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در اطالعيه حزب گفته بوديم کهه  
زلزله يک حادثه طبيهيهي اسهام ا ها  
تلفات زلزله و خسارات آن طهبهيهيهي  
نيسا و  ستقيما به نظام حهاکهمم بهه  
 ناسبات اقتصادي و به حکو ها و  
به  يزان رفاه و فقر  ردم و هزينهه اي  
کههه صههرر زيههر سههازي  ههنههاطهه   
 سکوني و پيشگيريها و خانه ههاي  
 ردم و تاسيساتي  ثل بهيهمهارسهتهان  
ها و  هاار  و يهيهره شهاه اسهام  
 ربوط  هيهشهودم ا ها اگهر عها هل  
تلفات زلزلهه اقهتهصهادي و سهيهاسهي  
اسا و بهه دولها و سهيهسهتهم حهاکهم  
 ربوط اسام بايا انتظار داشها کهه  

 پيا ا سياسي هم داشته باشام  
زلزله هاي چنا دهه گهششهتهه در  
ايههران هههمههگههي تههاثههيههرات سههيههاسههي  
 شهههههودي بههر جهها ههيههه و ف ههاي  
اعتراضي گشاشته اسام ا ا تاثيرات  

آبان در يرب ايرانم    ۱۶ سياسي زلزله  
با همه زلزله هاي تاکنوني  هتهفهاوت  
بوده اسام زلزله ده روز قبل در ايهران  
به راستي جا يه را تهکهان داد و در  
 قياسي وسيع و بيسابقه در دفها  از  
زلزله زدگان به حرکا درآوردم اين يک  
اتفاق سياسي  هم در ايهران بهود کهه  
اثرات عميقي بر جا يه و  وقهيهيها  
 جنبش آزاديخواهانه  ردم گشاشام  

روحاني در سخنراني اش در سهر  
پل ذهاب گفا که ابتاا ههمها شهمها  
 ردم بود که به داد زلزله زدگان رسيا  
و همينکه در جمله بيا خواسا اسهم  
از سپاه و ارتش بياورد  ردم او را ههو  
کردنا بطوري که  يکروفهون شهبهکهه  
خهبهر از  هقهابهلهش بهرداشهتهه شها و  
سخنراني او براي دقايقي قهطهع شهام  
چنان ابياد حمايا  رد ي از ههمهان  
روزهاي اول وسيهع و سهريهع بهود کهه  
رئيس دولا اسهال هي را وادار کهرد  
نقش سهپهاه و دولها و يهيهره را در  
حاشهيهه نهقهش  هردم قهرار دههام از  
شههههرهههاي کههردسههتهان تهها شهههههرهههاي  
 ختلف کشهورم از دانشهيهويهان تها  
 يلمانم از تشکل هاي کهارگهري تها  
نهادهاي  هخهتهلهف دفها  از حهقهوق  
کهود  و  هحهيهس زيسها و کهانههون  
نويسناگان و انوا  نهادها و برخي از  
چهره هاي شناخته شاه شرو  به جمع  

آوري کمک  الي و صاور بيانيه ههاي  
پشتيباني و فراخوان به  ردم کهردنهام  
در برخي  يتمع هاي ساختماني در  
تهران  ردم بهراي جهمهع آوري کهمهک  
چادر زدنام بهرخهي  هراکهز کهارگهري  
شرو  به جهمهع آوري کهمهک کهردنهام  
دسههتههفههروشههان تهههههران و کههولههبههران  
کهردسههتههان خهود را در ايهن حههرکهها  
 رد هي سهههيهم کهردنهام تهيهم ههاي  
 ختلف پزشکي و انهوا  تهيهم ههاي  
ديگر روانه  ناط  زلزله زده شانها و  
در سهراسهر کشهور جهنهو و جهوشهي  
وسيع شکهل گهرفها و کهاروان ههاي  
طوالني از وسايل نقليه بطرر يهرب  
کشور به راه افتادم  هرکهز ثهقهل ايهن  
حرکا در شهرهاي کردستان بود کهه  
 ردم سنگ تمام گشاشتنام تصهاويهر  
کاروان هاي طوالنهي از کهمهک ههاي  
 ردم در  سير شههرههاي زلهزلهه زده  
نشان  ياها که چه حرکها تهوده اي  
عظيمي در سراسر کردسهتهان شهکهل  
گههرفههتههه اسههام پههشيههرايههي  ههردم از  
رانناگاني که به  هنهاطه  زلهزلهه زده  
حرکا  هيهکهردنها و گهرا هيهااشها  
رانناه اي که در اين  سير جهانهش را  
از دسا داده بودم گهوشهه اي از ايهن  
حرکا توده اي بودم و همه ايهنههها در  
حالهي صهورت گهرفها و ههمه هنهان  
صورت  يگيرد که رژيم تا تهوانسها  
در  قابل  ردم سنهگ انهاازي کهردم  
راه ها را بلوکه کردم هر جها تهوانسها  
کمک هاي  ردم را  صادره کهرد کهه  
همراه با آخوناهاي اعزا ي از تهههران  
به  ناط  زلزلهه زده بهفهرسهتها تها از  
 ردم عقو نيفتا! ح ور خا نهه اي  
و روحاني تا فر اناه سپاه پاسااران و  
برخي وزرا و  قا ات فيلي و سهابه   
حکو ا در  نطقه زلزله زدهم گوشهه  
ديگري از تالش حکو ا براي نشهان  
دادن خود به  ردم بود و در عين حال  
ناشي از رقابا باناهاي حکو تي در  
 قابل يهکهايهگهر کهه از ههم عهقهو  
نيفتنام به  وازات اين سيهي کهردنها  
تصويري از دزدي و يهارت تهوسهس  
 هههردم بهههاههههنهههام ا ههها حهههرکههها  
انساناوستانه  ردم قارتمناتر از ايهن  
حرر ها بود که اين تبليغات خبهيه   
حکو تي خاشه اي بر آن ايياد کنام  

