانشــجــويــان و جــامــعــه.                
ـتـمـان بـر سـر                پايدار نگه داشـتـن گـف
ـيـه زنـان در                 مبارزه بـا خشـونـت عـل
شـبـکـه هـاي اجــتـمـاعـي بـا ارســال                 
پيامهاي حمايتي تصويري بصـورت    
ـتـي        عکس و ويدئو، پيام هاي حـمـاي
ــا و                    ــه ه ــوشــت ــي و دســت ن صــوت
تجربيات، گـزارشـات و مـقـاالت بـا            
طرح مطالباتي عليـه آزار جـنـسـي،         
عليه حجاب اجباري و عليه تفکـيـک   
ـيـن نـوشـتـه و                ـيـه قـوان جنسيتي، عل
نانوشته محدوديت فردي و اجتماعي 
زنان، عليه هر نوع خشونت روحـي و      

 رواني، جسمي و جنسي بر زنان.
ـيـه از        -٣  ـيـان تهيه و تنظيم يک ب

طرف فعالين عرصه هاي اجتـمـاعـي    
با تاکيد بر الزام تصويب قوانين منـع  
ـيـن     خشونت عليه زنان، تصويب قـوان
حمايت از قربانيان خشـونـت، آزار و         
تــعــرض روحــي روانــي، جســمــي و            
جنسي، و تاکيد بر اعتراض سراسري 
بر هر عاملي که خشونت عليـه زنـان     
ـيــد                 را در جــامـعــه تـولــيـد و بـازتــول

 ميکند.
ــه هــاي              -٤  ــام ــزاري بــرن ــرگ ب

مختلف همچون سمينار، کنفرانـس،  
پخش فيلم، اجـراي تـاتـر، مـيـزگـرد،           
بحث آزاد، نـمـايشـگـاه عـکـس، در               
محل تـحـصـيـل، کـار و زنـدگـي و                  
دعوت از فعالين پيشرو جنـبـشـهـاي     
اعتراضي اعم از زنان، دانشـجـويـي،      

 نوامبر "روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان"، روز اعتراض به قوانين ضد زن است ۲۵ 
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کارگري، دفاع از حـقـوق کـودکـان و           
دفاع از محيط زيست و فراخـوان بـه     
مشارکت حداکثري زنان، دانشجويان 

 و ديگر بخشهاي جامعه.
تهيه طومارهايي با خواست  -٥ 

فوري توقف خشونت عليه زنان، جمع 
آوري امضاء و ارسال آنها به نهادها و 
سازمانهاي دولتي و به راه انـداخـتـن        
گــفــتــمــان بــر ســر ايــنــکــه دولــت و              
سازمانهاي دولتي موظف اند در اين 
راستا اقدامات جدي در دستـور کـار     

 خود قرار دهند.
در صورت امکـان بـرگـزاري       -٦ 

تظاهرات و يا تجمعات اعتراضي بـا  
ـنـرهـايـي کـه نشـان از              پالکاردها و ب
 اعتراض به خشونت عليه زنان باشد.

ـلـش              -٧  تئاتر خيـابـانـي و يـا ف
ــه               مــوب بــا مــوضــوع اعــتــراض ب

 خشونت عليه زنان.
ميز کتاب يا ميز اطالعاتي  -٨ 

در محل تحصيل، کار و زنـدگـي بـا        
اطالع رساني از ميزان خشونت عليه 
ــب حــمــايــت                  ــران و جــل زنــان در اي

 مخاطبين از زنان در ايران.
فـراخـوان بـه هـنـرمـنـدان و               -٩ 

سينما گران و ورزشـکـاران شـنـاخـتـه         
شده براي مشارکت در اين اعـتـراض     
سراسري، ساخت کليـپ هـا، سـرودن        
ــه                 ــي ک ــام هــاي اشــعــار، ارســال پــي
حساسيت مخاطبين را به مـوضـوع     

 خشونت عليه زنان را برانگيزد.
حمايت وسيع از زنان پيشـرو   ١٠ 

ـنـا دائـمـي کـه در               و مبارزي چون آت
زندان بسر مـي بـرنـد و در سـطـحـي               
شديدتر متحمل خشونت قانـونـي در     

 ايران مي شوند.
مشــارکــت ســراســري در          -١١ 

ـبـه         ، ٩٦ آذر      ٤ طوفان توييتري شـن

نوامبر روز جهانـي   ٢٥ بمناسبت روز 
ـيـه زنـان بـا                    مبارزه بـا خشـونـت عـل
هشتگ#خشونت_عليـه_زنـان_را_      

و    ٩ شب تا  ٨ متوقف_کنيد ساعت 
و نيـم   ١٠ نيم شب بوقت ايران برابر با 

 شب بوقت اروپاي مرکزي ١٢ تا 
انقالب زنانه از همه شمـا کـه در       
محل تحصيل، کار و زندگي اقدامي 
را انجام ميدهيد ميخواهد، گـزارش    
کتبي، عکس و فيلم از برنـامـه خـود      
را وسيعا پخش کنيد و يک نسخه بـه    
انقالب زنانه ارسال کنيد تا به انتشـار  

 فعاليت هاي شما وسعت بخشد.
همراهان گرامي بـه يـاد داشـتـه           
باشيد که تنهـا بـا مـبـارزه جـمـعـي،              
متشکل، هدفمـنـد و سـازمـانـدهـي           
شده که بر پايه مواضع آزاديخواهـانـه   
و برابري طلبانه ، سـکـوالر و انسـان          
ـيـم يـک جـامـعـه            محور باشد ميتوان
آزاد، برابر و عاري از هرگونه خشونت 
عليه زنان و ديگر اقشـار جـامـعـه را         
تضمين کنيم. به انقالب زنانه حـتـمـا     

ــديــد، ايــن ضــرورت امــروز             ــون بــپــي
 ماست.

 انقالب زنانه
 ٧ ٢٠١ نوامبر  ٤ ١ ، ٩٦ آبان  ٢٣ 

................................ 
همراهان گرامي براي تماس با 

 انقالب زنانه لحظه اي دريغ نکنيد!
  ارتباط با انقالب زنانه  

پيام خصوصي به صفحه فيسبوک  
 انقالب زنانه

facebook.com/
womens.revoluton1 

 
پيامگير انقالب زنانه در تلگرام 

@sjktamas 
 کانال تلگرام انقالب زنانه  

telegram.me/
enghelabezananeh 

 
 دايرکت به اينستاگرام انقالب زنانه  

nstagram.com/
women.revoluton 

 
 توئيتر انقالب زنانه 

twtter.com/
enghelabezanan 

 

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  
 و از هر کشور ديگر: 

 
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81  

BIC: NWBK GB 2L 
 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:

 ساعته تلويزيون کانال جديد ۲۴ مشخصات شبکه 
 

 .  پخش ميشود YAHSAT در" Kanal Jadid" شبكه تلويزيون  كانال جديد از

 مشخصات "کانال جديد" به اين شرح است: 
 

 پوالريزاسيون: عمودي  ١٢٥٩٤ فرکانس: 
 ٢/٣ FEC:   ۲۷۰۰ سيمبل ريت: 
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 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ تلفن تماس: 
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ديروز بازنشستـگـان کشـوري و        
لشگري و تامين اجتماعي در تهـران  
و مشــهــد تــجــمــع کــردنــد و فــردا               
بازنشستگان فوالد در اصفهان و روز 

ـنـد.         ۲۹  آبان در تهران تجمع مـيـکـن
بخش هاي مختلف بـازنشـسـتـگـان        
بيش از يکسال است که با قدرت بـه    
ميدان آمده اند و هر روز با شعارهاي 
کوبنده تر و سياسي تر و با خـواسـت     
هــاي ســراســري تــر، اســاســي تــر و             
متحدکننـده تـر بـه اعـتـراض خـود               
ادامه ميدهند. مبارزه اي سراسـري،   
بــا حضــور زنــان در صــف اول ايــن              
اعتراض. مـبـارزه اي سـراسـري کـه             
ـيـز            زمينه تشکل سراسري آنـهـا را ن

 فراهم کرده است. 