اينهم دو روز بيشتر طهول نهکهشهيهام  
جرات ادا ه ايهن تهبهلهيهغهات را ههم  
نيافتنام ابياد حمهايها  هردم چهنهان  
وسيع و توده اي بود و حمايها زلهزلهه  
زدگان از آنها چنان گرم و صهمهيهمهانهه  
بود که عليريم ح ور گسترده لشگر  
سرکوب حکو ا در  نطقهم ههزاران  
نفر خود را به زلزله زدگان رسانهانها و  

 شرو  به کمک رساني کردنام  
در دل ايهههن حهههرکههها بهههزر   
اجههتههمههاعههيم گههششههتههه از تههيههمههيهه   
همبستهگهي در  هيهان بهخهش ههاي  
 ختلف  ردم رابطه وسهيهيهي  هيهان  
فههيههالههيههن دانشههيههويههي و فههيههالههيههن  
اجتماعي با  هردم چهه در  هنهاطه   
زلزله زده و چه در  راکهز جهمهع آوري  
کههمههک ايههيههاد شهها و شههبههکههه هههاي  
 ختلفي از فيالين اجتماعي شهکهل  
گرفا و  ردم را در  وقييا بهههتهري  

 براي ادا ه  بارزه قرار دادم  
در ابتاا اشاره کردم که زلزله هاي  
چنا دههه گهششهتهه تهاثهيهرات قهابهل  
توجهي بر جا يه گشاشته اسها ا ها  
اينبار سه عا ل تاثيرات سياسي اين  
زلزله را بها  هوارد قهبهلهي  هتهمهايهز  
ساخام اوال زلزله در  نطقه اي اتفاق  
افتاد که ف ايي شهايهاا سهيهاسهي و  
انزواي عمي  حهکهو ها سهابهقهه اي  
قايمي داردم ثانيا استفاده از  هايهاي  
اجتماعي نقشي به  راتو گسترده تر  
از سالهاي گششته دارد و در جهريهان  
اين زلزله نيز نقش تييين کهنهنهاه اي  
داشههام حههتههي بههرخههي رسههانههه هههاي  
حهکهو ههتهي بهه ايهن  سهالههه اذعههان  
کههردنههام اطههال  رسههانههي از نههقههاط  
 ختلف زلزله زده و نهيهازههاي  هردم  
بالفاصله توسس  رد ي که  شغهول  
کمک بودنا به  يليون ها نفهر اطهال   
داده شام بهي تهحهرکهي حهکهو ها و  
تحر  وسيع  ردم هر لحظه با کلهيه   
هاي  ختلفم سريع و زناه در سهطه   
جا يه  نيکس شا و رژيم را بشات  
در  نگنه گشاشام  اياي اجتماعي  
نقشي  هههم در بهه حهرکها درآوردن  
 ردم داشام و باالخره اينهکهه زلهزلهه  
اينبار در ز اني اتفاق افتاد که جنهو  
و جوش سياسي وسيع و قهارتهمهنهاي  
در ايران در جريان اسام همبستهگهي  

بيشتري در  يان  ردم بوجود آ هاهم  
ف اي چ  در جنبش هاي اعتراضي  
 نسيم تر از هميشه اسهام شهور و  
عالقه زيادي براي  تشکل شهان در  
ابيادي نسهبهتها وسهيهع ايهيهاد شهاهم  
حکو ا در  قابل  هردم نهاتهوان تهر  
اسا و  ردم خهود را در  هوقهيهيها  
بهتري در  قابل حکو ا  يبينهنهام  
همه اين فاکتورها در ده روز گهششهتهه  
عمي  تر شام زلزله خسارت انسهانهي  
و اقتصادي سنگيهنهي بهراي صهاهها  
هزار نفر از  ردم بيها گهشاشهام ا ها  
همبستگي شکوههمهنها و عهمهيهقهي  
 يان  ردم ايياد کردم حهکهو ها را  
بي آبروترم  نزوي تر و ضييهف تهر و  
 ردم را  تحاتر و يهکهپهارچهه تهر و  

 آ اده تر ساخام  
 شکالت  ردم ا ا ادا ه داردم  
نه تنها نيازهاي فوري  ردم به  هواد  
يشايي و پوشا  و چادر و ا هکهانهات  
در اني و بهااشتي  ساله اي ادا هه  
دار اسام بلکه هم نين دههها ههزار  
خههانههه فههروريههخههتههه و  ههاار  و  
بيمارستان ها ويران شهاه انهام  هردم  
کار و  حل درآ ا خهود را از دسها  

  ۱۸۲ داده انام دولا لطهف کهرده! و  
 يليون    ۷۲  يليارد تو ان )کمتر از  

دالر( به زلزله اختصها  داده اسها  
که با اين پهول يهک دههم خهانهه ههاي  
ويران شاه ههم بهازسهازي نهمهيهشهودم  
 ردم هم نان بهه تها هيهن نهيهازههاي  
اوليه زلزله زدگان کمک  هيهکهنهنها و  
بايا هم نان اين حرکها انسهانهي را  
ساز ان دادم ا ها تهمهام ا هکهانهات  
اقتصادي در دسا دولا قب ه شهاه  
و بايا فشار بيشتري عليه حهکهو ها  
براي تا ين نيازههاي فهوري و درات  
 ات  ردم در دستور جها هيهه قهرار  
گيردم  سکن  ردم بايا با استاناارد  
بااليي تا ين شود و تا  قطهيهي کهه  
 ردم  سکن ناارنا بايا بهالفهاصهلهه  
در هتل ها و خانه هاي خالي ساز ان  
داده شونا و نيازهاي زناگي آنهان تها  
ز انهي کهه بهه کهار و زنهاگهي خهود  
باز يگردنام تا هيهن شهودم  هااواي  
 صاو ين بايا با بهترين ا کهانهات  
 ههوجههود صههورت گههيههردم خسههارات  
اقتصادي  ردم از وسايل زنهاگهي تها  