بــازنشــســتــگــان در تــمــام ايــن          
ـيـمـايـي      يکسال تجمع کرده اند، راهپ
کرده اند و شـعـار داده انـد، نـامـه و              
طومار نوشته اند، در شهرسـتـان هـا      
يا در تهران جمع شده اند، متحد شده 
انـد، خــواهــان حــقــوق بـاالي چــهــار           
ميليون شده اند، خواستي که متعلق 
به کل طبقه کـارگـر اسـت. خـواهـان           
ـيـه           منزلت و معيشت شـده انـد، عـل
اختالس مقامـات شـعـار داده انـد،           
خواهان استعفاي اين و آن شـده انـد،     
ـيـم زنـدگـي         سرود زير بار ستم نميکـن
خوانده اند و کوتاه هم نميايند. هـيـچ    
نيرويي حريف اين مبارزه عادالنـه و    
ـيـسـت. اکـنـون                آزاديخواهانه آنـهـا ن
ميتوانند با تمام قوا بـطـرف ايـجـاد         

 تشکل سراسري خود گام بردارند. 
بــازنشــســتــگــان بــا ايــن تــالش         
مســتــمــر خــود فضــاي تــازه اي بــه            
مبارزه مردم داده اند اما مبارزه آنها 
نيز بر متن فضـاي اعـتـراضـي کـل            
ـيـر                  جامعـه صـورت مـيـگـيـرد. تـاث

 ميگيرند و تاثير ميگذارند. 
اين مبارزه را بايد بـا تـمـام قـوا           
تقويت کرد. خـواسـت رسـيـدگـي بـه            
خواست هاي بحق بازنشستگان بايـد  
به خواست همه کارگران شـاغـل هـم      
تــبــديــل شــود. بــايــد بــه خــواســت              

دانشجويان و نهادها و تشکـل هـاي     
ـبـديـل شـود.           مختلف مردمي هـم ت
اين عرصه اي است براي همبستگـي  
سراسري، براي تبديل شدن مبـارزات  
پراکنده به مبارزاتي سراسـري، بـراي     
تبديل شدن خواست هاي بخش هاي 
ــلــف مــردم بــه خــواســتــهــايــي          مـخــت
عمومي، از طب رايگان و تحـصـيـل    

ميليون، از    ۴ رايگان تا حقوق باالي 
آزادي تشــکــل و تــجــمــع تــا آزادي             
کارگران و معلمان و دانشـجـويـان و        
ـيـن زنـدانـي و لـغـو اتـهـامـات                   فعال

 امنيتي. 
حزب کمونيست کـارگـري هـمـه       
  مردم را، کـارگـران و پـرسـتـاران را،             
دانشجويان و همه انسانهـاي آزاده و      
متنفر از نظـام نـکـبـت و دزدسـاالر            
اســالمــي را بــه هــمــبــســتــگــي بــا             
مبارزات بازنشسـتـگـان در سـراسـر          

 کشور فراميخواند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
نوامبر  ۱۴ ، ۱۳۹۶ آبان  ۲۳ 

 ۲۰۱۷ 

 

 

آبان  ۲۱ زلزله اي که شب گذشته 
ماه در غرب ايران و شمال شرق عراق 
را لرزاند طبـق آمـارهـاي جـمـهـوري           

ـفـر را        ۳۴۸ اسالمي جان حـداقـل        ن
ــجــا         ۵۹۵۳ گــرفــت و        مــجــروح ب

گذاشت. اين آمار مربوط به سـاعـت    
 ۱۴ امروز به وقت تهران يعنـي      ۱۲ 

ساعت پس از وقوع زلزله است. آمار  
ـيـش از                    قربانيـان امـا مـتـاسـفـانـه ب
آمارهاي حکومتي است. دهها هزار  
خانه نيز ويران شده و تنها بيمارستـان  
ـيـمـاران و             سر پل ذهاب نيز بـر سـر ب
پرسنل بيمارستان فروريـخـتـه اسـت.       
ـتـه اسـت       فرماندار ثالث باباجاني گف

 ۵۰ درصد منازل شهري بين    ۹۰ که 
درصـد و مـنـازل مـنـاطـق                ۱۰۰ تا 

ـيـن         درصـد     ۶۰ تـا       ۴۰ روستايـي ب
انــد. طــبــق گــزارشــات          آســيــب ديــده  

ـفـر،      ۱۰ حکومتي در کـرمـانشـاه           ن
ـفـر،      ۱۴ نفر، کـرنـد        ۲۲ اسالم آباد  ن

نفر، قصر شيريـن   ۲۳۶ سرپل ذهاب 
 ۳ نفر و جوانـرود     ۱۵ نفر، ثالث  ۲۸ 

نفر جانشان را از دسـت داده انـد. بـه           
موجب اين زلزله در شمال شرق عراق 
نيز تعدادي جانشان را از دست داده و 

 تعدادي مجروح شده اند. 
حزب کمونيست کـارگـري ايـران        
ـيــمــانــه بــه خــانــواده هـــاي                   صــمـ
جانباختگان در ايران و عراق تسليـت  
ميگويد و بـراي مـجـروحـيـن آرزوي          

 بهبودي دارد. 
عليرغم تبليغات پر سر و صداي 
جمـهـوري اسـالمـي درمـورد اعـزام             
ــزات              ــجــهــي گــروهــهــاي امــداد و ت
پزشکي، اما حتـي طـبـق آمـارهـاي          
خودشان کمتـريـن کـمـک بـه نـجـات              
مردم اختصاص يافته و در بسـيـاري     
از روستاها تا صبح امروز حتـي يـک     

نفر از گروههاي امداد حضور نداشته 
ـلـه     است و هيچ آماري از قربانيان زلـز
ـتـشـر نشـده اسـت.               در روستاهـا مـن
ايرنا، خبرگزاري دولتي گفته است که 

زده با کمبود دارو، سرم،  مناطق زلزله
ـنـد.           تخت و تجهيزات مـواجـه هسـت
نماينده مجلـس اسـالمـي از اسـالم           
آبـــاد غـــرب نـــيـــز گـــفـــتـــه اســـت              

هاي اين منطقه، به شـدت     بيمارستان
با کمبود نيرو و امکانات مواجهنـد.  
اينها گوشه هايي از اعترافاتي اسـت  
ـيـغـات دروغـيــن                  ـل ـب کـه از البـالي ت