دام هايي که از بين رفتهه اسها بهايها  
توسس دولا جبران شودم  حهصهالن  
بايا بالفاصله ا کان ادا ه تحصيهل  
در  ههاار  ا ههن داشههتههه بههاشههنههام  
بيمارستان ها بهايها سهاخهتهه شهونهام  
ساکنان  سکن  هر که همه چيزشان  
را از دسا داده انا و  فتخوران بهراي  
 خروبه هاي بيا  اناه از آنها قسهس  
 يخواهنا بايا ههم از اقسهاط رهها  
شهونها و ههم  سههکهن  ههنهاسهو در  
اختيارشان قرار داده شود و دهها نياز  
ديگر  ردم احتياج به بهودجهه کهافهي  
دارد که  ردم از پس آن بر نمهيهايهنهام  
دولها بههايهها از خههزانههه اي کههه خههود  
حاصل کار و تالش  ردم اسا کلهيهه  
نيازهاي زلزله زدگان را برطرر کنهام  
از هزينه  ساجا و گله آخونا  يزننا  
يا از هزينه ا ا هزاده هها و  هاار   
علميه يها از ههزيهنهه اي کهه صهرر  
گسترش تروريسم در يمن و سوريهه و  
عراق و لبنان  يکننا يا از  صهادره  
 يلياردها دالري که توسس آيها ا   
ها و  قا ات و نورچشمي ها دزدياه  
شاه و يا از هزينه ارگان هاي سرکوب  
حکو ام تفاوتي نميکنا  ساله اين  
اسا که پول و ا کانات به حا کافهي  
هسا و بايا صرر نياز  هردم شهودم  
اينرا  يتوان به حهکهو ها تهحهمهيهل  
کردم بايا کل نيازهاي  ردم تها هيهن  
شود و بايا بالفاصله تها هيهن شهودم  
بايا حکو ا را وادار کرد تا تها هيهن  
تک تهک اقهالم  هورد نهيهاز  هردم را  
بيهاه بگيرد و بودجه اي کهه صهرر  
هر کاام از اينهها  هيهشهود را اعهالم  
کنام بيالوه بايا حهکهو ها را وادار  
کرد تا تمام  هوانهع کهمهک رسهانهي و  
تما  با زلزله زدگان را از بين ببرد و  
کوچکترين  انيي در  هقهابهل  هوج  
کمک رسهانهي  هردم ايهيهاد نهکهنهام  
برعکس بايا وسييترين ا کانات را  
بهراي  هردم فهراهههم کهنههام  ههردم در  
شرايهطهي هسهتهنها کهه قهادرنها ايهن  
خواسا ها را به دولا تحميل کننهام  
بايا روي اين تمرکز کرد و با کمهپهيهن  
 

 پيامدهاي سياسي زلزله 
 

 اصغر کريمي 
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زلزله در يهرب کشهور و ابهيهاد  
هولنا  انساني آن به خشم و اعتراض  
گسترده اي در  هيهان قهربهانهيهان ايهن  
زلزله دا ن زده و تحرکي گستهرده در  
حمايا از آنههها در سهطه  جها هيهه  
بههانههبههال داشههتههه اسههام خههبههرههها از  
اعتراضات زلزله زدگان در  ناطهقهي  
چههون سههرپههل ذهههاب و اسههالم آبههاد  
حکايا  يکنام  اياي اجتماعي به  
رسانه واقهيهي  هردم تهبهايهل شهاه و  
 ردم با افشاي درويگويي هاي صاا  
و سيماي جمهوري اسال هي و سهران  
حکو ا در  ورد کمک رسانهي ههام  
فههريههاد اعههتههراضههشههان بههاالسهها و  
 يگوينا دولا براي  ا کاري نکهرده  
اسا و  ا نميتوانيم به اين وضهيهيها  

 ادا ه دهيمم   
از سوي ديگر حهکهو ها سهيهي  
کرد جلوي کمک رساني ها را بگيهردم  
تا اوضا  را تحا کنترل خود داشهتهه  
باشام ا ا سيل حمايا هاي  رد هي  
از همه اينها عهبهور کهردم نهيهروههاي  
انتظا ي سيي کهردنهام جهاده هها را  
بههبههنههانههام يههکههبههاره نههقههشههه راههههههاي  
 ختلف گشر به  نهطهقهه در  هايهاي  
 ههنههطههقههه پههخههش شهها و راهههنههمههاي  
کاروانهاي کمک رساني شام کولهبهران  
که  نطقه را  هثهل کهف دسهتهشهان  
 يشناسنا به راههنهمهاي گهروههههاي  
کمک رساني در  نطقه تبايل شهانها  
 و کسي نتوانسا جلودار  ردم شودم 
در هرا  از چهنهيهن ف هايهي از  
اعتراضم سران حکو ا يهکهي پهس  

از ديگري به  نطهقهه رفهتههم عهکهس  
ههاي سههلههفههي گههرفهتههنهها و در ادا ههه  
نزاعهايشان به سر يکايگر کوبيانا و  
 ردم هم با خشم و انزجار پاسخ ههمهه  
شان را دادنام از جهمهلهه بهه روحهانهي  
اجازه ناادنا حتي از  اشينش بهيهرون  
بيايا و وقتي از کمهک ههاي سهپهاه و  
نيروي انتطا ي سخن گفام او را ههو  
کردنام خا نه اي نيز در دياار از ايهن  
 نطقه با اعتراض  ردم روبهرو شهام  
خبرنگار  نطقه نيز  در برابر دوربهيهن  
ها اعالم کرد که  ردم ايهن  هنهطهقهه  
آرزويشان سرنگوني حکو ا اسا و  
دارنا به کل حاکميا لهيهن و نهفهريهن  
 يفرستنام و خالصهه ايهنهکهه زلهزلهه  
يرب کشور دارد به زلزله اي سياسهي  
در کل جا يه تهبهايهل  هيهشهودم در  
همين حال و هوا اسا که اعتراضات  
کارگري گسترده تر به جلو  هيهرود و  
روزي نيسها کهه در بهرابهر  هيهلهس  
اسال ي تيمهع اعهتهراضهي نهبهاشهام  
بساط اعتراض در دانشگهاهههها نهيهز  
داغ اسام در  تن چهنهيهن شهرايهطهي  
اسا که زلزله زدگان با خواستهايشان  
دارنا به جلو  ي آينام از جمله بيانيهه  
اي از سوي آنان در  اياي اجتمهاعهي  
پخش شاه اسا که بيان خواسهتهههاي  
فوري آنان اسام تاکيا  ن بر حمايا  
کل جا يه از اين خهواسهتههها و ايهن  
بيانيه اسام انتظار اسا تشهکهلهههاي  
 ههخههتههلههف کههارگههري و نهههههادهههاي  
 بارزاتي  ردم چون سنايکاي واحام  
اتحاديه آزاد کارگران ايهرانم کهمهيهتهه  