 حکومت بيرون ميزند. 
حزب کمونيست کـارگـري مـردم      
سراسر ايران بويژه مردم غرب کشـور    
را فراميخواند با هر امکانـي کـه در       
دست دارند به ياري همـنـوعـان خـود       
بشتابند. تجارب زلزله هاي قبلي نيز  
ـيـرغـم            نشان داده است کـه مـردم عـل
همه موانعي کـه حـکـومـت بـر سـر               
کمک رساني آنها ايـجـاد کـرده اسـت         
ـلـه زدگـان و          بيشترين کمک را به زلـز
نجات جان مصدومين رسـانـده انـد.      
همزمان بايد حکومت را در سـراسـر     
ــا                 کشــور تــحــت فشــار قــرار داد ت
مـجــروحـيــن را رايــگـان و بــا تــمــام              
امکانات تحـت مـداوا قـرار دهـد و             
خسارات مالي مردم را تماما بعهـده  
بگيرد و در اسـرع وقـت و بـا تـمـام                  
امــکــانــات مــنــاطــق زلــزــلــه زده را           

 بازسازي کند. 
ـيـعـي اسـت           زلزله يک حادثه طـب
ــلــه و خســارات آن               ــلــفــات زلـز امـا ت
طبيعي نيست. مستقيـمـا بـه نـظـام           
ـتـصـادي و بـه          حاکم، به مناسبات اق
حکومت مربوط اسـت. مـربـوط بـه          
ـنـه اي           ميزان رفاه و فقر مردم و هـزي
است که صرف زيـر سـازي مـنـاطـق          

مسکوني و پيشگيريها و خانه هـاي    
مردم و تاسيساتي مثل بيـمـارسـتـان     
ها و مدارس و غيره شده اسـت. اگـر      
نظام کثيف اسالمي بر اين مملـکـت   
حکـومـت نـمـي کـرد و درآمـدهـاي                
ناشي از کار و تـالش مـردم صـرف            
رفاه مردم شده بود شاهـد يـک صـدم        
اين تلفات نيز نبوديم. اگر ميلياردها  
ميليارد دالر صرف سرکـوب مـردم،     
ــا و مــوســســات                 ــدان ه صــرف زن
مذهبي، صرف دزدي هاي مقامـات  
ــانــات تــروريســت و               و صــرف جــري
مرتجع در منطقه نشده بود و صـرف    
رفاه مردم ميشد، خانه هاي مردم بـر  
سرشان فرو نميريخت. مردم در زلزلـه   
و سيل و ساير حوادث طبيـعـي جـان      
ــي دزد و                  ـت ــد چــون مشـ ــازن ـب ـيـ مـ
جنايتکار بر اين مملکت حـکـومـت      
ميکنند که ذره اي بـراي جـان مـردم        
ارزش قائل نيستند. سـاالنـه هـزاران         
نفـر در جـاده هـا و در مـراکـز کـار                     
جانشان را از دسـت مـيـدهـنـد چـون           
حکومتي تا مغز استخوان فـاسـد و       
ضد مردمي بر سر کار است. و مردم  
بدرست حکومت اسالمي را مسبـب  
اينهمه تلفات و هـمـه مـعـضـالت و            
ـنـد.                 محـرومـيـت هـاي خـود مـيـدان
ـيـز                    ـلـه غـرب کشـور ن ـيـان زلـز قربـان
ـتـخـور اسـالمـي                 قربانيان نـظـام مـف

 هستند. 
حکومت نکبت اسـالمـي بـايـد         
گورش را گم کند و بر ويرانه هـاي آن      
جامعه اي انساني، آزاد، مرفه و برابر 

 بدست خود مردم ساخته شود. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ نوامبر  ۱۳ ، ۱۳۹۶ آبان  ۲۲ 

 قربانيان زلزله غرب کشور قربانيان نظام مفتخور اسالمي هستند
 

ـلـي       ٢٢ امروز  ـب آبان طبق قرار ق
ــمــان                 ـل ــعـ ــادي از م ــت زي ـي ــعـ ــم ج
بازنشسته، پرسـتـاران بـازنشـسـتـه و           
بـازنشـسـتـگـان لشـگـري و تـامـيـن                 
اجتماعي براي پيگيري خـواسـتـهـاي     
خود مقابل دفتر روحـانـي دسـت بـه         
ـيـه ظـلـم و سـتـم و                تجمع زدند و عل
بيحقوقي اعتراض کردند. جـمـعـيـت      
بازنشستگان بالغ بر دو تـا سـه هـزار        
نفر بود. تجمع کنندگان ابتدا بـه يـاد      
جانباختگان زلزلـه در غـرب کشـور          
يک دقيقه سکوت و سپس شـروع بـه     
شعار دادن کردند: از وعده ها خستـه   
ايم، مـا هـمـه هـمـبـسـتـه ايـم، يـک                   
اختالس کم بشـه مشـکـل مـا حـل              
مـيـشـه، هــمـطـرازي يـکــسـالـه ايــن               
بهترين راهکاره، معيـشـت مـنـزلـت        
سالمت حق مسلم ماست، خط فقـر  
چهار ميليون حقوق ما يک ميليـون،  
ـنـهـمـه      فرياد فرياد از اينهمه بيداد، اي
بيعدالتي هرگز نديده ملتي از جـملـه     
شـــعـــارهـــاي تـــظـــاهـــرات امـــروز          
بازنشستگان بـود. بـر پـالکـاردهـاي           
معلمان نيز شعارهايي مانند تجـمـع   

ظهـر شـروع      ۱۲ کنندگان در ساعت 
به راهپيمايي کردند و به شـعـار دادن     
ادامه دادند. قبل از رسيدن به مـحـل    
بيت رهبري، نيروي انتظـامـي مـانـع       
حرکت بازنشستگان شد امـا جـرات       
اقدامي عليه آنها نداشت. در پـايـان        

تجمع يکي از زنـان بـازنشـسـتـه بـا               
صدايي غرا قطعنامه اي قرائت کـرد  
و حاضرين بـا شـعـار تـا حـق خـود                 
ـيـم اعـالم             ـن نگيريم، از پا نـمـي نشـي
کردند چنانچه به خـواسـت هـاي مـا         
پاسخ داده نشود، تجمع بعـدي را در      

 مقابل مجلس برپا خواهيم کرد.
تجمعات مکرر بازنشـسـتـگـان،     
شعارها و خواست هاي آنها، نه فقـط  
روحـــيـــه مـــبـــارزاتـــي و مصـــمـــم           
بازنشستگان، بلکه فضاي تـعـرضـي    
در کل جامعه را نشان ميدهد. مردم 
به جان آمده اعتصابات و تجـمـعـات    
خود را گسترش ميدهند و مصـمـم       
تر و روشن تر و همبـسـتـه تـر از هـر            
زمان به ميدان آمده اند تا از حـقـوق     
شهروندي خود و حق خود بـراي يـک       
زندگي انساني در مقابل جنايتکاران 
اسالمي و راهزنان حاکم دفاع کننـد.  
ــات               در وراي شــعــارهــا و مــطــالــب
بازنشستگان و کارگران و ساير مردم 
مــعــتــرض، ســرنــگــونــي جــمــهــوري       
ـيـم و       ـق اسالمي بعنوان مسبب مست
اصــلــي هــمــه مــحــرومــيــت هــا و             
بيحقوقي ها امر فوري و واقعي آنهـا  

 را تشکيل ميدهد.
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 يک دقيقه سکوت 
 به ياد جانباختگان زلزله غرب کشور

 بازنشستگان کوتاه نمي آيند
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ـلـه        پس از سه روز از گذشـت زلـز
در استان کرمانشاه، هنوز بسياري از 
زلزله زدگان از کوچکـتـريـن کـمـکـي         
توسط حکومت برخوردار نشده انـد.    
سه روز است هزاران نفر از مـردمـي       
که خانه هاي محقرشـان فـروريـخـتـه        
ـبـرنـد و       است در هواي سرد به سر مي
از امــکــانــات دارويــي و غــذايــي و            
گرمايي محرومند. در اعـتـراض بـه       
اين وضعيت روستاييان اطـراف سـر       
ـنـد و مـانـع               پل ذهاب جاده را بسـت
عبور و مـرور خـودروهـا شـدنـد تـا                 
اعتراض خود را بـه گـوش ديـگـران           
ــلـــيــه روحــانـــي و                ـنـــد. عـ بــرســـانـ
همراهانشان شـعـار دادنـد و مـوقـع            
حضور فرمانده سپـاه و وزيـر کشـور          
دســت بــه اعــتــراض زدنــد. حــتــي              
ــانشــان در               ــراه ــم ــان و ه مــجــروح
ـيـــز صـــداي                ـيـــمــارســـتــان هــا نـ بـ
اعتراضشان را از عدم رسـيـدگـي بـه       
موقع بلند کرده اند. ابعاد اعـتـراض      
مردم چنان وسيع است که گـوشـه اي     
ـيـز      از آن در رسانه منفور حکومتي ن

 منعکس شده است. 
ـلـغ             دولت اعالم کـرده اسـت مـب

ميليارد تومان به زلزله زدگـان   ۲۸۰ 
ـنـکـه              ـنـظـر از اي کمک ميکند. صـرف
ـلـغ تـوسـط رده             بخش اعظم اين مـب
هاي مختلف حکومت به جـيـب زده     
ميشود، اما به فرض کـه هـمـه ايـن           
ـلـغ بــه مـردم بـرســد، يـک صــدم                  مـب
مشکالت زلزلـه زدگـان را هـم حـل             
نخواهد کرد. حتي اگـر سـاخـت يـک          

 ۱۰۰ خــانــه کــوچــک و مــعــمــولــي           
ميليون تومان هزينه داشته باشد، بـا  

خـانـه    ۲۸۰۰ اين مبلغ فقط ميتوان 
ساخت. و ايـن در حـالـي اسـت کـه                 

 ۴۰ استاندار کرمانشاه از تـخـريـب          
هزار واحد مسکوني صحـبـت کـرده      
است. بعالوه هزاران نفر از مـردم دار      
 و ندارشان در زلزله از بين رفته است. 
يادآوري ميکنيم کـه در بـودجـه        

ـيـغـات      ۹۶ سال  ـل فقط هزينه دفتر تب
اسالمي و حـوزه هـاي عـلـمـيـه قـم                
معادل رقمي است که به زلزله زدگان 
اختصاص داده شـده اسـت. بـودجـه            

شوراهاي عالي حوزه هـاي عـلـمـيـه          
چهار برابر اين رقم، مـرکـز خـدمـات       

برابر و سـازمـان      ۵ حوزه هاي علميه 
بـرابـر ايـن رقـم            ۲ تبليغات اسالمي 

است که نه يکبار بلـکـه هـر سـال از           
کيسه مردم پرداخت ميشود. صدها  
موسسه مـذهـبـي ديـگـر از جـملـه                 
ــران و عــراق و                 امــامــزاده هــاي اي
مساجد و مقبره خميني را هم به اين 
ـلـم     مجموعه اضافه کنيد. تنها يک ق
ــامــات                 دزدي آيــت اهللا هــا و مــق
ـلـغـي          حکومت صدبار بيشتر از مـب
ـلـه                   است کـه قـرار اسـت صـرف زلـز

 زدگان شود. 
ـيـشـرمـانـه         در مقابل اين رفتار ب
حکـومـت، مـوجـي از کـمـک هـاي                
انساندوستانه مردم در سراسر کشـور    
بــه راه افــتــاده اســت. از کــارگــران                
چادرملو تا معلمان، از دانشـجـويـان    
تا تشکل هاي مختلف کـارگـري، از     
مــردم انســانــدوســت در شــهــرهــاي          
مختلف کردستان تا مردم الهيـجـان   
و اصفهان و تهران و تبريـز و کـرج و         
کرمانشاه و ... شروع به جـمـع آوري          
کمک کرده اند. و جمهوري اسـالمـي      
ــري ايــن مــوج                نــگــران شــکــل گــي
همبستگـي تـالش مـيـکـنـد مـانـع               
تراشي کند و مانع رفـت و آمـد آزاد         
مردم به مناطق زلزله زده شده شـود.    
اما ابعـاد حـمـايـت مـردمـي چـنـان               
وسيع است که مردم دارند اين موانـع  
را دور ميزنند و خود را بـه مـنـاطـق         
زلزله زده ميرسانند. اين کمک هـا را     
ـيـاز      بايد هرچه بيشتر گسترش داد. ن

 زلزله زدگان بيشتر از اينها است. 
با هر اتفاقي در ايـن مـمـلـکـت،        
ماهيت کريه حکومت بيشتر خود را 
ـفـرت           نشان ميدهد و آتش خشـم و ن
مردم از جنايتکاران و دزدان حـاکـم         
بيشتر شعله ور ميشـود. حـکـومـت        

 اسالمي بايد گورش را گم کند. 
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خشم و نفرت مردم از حکومت و موج 
 کمک رساني مردمي به زلزله زدگان 

 

نهادهاي وابسـتـه بـه جـمـهـوري             
اسالمي در خـارج از جـملـه "مـرکـز             
فــرهــنــگ اســالمــي فــرانــکــفــورت"        
فراخوان جمع آوري کـمـک مـالـي بـه            
بهانه زلزله زدگان غـرب کشـور داده         
است. شبيه اين مساله در شهـرهـا و      
کشورهاي ديگر نيز يا شـروع شـده و       
ـتـن اسـت. ايـن            يا در حال شکل گـرف
نهادها اما خود در صـف دشـمـنـان           
مردم زلزله زده هستند اينها بـخـشـي    
از حکومتي هستند که بـا تـحـمـيـل        
فقر و محروميت بـه مـردم، مـوجـب         
فروريختن دهها هـزار خـانـه مـحـقـر           
مردم و ده هزار مصدوم و جانبـاخـتـه    
شد. اينها را بايد همراه با حـکـومـت      
منحوسشـان رسـواي عـام و خـاص             

 کرد.

اين نهادها مزدوران حکـومـتـي     
هستند که حاضر نيسـت يـک هـزارم        
ـنـه    هزينه امامزاده ها، يک هزارم هزي
مساجد، يک هزارم صدها مـوسـسـه      
ـنـه اوبـاش             مذهبي و يک هـزارم هـزي
سرکوبگر و جاسوسانش را و يـا يـک       
هزارم کمکي که هر روزه به تروريست 
هاي اسالمي در عـراق و سـوريـه و              

 يمن و
فلسطين ميکند در اختيار زلزلـه  
ـيـسـت بـه            زدگان قرار دهد. حـاضـر ن
اندازه يک قلم اختالس آيت اهللا هـا و      
ـيـازهـاي مـردم               مقامـاتـش صـرف ن

 کند.
از ايرانيان مقيم خارج و از هـمـه    

مخالفين حکومت ميخواهيم هر جا 
شاهد فراخوان سفارتها يا نـهـادهـاي      

وابسته به حکومت بوديد خبررسانـي  
کنيد و عوامل و مزدوران اين نهادها 
را به ديگران بشناسانيد. اينها قصـد     
کمک به مردم ندارند اينها حامي و يا 
جزيي از سيسـتـم غـارت و فسـاد و             
ـنـد و بـايـد هـمـراه بـا                 دزدي و جنايت

 حکومتشان گورشان را گم کنند.
ـيـد از        کمک هاي خود را ميتـوان

طــريــق نــهــادهــاي مــردمــي کــه در           
شهرهاي مختلف تشـکـيـل شـده بـه          

 مردم زلزله زده برسانيد.
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از کمک به نهادها و سفارتخانه هاي رژيم براي زلزله زدگان 
 خودداري کنيد

 

پنج سال پيش درست در هـمـيـن    
فصل سرما بر اثر زلزلـه شـديـدي در        

ورزقــان آذربــايــجــان، تــعــداد        –اهــر   
زيــادي جــانشــان را از دســت دادنــد            

تعداد بسيار زيادي زخمي شدند و     و
 خانه و زندگيشان را از دست دادند.