هماههنهگهي بهراي کهمهک بهه ايهيهاد  
تشکلهاي کارگريم کميته پهيهگهيهري  
براي ايياد تشکلهاي کارگريم کانون  
 اافيان حقوق کارگرم انيمن بهرق و  
فلزکار کر انشاهم اتحهاديهه کهارگهران  
نقاش البرزم انيمن صنفهي کهارگهران  
ساختهمهانهي  هريهوان و سهرو آبهاد م  
شوراي سراسري تشکلهههاي صهنهفهي  
 يلمانم کانهون نهويسهنهاگهان ايهرانم  
نااي زنان ايران و دهها تشکل و نههاد  
ديگر که بيانهيهه دادنها و گهروههههاي  
کمک رساني بهه  هردم زلهزلهه زده در  
يرب به راه انهااخهتهنهام کهارگهران از  
 ناط   ختلف چون کهارگهران ذوب  
آهن اصفهان و فوالد و کهانهوي وکهال  
که کمکهاي خود را با بهنهرههايهي کهه  
اسمشان بر روي آن نقش بسته بودنهام  
بههه  ههنههطههقههه ارسههال کههردنهها و هههمههه  
گروههاي همياري که در ايهن  هات  
در  اياي اجتماعهي در حهمهايها از  
قربانيان زلهزلهه يهرب کشهور شهکهل  
گرفته انام از خواستهاي زلزله زدگهان  
يرب کشور اعالم حهمهايها کهنهنهام  
ا  اي خود را پاي آن بگشارنا و در  
تيميهات اعهتهراضهي اي کهه بهه پها  
 يکننام بيانيه آنههها را قهطهيهنها هه  
اعتراضي خود اعهالم کهنهنهام  هتهن  
بيانيه خواستهاي فوري زلزلهه زدگهان  

 را در زير  يخوانيا: 
"خههواسههتهههههاي فههوري  هها زلههزلههه  

 زدگان بايا تا ين شود 
زلزله خانه هايمان را ويران کرد و  
ا روز بي  سکن در خيابهان و جهاده  

 يخوابيمم براي بسياري از  ا زلهزلهه  
زدگان حتي يک چهادر بهراي اسهکهان  
 وقا اين روزههاي سهخها تها هيهن  
نشاه اسام اين قابل قبول نيسام  ا  
 سکن فوري  يخهواههيهمم ايهنهههمهه  
خانه هاي خالي در شهرهاي  ختلف  
هسام اينهمه هتل و  راکز  ختلف  
باون استفاده اسام  ها زلهزه زدگهان  
 بايا فورا در آنها اسکان پياا کنيمم  

بسياري از  ردم صا ه جسهمهي  
دياه انام بسياري در اين سر ا و بهي  
تا يني بهيهمهار هسهتهنهام وضهع بها  
بهااشتي سال ي  ردم و خصهوصها  
ب ه ها و پيران را بهه خهطهر انهااخهتهه  
اسام  ا ا کهانهات فهوري در هانهي  

 رايگان  يخواهيمم 
 ا  ردم زلزله زده همه هسها و  
نيستمان را از دسا داده ايم و نياز بهه  
تها ههيهن هههر روزه  ههايهحههتههاج اولههيههه  
يشاييم بهااشيم دارويهيم پهوشها م  
گر ايشيم و ممم داريهمم و بهايها ايهن  

 نيازهاي  ا تا ين شودم 
در عين حال دولا در قبال تههيهه  
 سکن و تا ين  ا  سهوهول اسهام  
دولا بايا بودجه الزم بهراي تها هيهن  
 سکن ا ن و  ناسو براي  ا زلزلهه  

زدگان اختصا  دهام  سکن هايي  
که در برابر چهنهيهن بهاليهايهي چهنهيهن  
ابيادي از خسارات را بهه  هردم وارد  

 نشودم 
به  ا زلزله زدگان که زناگيمان را  
از دسا داده ايمم دولا بايا خسهارت  

 بپردازدم 
 ا زلزله زدگان کار ان و ا کهان  
تا ين زناگيمان را از دسا داده ايهمم  
تا  ادا يکه کاري پياا نکرده ايم کهه  
زناگي  ان را بگشرانيمم دولها بهايها  
همه  ا  ردم آسيو دياه در زلزلهه را  
تحا پوشش کمهک ههاي خهود قهرار  

 دهام  
دولا بايا شرايطي فراهم کنا که  
کودکان  ا فورا به  ارسه و آ هوزش  

 دسترسي پياا کننام 
 ا ضمن قارداني از کمهک ههاي  
سراسري  ردم در اين روزهاي سخام  
از هههمههگههان  ههيههخههواهههيههم کههه از  
خهواسهتهههاي  ها حهمهايها کهنهنها و  

 هم نان همراه  ا باشنام"م  

هاي فشرده سياسي اينرا به ههردرجهه  
اي که  مکن اسا به دولا تحهمهيهل  

 کردم  
اجازه باهيا به چنا نهکهتهه  هههم  
ديگر نيز اشاره کنمم ح هور رههبهران  
کارگري و چهره هاي شهنهاخهتهه شهاه  
آزاديخهواه در ايهن حهرکها  هرد هي  
حياتي اسام صاها چهره بايها جهلهو  
بيايا و صاها شبکه بايا توسس آنهها  
ساخته شودم اين فرصهتهي اسها کهه  
چهره هاي  هرد هي و تشهکهل ههاي  
 ختلف  يتواننا  وقييها و نهفهوذ  
خود را در جا يه در ابهيهادي وسهيهع  

گسترش دهنام هرگونه تيللي در اين  
ز ينه يک خطهاي سهيهاسهي فهاحهش  

 اسام  
حرکا  ردم در جريان اين زلهزلهه  
ادا ه حرکا سرنگوني طلبانه  هردم  
اسا که ريشه در اعماق جا يه دارد  
و  اام در حال تيهمهيه م گسهتهرش و  
ساز انيابي اسام تهحهر   هردم نهه  
تنها جنبه عمي  انساناوستانه داردم  
بلکه جنبه  هم سياسهي نهيهز دارد و  
يهک تههودههنهي بهزر  بهه حههکهو هها  
اسال ي و يک قارتنمايهي عهلهيهه آن  