از تجربه آن زلزله بايد آموخـت و    
بر اساس آن هر چه بيشتر و موثرتر به 
ـلـه زده در اسـتـان                 ياري عـزيـزان زلـز

 کرمانشاه رفت.
ورزقان دولت نـه    –در تجربه اهر 

ـلـکـه بـه مـنـطـقـه                تنها کمک نکرد ب
لشکر کشي کرد تا مقابل کمکـهـاي   
مردمي بايستد و مانع اتحاد انساني 
ـنـهـا      مردم شود. در مقابل، مردم نه ت
از آذربايجان بلکه از سراسر ايـران بـا       
جان و دل به ياري هـمـنـوعـانشـان در        
آذربايجان شتافتند. ايـن کـمـکـهـاي           
بيدريـغ مـردم بـود کـه جـان تـعـداد                  
زيادي را نجات داد و اميد را در قلب 
بـازمـانـدگــان آن فــاجـعـه زنــده نـگــه               

 داشت.

در فــاجــعـه کــرمــانشـاه، حــکــام         
بيرحم اسالمي در کـنـار سـپـاه، گلـه          
هاي آخـونـد هـم بـه مـنـطـقـه اعـزام                  
ميکنند که اين ديگر نمک پاشيدن بر 
زخم مردم داغداري است که از هر چه 
آخونـد و عـمـامـه و هـر نشـانـي از                    

 حکومت اسالمي منزجر هستند!
مــردم شــريــف و انســانــدوســت          

 آذربايجان،
امروز فقط کمکهاي مردمـي از    
همه ايران، از جمله تبريز و اروميـه و    
اردبيل و زنـجـان و هـمـه شـهـرهـا و                
روســتــاهــاي آذربــايــجــان اســت کــه           
ـنـايـي                   ميتواند در مـقـابـل بـي اعـت
حــکــومــت و مــانــع تــراشــيــهــايــش،        
عزيزان بازمانده را از خطـر سـرمـا و        
گرسنگي و بي آبي و بي غدايي و بـي  

 دارويي نجات دهد.
تنها کمکهاي مـردمـي مـاسـت       
ـلـب مـردم             که ميتواند اميد را در ق
شريف سرپل ذهاب و قصر شيرين و   
مناطق زلزله زده زنده نگه دارد و از       

 افزايش تعداد تلفات جلوگيري کند.
عالوه بر اينکه هـر جـا امـکـان           
دارد بايد بـه دزدان حـاکـم اعـتـراض            
کرد و فشار آورد که به جـاي آخـونـد،      
سگهاي تربيت شده و چادر و غـذا و        
دارو بـه مـنـطـقـه ارسـال کـنـد، امـا                  
ـيـد         ـتـوان خودتان به هر شکلي که مـي
دور هم جمع شويد و جمع آوري غذا و 
پوشاک و پتو و چادر و هر چيز مـورد    
نياز ديگر را هر چه بيشـتـر سـازمـان       
ـلـه زده             دهيد و به دست عـزيـزان زلـز

 برسانيد.
کمکهاي شما در کنار کمکهايي 
که همين االن در کردسـتـان و سـايـر         
نقاط ايران در جريان است بي تـرديـد     
ميتواند از گسـتـرش ابـعـاد فـاجـعـه            

 جلوگيري کند.
 

کميته آذربايجان حزب کمونيست 
 کارگري ايران

نوامبر  ۱۴  -۱۳۹۶ آبان  ۲۳ 
 ۲۰۱۷ 

 کمکهاي مردمي براي نجات زلزله زدگان حياتي است!
مردم آذربايجان، همراه با مردم کردستان و ساير نقاط ايران 

 کمک به زلزله زدگان را گسترش دهيد!

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد
 نشريه انترناسيونال:

 

www.anternasional.com 
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زلزله استان کرمانشاه تـا کـنـون        
زخمي داشـتـه    ۷۱۰۰ کشته و  ۴۴۵ 
هزار نفر بي خـانـمـان شـده          ۷۰ است.

ها با کمبود امکـانـات    اند.بيمارستان 
آب وبــرق قــطــع مــي           مــواجــهــنــد.  

باشد.هوا سرد شـده اسـت. مـردم بـا            
ـنـد.مـردم           کمبود چادر مـواجـه هسـت

بـابـاجـانـي بـه شـدت            شهرستان ثالث
نــيــازمــنــد پــتــو، چــادر، آب و نــان             

 هستند...
دردي خــرد کــنــنــده و حســرتــي          
سوزان را ميتوان در چهره ها و نـگـاه     
هاي ناباور مردمي ديد که دچار ايـن  
مصيبت بزرگ شده اند. اما فقط اين 
درد و حسرت نيست که در افکار در   
هم ريخته ماتـم زدگـان جـوالن مـي           
دهــد. درســت در مــيــان ايــنــهــمــه              
گرفتاري يک سئوال به هزاران شکل و 
به صدها جمله خودش را تـکـرا مـي      

 کند:
آخر اين چه سرنوشتـي اسـت کـه        
ما داريم؟ آخر ما چه گناهي کرده ايم 
که سـهـمـمـان از يـک عـمـر سـراسـر                  
مرارات و مشقت، مشتي خاک باشد 
و ديگر هيچ؟ اين کدام انصاف است، 
کدام حکمت است، کدام عدل اسـت،    
که نعمتي را که طبيعت بـراي گـرگ       
بيابان ارزاني داشته است از ما دريـغ    
مي کند؟ آخـر گـنـاه آن بـچـه هـاي                 
کوچک که اينک در البالي سنگ هـا    
و تيرآهن هاي فروريخته مدفون شـده  

 اند چه مي توانست باشد؟
ـلـه بـه خـاک سـيـاه                   مردم را زلـز

ـلـه انسـان عصـر               ننشانده اسـت. زلـز
حجر را خـانـه خـراب مـي کـرد. در               
دنياي امروز مـي شـود خـانـه هـاي              
ساخت که زلزله نتواند آنها را خـراب      
کند. بشر اين عصر مي داند که خط  
زلزله از کجاي کره زمين مي گذرد و 
ـتـظـر             در کجا بايد به چـه شـدتـي مـن
ـلـه                     زلزلـه بـاشـد. مـردم قـربـانـي زلـز
نيستند قرباني فقر هستند. قـربـانـي       
نظام مفتخور اسالمي هستند که در 
آن دارايي و ثروت جامعه را نه صرف 
رفاه و آسايش مردم بلکه راهي جيـب  
هاي گشاد حاکمان مي شود و يا  در 
خدمت سرکوب و تـحـمـيـق مـردم و          
اشاعه تروريسم اسـالمـي خـرج مـي         
ـيـد کـه            شود. به همين رژيم نگـاه کـن
چگونه براي موشک هاي دور بردشان 
آشيانه هايي مي سازد که هيچ زلزلـه  
اي به آن کارگر نيست. زميـن و لـرزه        
اش بي تقصير اسـت. مسـئـول ايـن            
ـنـد کـه جـان و                فاجعه کسانـي هسـت
هستي انسانها را مفت اعـالم کـرده       
اند، آنان کـه کـه در کـارخـانـه هـا و                 
ـفـر را      کارگاهايشان هر ساله هزازان ن
مي کشند و معلول مي کننـد. آنـان      
که دست انسانهاي کارکن را از هـمـه   
چيز کوتاه کرده اند. آنان کـه دولـت و        
ثروتشان را بر پايه بي پناهي انسانهـا  

 بنا کرده اند.
غم و درد ويراني و فـالکـت بـجـا       
مــانــده و انســانــهــايــي کــه بــا تــمــام            
ـلـهـاي        آرزوهايشان زنده زنده در زيـر ت
خاک و خشت و آوار مدفون شدند، از   

اندازه بيرون است. اما آنچه ايـن درد       
را جانگدازتر مي کند، اين است کـه    
جــنــايــتــکــاران وقــيــحــانــه بــه اســم            
قربانيانشان حرف مي زنند، مـدعـي   
کمک به قربانيانشان مي شوند، خـود  
را تبرئه مي کنند و از مردم اطاعت، 
ـيـشـتـر طـلـب مـي                صبر و تمکيـن ب

 کنند.
ـيـه اعـدام           کميته بين المللـي عـل
خود خود  را در کنار مردم مصيبـت  
زده مي داند. با خانواده کسـانـي کـه       
در اين فاجعه انساني، عزيزانشـان را    
از دست داده اند ابراز هـمـدردي مـي      
کند و آرزوي بـهـبـود مـجـروحـيـن را            
دارد. فراخوان ما به همـه مـردم ايـن         
است که به هر ترتيبي که مي توانيـد  
ـبـايـد      به کمک زلزله زدگان بشتابيد. ن
اجازه داد که جمهوري اسالمي در راه 
ـيـم مـردمـي بـه                   ـق کمـک هـاي مسـت
مصيبت زدگـان کـارشـکـنـي کـنـد.            
مزاحمت هاي رژيـم و عـوامـلـش را           
بايد کـنـار زد. جـمـهـوري اسـالمـي               
مسئول اين وضع است و بايد تـحـت     
فشار قرار گيرد که هـمـه امـکـانـات          
دولتي را براي نجات فوري جان زلزله 
زدگان و مصدومين، تامين زنـدگـي     
مصيبت زدگان و بازسازي ويراني ها 

 به هزينه دولت، بکارگيرد.  
   

 کميته بين المللي عليه اعدام
   ۲۰۱۷ نوامبر  ۱۳ -۱۳۹۶ آبان  ۲۲ 

 فاجعه زلزله تقصير زمين نيست!
 

بـــازنشـــســـتـــگـــان فـــوالد دور        
قدرتمندي از تجمعات اعتراضـي را    
ـتـه اسـت در           شروع کرده اند. يک هـف
اصفهان در مقابل استانداري و دفتـر  
بـازنشـسـتـگـي تـجـمـع کـرده انـد و                   

آبــان مــاه در         ۲۵ و      ۲۴ روزهــاي   
خــيــابــان هــاي مــرکــزي اصــفــهــان           
راهپيمايي کردند و به عدم پـرداخـت   
بموقع حقـوق اعـتـراض کـردنـد. در             
ادامه اين تجمعات به کارگران فوالد 
در سراسر کشور و خانواده هاي آنـهـا   

آبـان در     ۲۹ فراخوان داده اند که روز 
 تهران دست به تجمع بزنند. 

بازنشستگان در پوستري کـه بـه     
اين مناسبت و بـا امضـاي کـانـون             
بازنشستگان ذغال سنگ اصفهان و 
کانون بازنشسـتـگـان ذغـال سـنـگ           
کرمان صادر کرده اند تاکيد کرده اند 
که حتي اگر حقوق مهرماه آنهـا هـم     
ـيـسـت حـقـوق                داده شود، مـعـلـوم ن
ماههاي ديگر بموقع پرداخت شـود.  
شعار حقوق مـاهـيـانـه حـق مسـلـم              
ماست کـه تـوسـط بـازنشـسـتـگـان               
فــوالد در اصــفــهــان ســر داده شــد              
خواست ميليون هاي کارگـري اسـت     
که حقوقشان توسط کـارفـرمـاهـا و         
ـتـي بـاال                ـلـف دول ارگان هـاي مـخـت
کشيده شـده اسـت. بـازنشـسـتـگـان               

ـيـز در مـقـابـل             ۱۶ فوالد روز  آبان ن
وزارت کار دست به تجمع اعتراضـي  

 زده بودند. 

بازنشستـگـان خـواهـان حـقـوق            
ميليون، بيمه کـارآمـد و        ۴ باالتر از 

درمان رايـگـان و پـرداخـت بـمـوقـع              
حقوق هاي خود هستند و بـارهـا در     
تجمعات اين خواست هـا را فـريـاد          
ـيـه اخـتـالس مـقـامـات و               زده و عل
تبعيضات مختلف اعـتـراض کـرده        

 اند. 
با تمام قوا از بـازنشـسـتـگـان و          
ـيـم. جـا         خواست هايشان حمايت کـن
ـلـف و        دارد که کارگران مراکز مـخـت
تشـکــل هــاي کــارگــري در ســراســر          
کشـور، بــازنشـسـتــگـان لشــگـري و            
کشوري و تامين اجتماعي، معلمان 
ـيـن           و دانشجويان، و نهادهـا و فـعـال
جنبش هاي پيشرو و آزاديـخـواه بـا          
ــان فـــوالد اعـــالم            ــگـ ــســـتـ بـــازنشـ
همبستگي کنند، فراخوان هاي آنهـا  

خبررساني   را همه جا منتشر کنند و
کنند، در تـجـمـعـات آنـهـا شـرکـت               
کنند، به آنها پيام همبستگي بدهنـد  
و موجي از همبستگي بـا کـارگـران        
بازنشسته فوالد به راه انـدازنـد. دوره      
ــراضــات ســراســري          ــرش اعــت گســت

شکل دادن به همبستگي سراسري  و
 ميان مردم فرارسيده است. 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

نوامبر  ۱۶ ، ۱۳۹۶ آبان  ۲۵ 
 ۲۰۱۷ 

تجمع سراسري بازنشستگان فوالد و 
 خانواده هايشان

 آبان در تهران ۲۹ روز 

 

با فرارسيدن سي نوامـبـر، حـزب      
سـالـه      ۲۶ کمونيست کارگري ايـران      

 .مي شود
سالها مـبـارزه قـاطـع و سـازش            
ناپذير عليه حاکميت نکبت جمهوري 
اسالمي و سالها تالش بـراي بـهـبـود       
زندگي انسانها و مبارزه عليه ستـم و    
استثمارسرمايه داري در تـاريـخ ايـن        
ـبـت شـده اسـت. ايـن حـزب                   حزب ث
متعلق به همه شماست. به همه شـمـا    
که مـي خـواهـيـد از شـر جـمـهـوري                 