 اسام  
در  قابل تصويري که حکهو ها  
و اپههوزيسههيههون نههاسههيههونههالههيههسهها و  

سههرخههوردگههان سههيههاسههي از جهها ههيههه  
 ياهنام تحر  اخير  ردم تصويهري  
واقهيهي از جها هيهه ايهران اسها کهه  
پوياييم آگاهيم همبستگي انسهانهي  
و سيهاسهي و ا هيهاواري عهمهيه  بهه  
رهايي را به نمايش  هيهگهشاردم ايهن  
حرکا را بهايها ادا هه دادم وسهيها  
بيشتري دادم توده اي تر کرد و تمرکهز  
را بر ساز انيابي نه تنها در ز هيهنهه  
کمک رساني به زلزلهه زدگهانم بهلهکهه  
ساز انيابي در ز ينه هاي  ختهلهف  
گشاشام شرايس بهراي سهاز هانهاههي  
توده اي و حزبي بيش از هر ز هان بهه  
هما خود  ردم فهراههم شهاه اسهام  
نيروي انسهانهي وسهيهيهي بهه تهحهر   

درآ هاه اسهام اسهتهفهاده از  هايههاي  
اجتماعي براي شکل دادن به کمپهيهن  
ها و تشکل هاي  هخهتهلهف وسهيها  
شگرفي گرفته اسام  ردم به قهارت  
خود بيش از هر ز ان پهي بهرده انهام  
آگههاهههي سههيههاسههي  ههردم بههطههور  
چشمگهيهري افهزايهش يهافهتهه اسهام  
حکو ا در  قابل خشم و اعهتهراض  
 ردم از هميشه ناتوان ترم در اناه تر  
و بههي افهه  تههر اسههام در چههنههيههن  
 ههوقههيههيههتههي فههيههالههيههن سههيههاسههي و  
اجتماعيم فيالين کارگري و رههبهران  
 يلمان و بهازنشهسهتهگهانم فهيهالهيهن  
دانشيويي و نهادها و تشهکهل ههاي  
 رد ي بايا گام هاي بلناتري بطرر  

ساز اناهي بردارنام خهواسها ههاي  
خودم خواسا ههاي زلهزلهه زدگهان و  
خواسا هاي عمو ي جا هيهه را بها  
قارت بيشتري بيان کننا و حکو ها  
را بيش از پيش در  نگنه بهگهشارنهام  
راه انهاازي يهک گهفهتههمهان روشهن در  
شرايس کنوني و حول  ختصات ايهن  
شرايس و رئو  وظايف پهيهش روم و  
از جمله شکل دادن به گفتمان تحهزب  
و روي آوري به حزب سهيهاسهيم خهود  
الز ه پيشروي و تهثهبهيها پهيهشهروي  
اسام با تهمهام قهوا بهراي يهک تهکهان  

 سياسي عظيم آ اده شويمم  
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حزب فهيهالهيها  انترناسيونال:  
هاي اپوزسيون راسا  حهافهظهه  هار  
پرو يربي را پيوسته زير ذره بين قهرار  
داده اسام نقا اين اپوزسيون راسها   
اعم از نيهروههاي رژيهم سهابه  نهظهيهر  
سلطنا طلو و  شهروطهه خهواهم و  
نيروهايي که خود را جمههوري خهواهم  
د کراتيک و سکوالر  ينا نا يکي  
از وجوه فيالهيها حهزب بهوده اسهام  
حساسيا حزب از چه رو اسها  چهرا  
فياليا اين نيروها را زيهر نهقها ههمهه  
جانبه قرار  هيهاهها  حهزب در ايهن  
ز يهنهه چهه دسهتهاوردههايهي داشهتهه  

 اسا  
حزب  مونهيهسها  علی جوادی:  

 ارگري بهراي خهالهصهي تهوده ههاي  
 ردم  ار ن و زحمتكش از چهنهگهال  
نههابههرابههري هههام  ههحههرو ههيههتههههها و  
نا اليمات  نوني تالش  يكنام  ا  
براي يك جا يه آزادم برابرم انساني و  
 رفه براي همگان  بارزه  يهكهنهيهمم  
 ا اعتقاد راسخ داريم  ه خالصي از  
شر تما ي اين  صائو همين ا هروز  
ضروري و  مكن اسام از نقطه نهظهر  
 ههام حههكههو هها  ههارگههري و شههكههل  
 شههخهه  آن يههيههنههي جههمهههههوري  
سوسياليستيم تنها حكو تي اسها  
 ه  يتوانا اين خواسهتهههاي ديهريهنهه  

 توده هاي  ردم را  تحق   نام 
ا ها تصهويهر ههمهگهانم تصهويهر  
نيروها و جهنهبهشهههاي سهيهاسهيم از  
زناگي  طلوب يكسان نهيهسهام  ها  
در يههك جهها هيههه طهبههقهاتههي زنههاگههي  
 يكنيمم تاريخ  ليه جوا ع تا نوني  
تاريخ جهاال و  شهمهكهش طهبهقهات  
استثمار شاه و استثمارگرم ستم ديهاه  
و سههتهم گهرم و  هال تهاريههخ  ههبههارزه  
طبقاتي اسام جا يه سر ايهه داري  
اين تقابل و  شمكش دائمي را سهاده  
ك و به تقابل دو طبقه اصلي جا هيهه  
ييني طبقهه  هارگهر و سهر هايهه دار  
تبايل  رده اسام و اين جاال  بنهاي  
 ليهه  شهمهكهش ههاي اقهتهصهاديم  
سههيههاسههيم اجههتههمههاعههيم فههكههري و  
فرهنگي و حقوقي در جوا ع  نونهي  
اسام از اين رو طهبهقهات و جهنهبهش  
هاي اجتماعي  تخاصم در جها هيهه  
بههر سههر  ههنههاسههبههات اقههتههصههادي و  