اسالمي خالص شويد و سـر سـازش       
با آن نداريد. به همه شما که از ظلم و    
ـيـزاريـد و رفـاه و            ستم و بي عدالتي ب
خوشبختي را براي همگان طلب مـي  
ـيـرغـم                     کنيد. بـه هـمـه شـمـا کـه عـل
ـفـه، بـه مـبـارزه بـراي              سرکوب بي وق
برپايي يک جامعه آزاد و مرفه ادامـه    

 .مي دهيد
به مناسبت بيسـت و شـشـمـيـن          
ـيـسـت            سالگرد تشکيل حـزب کـمـون
کارگري ايران مراسمي در شهر مالمو

سوئد تدارک ديده ايم که همه شـمـا      -
 .را به شرکت در آن دعوت مي کنيم

 :سخنرانان و جزئيات مراسم
از ســازمــان      -شــيــريــن شــمــس   

 جوانان حزب کمونيست کارگري ايران
 پيام تصويري -مينا احدي

ـتـهـاي      ـي نمايش يک کليپ از فعال
 حزب

ما با کيک تولد و نـوشـيـدتـي و           
خوراکي از شما پذيرايي  خواهيم کرد 
و سپس مراسم را بـا جشـن و سـرور            

ادامه خواهيم داد. به مراسم سالگـرد   
 !حزب خودتان خوش آمديد

 ۶ سـاعـت        -دسـامـبـر    ۲ زمان:  
 عصر

 -Träffhuset :مــــکــــان
Ystadsvägen 42 –    ـقـه طب

 پنچم
تشکيـالت خـارج کشـور حـزب           

سـوئـد     -کمونيـسـت کـارگـري ايـران         
 (مالمو)

 گرامي باد سالگرد تشکيل حزب کمونيست کارگري ايران
 مالمو( سوئد) -مراسم گراميداشت و جشن
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بنا بر آخـريـن خـبـرهـا مـحـمـود             
صالحـي از چـهـره هـاي سـرشـنـاس                
کارگري کـه بـعـد از بـازداشـتـش در               
ـيـمـاري شـديـد              ـيـل ب ششم آبانماه بـدل
قلبي به بيمارستان سقز منتقـل شـده     

ــدان          ٢٠ بــود، در روز         آبــان، بــه زن
 مرکزي اين شهر بازگردانده شد. 

سامرند صالحي فرزند محـمـود    
ـيـن                 صالحي با اعـالم ايـن خـبـر چـن

هاي پـدر کـه از کـار             ميگويد: "کليه  
 ۲۵ افتاده و متخصص قلب گفته که 

ـيـاز        درصد قلب پدرم کار مي کند و ن
ـلـب و کـار گـذاشـتـن                   به عمل بـاز ق
ــه داده و                      ــاطــري دارد.". او ادام ب
ميگـويـد:"قـاضـي اجـراي احـکـام و                
دادستان سقز گفتند کـه ايـن پـرونـده           
نيابتي از سنندج است و سنندج بايـد  
تصميم بگيرد. ما به سنندج رفتيم و    
در آنجا نامه مـرخصـي پـدرم صـادر         

ميليون تومانـي   ۵۰ شد. حتي وثيقه  
هم تهيه شده است. اما دادستان سقز  
حاضر به اجراي آن نشد و پدرم مجدد 
به زندان برگـردانـده شـده اسـت.". بـه               
ـتـه خــانـواده مـحـمــود صـالـحــي                گـف
پزشگ قانوني اعالم کـرده اسـت کـه        
بدن او تحمل زندان را ندارد. خـانـواده    
او و همگان نگـران وضـع جسـمـانـي          
مــحــمــود صــالــحــي هســتــنــد. امــا          
ـنـهـا او را در زنـدان                عليرغم همه اي

 نگاهداشته اند. 
محمود صالحي روزششم آبانماه 
در حاليکه دستگاه دياليز به او وصل 
بود، براي گذراندن يکسـال حـکـم در        
جلوي درب بيمارستان بازداشت و بـه    
زندان سقز انتقـال يـافـت. مـحـبـوس            
نمودن محمود صالحي در شـرايـطـي    
ـيـه                ـل ـيـل از دسـت دادن ک که وي بدل
هايش، هفته اي دوبار بايستي دياليز 
شود، و نيز بدليل مشکـالت عـديـده      
قلبي و عروقي همواره بايد تحت نظر 
پزشک بـاشـد، يـک جـنـايـت آشـکـار               
است. جمهوري اسالمي در قبال جان  

 او مسئول است.

هم اکنون کـارزاري گسـتـرده در          
محکوميت دستـگـيـري وي و بـراي           
آزادي او و تمامي زندانيـان سـيـاسـي       

 در جريان است. 
در هــفــتــه اي کــه گــذشــت در               

تشکل کارگـري بـه      ٧ نونزدهم آبانماه 
اسامي اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران،      
ـلـزکـار     انجمن صنفي کارگران برق و ف
کرمانشاه، سنديکاي کارگران نيشکر 
ـبـرز،         ـقـاشـان ال هفت تپه، سنديکاي ن
ـتـه    کانون مدافعان حقوق کارگر، کمي
پيگيري ايجاد تشکل هاي کارگري و 
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 
ـيـه اي        ـيـان تشکل هاي کارگري طي ب
مشترک در دفاع از محمود صالحـي  
خواستار آزادي بدون قيد و شـرط وي    
شده و عـواقـب نـاشـي از وارد شـدن              
هرگونه لطمـات جسـمـانـي بـه او را              
متوجه باالترين مقامات قضـايـي و     
اجرايي کشور دانستنـد و قـاطـعـانـه          
چنين اعالم کردند:"مـا بـدون تـرديـد           

هــايــي، مــا      تـداوم چــنــيــن ســيـاســت      
ـقـه    تشکل هاي مستقل کارگري و طب

کارگر ايران را بيش از پيش به صحنه 
ـتـي                   ـيـه سـتـم و بـي عـدال مبارزه عـل

ـيـه             ـيـان تشـکـل      ٧ خواهد کشـانـد. ب
کــارگــري در حــمــايــت از مــحــمــود           
صـالـحـي نشـانـي از صـف مـتـحــد                 
کارگران عليه امنيتي کردن مبارزات 
کارگران، معلمان و مـردم مـعـتـرض       

 است.
ـيـه                 ـيـان ـنـدگـان ايـن ب امضاء کـن
مشترک هر يک جداگانه قبال نيز طي 
بيانيه هـايـي دسـتـگـيـري مـحـمـود                
صالحي را محکوم و خواسـت آزادي    
ـيـه           فوري او و با تاکيد بـر کـارزار عـل
ـيــتـي کـردن مـبــارزات و آزادي               امـن
کارگـران زنـدانـي ديـگـر چـون رضـا                
شهابي، محمود بهشتي، اسمـاعـيـل    
عبدي، محسن عمـرانـي و تـمـامـي          
زندانيان سياسي خواستار لغو تمامي 
ـيـه                ـتـي صـادر شـده عـل ـي احکام امن
کارگران، معلمان و مـردم مـعـتـرض       

 شده اند.
 ٥٣٦ در هفته گذشته همچنيـن    

نفر از فعالين کارگري، فـرهـنـگـي و         
اجتماعي با امضا و انتشار بيانيه اي 
از محمود صالحي فعال کارگـري در    

 بند حمايت کردند. 
ــهــاي کــارگــري            جــدا از تشــکــل
ـيـن جـمـع هـايـي از               نامبرده، همچـن
کارگران و معلمان از جمله جمعـي از    
ـيـن اجـتـمـاعـي بـه                   کارگران و فـعـال
اسامي عبداهللا بلواسي، واحد سيـده،  
يوسف آب خـرابـات، يـدي قـطـبـي،             
عباس کريمي، فردين ميرکي، بهـرام  
ـنـي و يـدي             گرگان، سيد علـي حسـي
ـيـن    صمدي، جمعي از کارگران و فعال
کارگري شهرستان بـانـه، جـمـعـي از            
معلمان، کارگران و مردم مـعـتـرض،    
جمعي از فعالين کارگري، اجتماعـي  
ـيـن    و معلمان مريوان، جمعي از فعال

ـيـکـاري    ـنـدج و             -عليه ب تـهـران، سـن
کامياران بازداشت محمود صالـحـي   
را به شدت محکوم کـرده و خـواهـان         

 آزادي بدون قيد وشرط او شده اند. 
در همين رابطه رهبـران و چـهـره        
هاي شناخته شده کـارگـري از جـملـه         
جوانمير مرادي، جعفر عـظـيـم زاده،         
بهنام ابراهيم زاده، پرويـن مـحـمـدي،       
ـيـه هـاي              ـيـان عثمان اسماعيلـي در ب
ـيـه          اعتراضي خود انزجارشـان را عـل
دستگيري محمود صـالـحـي اعـالم         
داشته و خواستار آزادي فـوري وي و        
لــغــو تــمــامــي احــکــام صــادر شــده           
ـيــن کــارگــري،            ـتــي بــراي فـعــال امـنــي

 معلمان و مردم معترض شده اند. 
ـتـه دفـاع از         گفتني است که کمي
محمود صـالـحـي بـا سـخـنـگـويـي                 
همسر وي خانم نجيبه صـالـح زاده و       
ـنـد و          حضور فعال فرزندانش سـامـرن
سيامند صالحي نقش ارزنـده اي در        
پــيــشــروي ايــن کــارزار کــه اســاســا            
ــي کــردن              ــه امــنــيــت کــارزاري عــلــي
مبارزات است، داشته اند و الـگـوي       
خوبي از نقش خانواده ها در مـبـارزه     

براي آزادي زندانيان سيـاسـي بـدسـت       
 داده اند. 

ـيـز شـارون         در سطح بين المللي ن
بارو دبير کل کنفدراسيون بين اللملي 
ـبـاط بـا           اتحاديه هاي کـارگـري درارت
بازداشت محمود صالـحـي و ديـگـر         
فــعــالــيــن کــارگــري طــي نــامــه اي             
اعــتــراضــي در شــانــزدهــم آبــان مــاه          
خطاب به خامنه اي از ادامه برخـورد  

ـقـل کـارگـري و              با تشکل هـاي مسـت
فعاالن کارگري در ايران انتقـاد کـرد.      
عفو بين المللي نيز اين دستگيري را   
مــحــکــوم کــرده اســت. هــمــچــنــيــن          
اکسيونهاي اعتراضي در حمـايـت از     
محمود صالحي و زندانيان سـيـاسـي    

در ايران در خارج کشور از جـملـه در       
ـفـکـورت                 تورنتو، اسـتـکـهـلـم و فـران
بزگرار شده است. وسيعا به کارزار در   
ـيـه         حمايت از محمود صالحي و عـل
احکام امنيتي عليه فعالين کارگري، 
مـــعـــلـــمـــان و مـــردم مـــعـــتـــرض            
بپيونديم.کمپين براي آزادي کـارگـران    

 -زنداني
 ٩٦ آبان ٢٤ 

کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران         
 زنداني

 
Shahla.daneshfar2

@gmal.com 
http://free-them-

now.com/  

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

 گزارش دوم از کمپين  گسترده در محکوميت دستگيري محمود صالحي و براي آزادي وي

 

 انترناسيونال
 

 نشريه حزب 

 کمونيست کارگري 
 

 

 ��د!��: 1�83 ���ان
 

?8@) �74� :A70 ل�B) 
 

 

 anternasional@yahoo.comا���1: 
 


ل ه� ه�D  روز )�C  (�7,� (�,�د����
    ا����



  ۱۳۹۶آبان  ٢٦ انترناسيونال 
12 

 

 

 :در اين ويژه نامه ميخوانيد
 

ـبـش                       –اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران  محـمـد جـراحـي چـهـره مـحـبـوب جـن
 .کارگري درگذشت

 شهال خباززاده ـ ما ايستاده ايم رفيق بدرود
 محسن ابراهيمي ـ محمد جراحي در راه مبارزه براي يک جامعه سوسياليستي جان داد

 فراز آزادي ـ گوشه اي از زندگي و مبارزه محمد جراحي در زندان تبريز
 سخنراني مينا احدي در مراسم محمد جراحي در کلن

 سخنراني شهال دانشفر در مراسم محمد جراحي درکلن
 سخنراني مصطفي صابر در مراسم محمد جراحي در ونکوور
 سخنراني سيامک بهاري در مراسم محمد جراحي در استکهلم

 سخنراني نسان نودينيان در مراسم محمد جراحي در کلن
 سخنراني نسرين رمضانعلي در مراسم محمد جراحي در کلن

 سخنراني محسن ابراهيمي در مراسم محمد جراحي در تورنتو
 محمد جراحي با شهال دانشفر در برنامه کارگران و يک دنياي بهتر

 صحبتهاي محمد جراحي در برنامه کارگران و يک دنياي بهتر
 خبر مربوط به وضعيت محمد جراحي و شاهرخ زماني در زندان تبريز

 نامه محمد جراحي به رييس سنديکاي نقاشان ساختماني
 چند پرسش از گروه تلگرامي آزادي برابري انسانيت از مهرداد جراحي در باره پدرش

 گفتگو با وکيل محمد جراحي
 شهال دانشفر ـ محمد جراحي با سرود انترناسيونال به خاک سپرده شد

 علي جوادي ـ چند کلمه پيرامون تحرکات آنتي کمونيستي پس از مرگ محمد جراحي
 مصطفي صابر ـ حزب و حزبيت و مرگ محمد جراحي

 مينا احدي ـ محمد جراحي درگذشت
 رضا رشيدي ـ گرامي باد ياد و خاطره محمد جراحي کارگر کمونيست

 مجيد آذري ـ درسهايي از زندگي پر مشقت و پر بار محمد جراحي
 پرستو داوري ـ چرا در سايه بمانيم

 در مورد عضويت محمد جراحي در حزب کمونيست کارگري ايران
 سخنراني جعفر عظيم زاده در مراسم خاکسپاري محمد جراحي

 سخنان آيت نيافر در مراسم خاکسپاري محمد جراحي
 صحبتهاي علي نجاتي در گراميداشت ياد محمد جراحي

 بهنام ابراهيم زاده ـ بدرود با محمد جراحي
 بر ستمگران و سرکوبگران  جعفر عظيم زاده ـ ننگ ابدي

 محمود صالحي (پيام جمعي) ـ محمد جراحي ما را تنها گذاشت
 اطالعيه و پيامهاي تسليت احزاب، سازمانها، نهادها وشخصيتها در مورد محمد جراحي

 مراسمهاي بزرگداشت محمد جراحي  گزارشهايي از
 گفتگوي کيوان جاويد با حميد تقوايي در تلويزيون کانال جديد

 در مورد تشکليابي حزبي طبقه کارگر ۴۷ قرار پلنوم 

 

 ويژه نامه سهند نشريه کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري 
 در بزرگداشت محمد جراحي منتشر شد.

خباززاده
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