اجتماعي و سياسي حا م بر جا هيهه  
و سهم طبقات اجهتهمهاعهي از ثهروت  
اجههتههمههاعههي تههولههيهها شههاه در يههك  
 شمكش دائم بسر  هيهبهرنهام ههيه   
عرصه اي از حيات اجهتهمهاعهي بشهر  
نيسا  ه  هر اين  شهمهكهش را بهر  
خود نهااشهتهه بهاشهام بهر بسهتهر ايهن  
 شههمههكههش دائههمههي جههنههبههش هههاي  
اجتماعي پايااري شكل  يگيرنها و  
جاال طبقاتي از  يراي اين جهنهبهش  
ها و احزابي  ه در ههر دوره از خهود  
بيرون  ياهنام به پيش برده  يشودم  
در اين جاالم اردوي  ارگر در  هلهيها  
خود نمايناه تغييهر و تهيهايهل وضهع  
 وجود به نفع توده هاي  ردم  حروم  
و زحمتكشم نمايناه آزاديخهواههي و  
برابري طلبي و انسانگرايهي و اردوي  
سر ايه نمايناه حفظ وضع  وجود و  
 ناسبات سر ايه داري و ا تهيهازات  

 و برتري طبقه حا م اسام  
 مونيسم  ارگري جنبشي اسها  
 ه از بطن و اعماق ههمهيهن جها هيهه  
سر ايه داري سر بلنا  رده و بيهانهگهر  
تالش  هارگهر و آزاديهخهواههي بهراي  
تغيير وضييا  وجود و شكل دادن  
به حكو ا و جا يهه اي  هته همهن  
خواستهاي ديرينهه تهوده ههاي  هردم  
 ار ن و زحمتكش اسام در  قهابهل  
جنبش نهاسهيهونهالهيهسهم پهرو يهربهي  
خهههواههههان حهههفهههظ  هههنهههاسهههبهههات  
استثمارگرايانه  هوجهود و بهرتهري و  
سلطه طبقه حا مهه بهر سهرنهوشها و  
 قارات جا يه بشري اسهام ا هروز  
اين دو جنبش هر دو در  قابهل رژيهم  
اسال ي حا م بر جا يه قرار دارنهام  
و  ساله تنههها بهر سهر بهود و نهبهود  
حكو ا اسهال هي نهيهسهام ههر دو  
بههراي شههكههل دادن و سهها ههان دادن  
جا يه پس از حهكهو ها اسهال هي  
تالش  يكننام ا ها يهكهي خهواههان  
نهابههودي رژيههم اسههال ههي و اسهتههقههرار  
حكو تي آزاد و برابهر و  هرفهه بهراي  
همگان اسا و ديگري براي  نار زدن  
حههكههو هها اسههال ههي و بههرقههراري  
حكو ا بورژوايي پرو يرب و سلطهه  
بههال  ههنههاز  سههر ههايههه بههر تههمهها ههي  
 قارات جا يه تالش  يكنام يكي  
خههواهههان اعههاده دوران سههپههري شههاه  

اسام ديگري ا ا خواهان شكل دادن  
به آيناه اي در خهور شهان و  هنهزلها  
انسانم ا روز اين دو جنبش در حهيهن  
 هبههارزه بهها حههكهو هها اسههال هي در  
 شمكشي دائم بر سر آيناه و زناگهي  
فردا بسر  يبرنام  ساله اين اسا  ه  
سرنوشا آتي جا يه اساسا به جهاال  
اين دو اردوي عظيم اجهتهمهاعهي گهره  
خورده اسام اينكه سهم  ا از آيهنهاه  
چه باشا  نوط به ايهن اسها  هه در  
اين جهاال سهرنهوشها  هاام جهنهبهش  
اجتماعي پيروز خواهها شها  اردوي  
آزاديههخههواهههي و بههرابههري طههلههبههي و  
انسانگرايي يا اردوي سر ايهه و افه   
نههاسههيههونههالههيههسههتههي و پههرو يههربههي   
حسههاسههيهها  هها در نههقهها جههنههبههش  
ناسيوناليسم  حافظه  ار پرو يهربهي  
و  ل جريانات  تنهو  ايهن جهنهبهش  
اجههتههمههاعههي از ايههن جهها سههرچشههمههه  
 يگيردم  اا يك   سالهه اسهاسهي  

 اين اسا! 
آيا جا يه فردا جها هيهه اي آزاد  
خواها بود  آزادي هاي سيهاسهي بهي  
قههيهها و شههرط خههواههها بههود  احههاي  
بههخههاطههر ابههراز وجههود سههيههاسههي و  
اجتمهاعهي و نهقها تهمها هي جهوانهو  
اجهتههمههاعهيم فههرههنههگههيم سههيههاسههيم  
 شهبي و ناسيوناليستي  ورد اذيها  
و آزار قرار نخهواهها گهرفهام زنهاانهي  
نخواها شا  آيا زن و  ردم انسانهاي  
برابر و آزاد خهواههنها بهود  زن بهودن  
 يادل تبييه  و نهابهرابهري و سهتهم  
نخهواهها بهود  آيها بسهاط  هاشهيهن  
آد كشي و اعاام در جا يه برچهيهاه  
خواها شا  آيا انسانها چه به لهحها   
حقوقي و چه بهه لهحها  اجهتهمهاعهي  
شهروناان آزاد و بهرابهر و  هتهسهاوي  
الحقوق خواهنا بود  احاي بهخهاطهر  
جنسيام تكلم به زبانهاي  خهتهلهفم  
 حل تولام تابييام رنگ پهوسها و  
هر دلهيهل و بهههانهه ديهگهريم تهحها  
تبيي  و ستم قرار نخواها گهرفها   
آيا  ردم حا م بسهر سهرنهوشها خهود  
خواهنا شا  يا حهكهو ها نهمهايهنهاه  
طبقه سر ايه دار در جا يه خهواهها  
بود  آيا  ردم قادر خواهنها بهود ههر  
ز ان  ه اراده  ننام  ساني را  ه بهر  
 صار ا ور قرار گرفته انها را بهاون  

خهونههريهزي و  شههمههكهش بهه پهائههيههن  
بكشنا  حكو ا  بتي بر شوراهاي  
 رد ي خواها بود  ه خود سيهاسها  
گشار و خود  يري سياستههاي خهود  
خواها بود  يا نه  يهكهي قهرار اسها  
شاه شود و بخاطهر خهون و تهولها در  
خانواده سلطنتيم حا م بر سهرنهوشها  
و  قارات جا يه پس از حها همهيها  
اسالم و دين و خاا شود   هاا هيهك   
آيا جا يهه فهردا جها هيهه اي  هرفهه  
خواها بود  همگان  هرفهه خهواههنها  
  ۶ بود  يا رفاه سهم طهبهقهات دارا و  

درصاي هاي جا يه خواها بود  آيها  
در فرداي جا يه اثري از بهيهكهاري و  
بي خانماني و بيسوادي نخواها بود   
آيا فقر و فهال ها و  هحهرو هيها بهه  
همراه حكو ا اسال ي پايان خواها  
يافا يا نه  باز هم در بر همان پاشنهه  
خواها چرخيا حتهي اگهر حهكهو ها  
اسههال ههي بههه زيههر  شههيههاه شههودم  
 اا يك  آيا فحشا و اعتياد و سايهر  
بالهاي اجتماعي به همراه حكهو ها  
اسال ي شرشان را از سهر جها هيهه و  
 ردم  م خواهنا  رد  يا نهه  هانهنها  
بسياري از جوا ع سر ايهه داري  ها  
هههمهه ههنههان شههاههها نههابههودي زنههاگههي  
بخشهايي از جا يه خواهيم بود  آيا  
 ارگر و توده  ردم  هار هن  همها هان  
انسان  حروم و تهي دسا و  هحهروم  
خواها بود  يا نهم شكار طبقاتهي و  
 ناسبات استثمارگرايانه طبقاتي بهه  
همراه حكو ا اسال ي سيهر زوال و  
نابودي خود را طي خواها  هرد  آيها  
در جا يه فردا هر انساني به  حه   
چشم گشودن به جهان  وجود از  ليه  
 واهبي  ه تهنههها و تهنههها حهاصهل  
دسترنج توده ههاي  هارگهر اسها بهه  
اناازه نيازش بهره  نا خواها شها و  
به اناازه استياادش بهراي رفهع نهيهاز  
همگان تالش خهواهها  هرد  يها نههم  
سهم انسانها به حهيهم  هيهف پهول و  
حساب بانكي و  وقييا طهبهقهاتهي  
شان گره خواها خورد  اگهر گهرسهنهه  
انام اگر فهقهيهرنهام اگهر  هحهرو هنهام  
تقصهيهر خهودشهان اسهام حه  شهان  
اسام همين اسا  هه هسهام بهايها  
بسوزنا و بسازنام آيا در جا يه فهردا  
 ود ان انساننا و  نفيتشهان  هقهام  

اسا بر هر  نفيا ديهگهري  يها نههم  
 وجودات  وچكتري هستنا  ه بايا  
براي استثمار و توليا سهر هايهه داري  
آ اده و  هيا و  طيع شونها  آيها در  
جا يه فردا سالمناان هم انساننا  يا  
نه ز اني  ه ديگر نهمهيهتهوانهنها  هار  
 ننا به گوشه اي پرتاب  يهشهونها و  
آب باريكهه اي زنهاگهي  هحهقهري را  
برايشان رقم خواها زد   اا يك  آيا  
جا يه فردا جا يه شهاد و زنهاه اي  
خواها بود  يا نهم يم و افسهردگهي و  
تحير  غز و روان جوان جا يه را بهه  
اسارت خود خواها گرفا  آيا اسا   
فياليا اقتصادي در جها هيهه فهردا  
بايا توليا سود و انهبهاشها سهر هايهه  
باشا يا رفع نياز نايهاي  هتهنهو  و  
گسهههههههتهههههههرده انسهههههههانههههههههههههههها   
 اا يك حساسيا  ا در نقا اردوي  
نهاسههيههونهالههيههسههم پههرو يههربهي از ايههن  

 واقييات سرچشمه  يگيردم  
پرسياه ايها حهزب  همهونهيهسها  
 ارگري در اين ز ينه چه دسهتهاوردي  
داشته اسا  اجازه دهيا فقس به يهك  
دسا آورد اشاره  نمم واقهيهيها ايهن  
اسا  ه  ا توانسته ايم به جا يهم به  
 ارگر به زن به جوان نشان دههيهم  هه  
ناچار نيسا اسير گششته باشام ناچار  
نهيهسها از اسهارت يهك ارتهيها  بههه  
اسههارت ارتههيهها  ديههگههري در آيههام  
 ختار اسام  يتوانا انتخاب  هنهام  
 يتوانا سرنوشا خود را رقهم بهزنهام  
 يتوانا تمهام آزاديم تهمهام بهرابهريم  
تمام رفاه را طلو  نام  ها تهوانسهتهه  
ايم اين انتخاب را در  قابل جها هيهه  
قرار دهيمم  ها ايهن دريه هه را بهراي  
جا يه باز  رده ايمم  ا توانستهه ايهم  
اين اف  را در  هقهابهل جها هيهه قهرار  
دهيم  ه آيناه  يتوانا تكرار  اللها  
بار گششته نباشام  ا براي اوليهن بهار  
در طول تاريخ تحوالت سياسي ايهران  
توانسته ايم اين چشم انااز را در بطور  
عملي در  قابل جا يه قهرار دههيهمم  
 ا توانسته ايم حهزبهي  هتهشهكهل از  
 ادرها و اع ايي اييهاد  هنهيهم  هه  

 حزب و اپوزسيون راست محافظه كار پرو غربي 
 علي جوادي 
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 شغول تالشي ستر  بر سر ساختهن  
خشهها خشهها ايههن آيههنههاه انههام  هها  
توانسته ايم حزب ايهن ايهاه آل ههاي  
بزر  انساني باشيمم  ها حهزب ايهاه  
آلهاي دلپشير ا ا يير عملي نيستيمم  
 ا حزب  مكن  ردن همهيهن ا هروز  
آرزوهاي بزر  انساني هسهتهيهمم  ها  
حزبي هستيم  ه توانسته ايم توقيات  
همين ا روز بهخهشهههاي وسهيهيهي از  
جا يه را از زناگي و سهههم خهود از  
زناگي عوض  نيمم اين يك دستاورد  
چناين ساله تالش  اسام و اگر دنيا  
دسا  ا باشام ز انيكهه حهكهو ها  
در دسا  ا باشام باون درنگ دسا  
به  ار ساختن چنين دنيايي بر ويرانهه  
 هاي حكو ا اسال ي خواهيم شام  
در سالگهرد حهزب  همهونهيهسها  
 ارگري همه انسانهايي را  ه از وضع  
 وجهود بهيهزارنهام سهههم خهود را از  
زناگي طلو  يكننام خواهان آزادي  
و برابري و رفاه همگهان هسهتهنهام بهه  
پيوستن به حزب  مونيسا  هارگهري  

 دعوت  يكنمم  

 

حزب کمونيست 
 کارگري ايران

 

fb.com/
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 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

آبان به روال  يهمهول ههر    ٩٢ روز  
ساله  راسمي از سوي خانهه کهارگهرم  
اين تشکل دسا ساز حکهو هتهي بهه  
 ناسبا سالگرد تصويو قانون کهار  
ضا کارگري رژيهم اسهال هي بهرگهزار  
شام جشن تصويو قانون کار در واقع  
جشهههن عهههروج ايهههن نهههههههادههههاي  
ضاکارگري در ايران اسام قانون کهار  

بهه    ٩٢ جمهوري اسهال هي در سهال  
تصويو رسيام اين قانون  هر تهوازن  
قواي بيها از جهنهگ و سهرکهوبهههاي  

را بهر خهود داردم از    ٩٦ خونين سال  
هههمههيههن رو قههانههون کههار جههمهههههوري  
اسال يم قهانهون شهريهيهه اسهال هيم  
قهانههون آپهارتههايهها جهنههسههيم قههانههونههي  
فاشيستي و قهو هگهرايهانهه و قهانهون  
بردگي کارگر اسام از جملهه در ايهن  
قانون کهارگهر از حه  تشهکهلم حه   
اعتصابم حه  نهظهارت بهر شهرايهس  
کهارش و از پههايههه اي تههريههن حههقههوق  
اجتماعي  حهروم اسهام ا ها نهفهس  
اينکه جمهوري اسال هي نهاگهزيهر بهه  
تصويو قانوني به اسم قانون کار تهن  
دادم حهاصهل اعهتهراضهات گسهتههرده  
کارگري بودم  ضمهن ايهنهکهه بهر سهر  
تصويو همين قانهون کهار  هوجهودم  
نزديک به يهک دههه جهاال و  هبهارزه  
صههورت گههرفههام در نههتههيههيههه ايههن  
 بارزات قانون کار از قانون انار باب  
االجاره به قانون کار فيلي کهه بهازههم  
قانوني اسال ي و ضا کارگري اسام  

تا    ١٦٩١ تبايل شام از جمله از سال  
جمهوري اسهال هي در بهرابهر    ١٦٩١ 

فشار اعتراضات کارگريم ناگزير شا  
سه پيش نويس خود را پس بگيهرد و  
در پههيههش نههويههس هههاي آخههرشههان  
شوراهاي اسال ي را جلهو آوردنها تها  
انتقادات نيم بهنها آنههها را بهحهسهاب  
 شارکا کارگران در تهيه و تهاويهن  
قانون کار بهگهشارنها و ازايهن طهريه   
اعتراضات کارگران را عقو زننام از  
همين رو اين نهههادههاي دسها سهاز  
حکو تي خود يک پاي  هم  صوب  

شان  پيش نويس آخر قانهون کهار در  
بودنام بيا هم ديايم که ايهن    ٩٢ سال  

نهادهاي ضا کارگري در قهانهون کهار  
جمهوري اسهال هي  هکهان و نهقهش  
 همي پياا کردنها و در ايهن قهانهون  
هههمههه جهها بههه عههنههوان "نههمههايههنههاگههان  
کارگري" تيريف شهاه انهام  بهنها بهر  
قانون شوراهاي اسال ي التزام آنها به  
واليا فقيه اجباري اسها و بهيهنهوان  
ابههزار دسهها کههارفههر هها و دولهها در  
کارخانياتم نهقهش  جهاسهوسهي در  
کههارخههانههيههات و کههنههتههرل و  هههههار  
اعتراضات کارگري را برعهاه دارنهام  
 ثال هاي آن فراوان اسا و اينرا خود  
نيز در اظهاراتشان بارها و بارها بيان  
کرده انام بطهور  هثهال چهنهايهن سهال  
پههيههش حسههن صههادقههي يههکههي از  
سرد ااران خانه کارگر رسما به نقهش  
خانه کارگر در سرکوب اعهتهراضهات  
کههارگههران اعههتههرار کههرد و گههفهها:"  

چناين سال قبل  هيهلهسهيهان خهانهه  “ 
کههارگههر را  سههخههره  ههي کههردنههام  
فرا وش کرده انها کهه خهانهه کهارگهر  
نگشاشته اسا که اعتصابات پراکناه  
کهههارگهههري سهههراسهههري شهههاه و از  
کارخانيات بيرون بيايا که اگر خهانهه  
کههارگههر نههبههود تهها کههنههون جههمهههههوري  
  ٢ اسال ي تحقيقا توسهس کهارگهران  

يک نمونه ديگر  ”.  شا   بار سرنگون  ي 
بارز ايفاي اين نقشم حمله وحشهيهانهه  

آنهان بهه  هحهل    ۴ ٨ ارديبهشا سال  
نشستهاي سنايکاي کارگران شرکها  
واحا به سرکردگي عليرضا  حيوب  
و حسن صادقي و عليرضا عيهوضهي  
و ديگر سران خانه کارگر و شهوراههاي  
اسال ي کار بهود کهه  هحهيهوب در  
کمال وقاحا از آن دفها  کهرد و آنهرا  

 تاييا نمودم 
نکته ايهنهيهاسها کهه گسهتهرش  
اعتراضات کارگري و آبهروبهاخهتهگهي  
شوراهاي اسال ي و خانه کارگر به رو  
در روي کارگران با آنها شهات داده و  
عمال به حاشيه رفهتهه انهام از سهوي  

ديگر تيرضهات ههر روزه حهکهو ها  
اسههال ههي بههه  ههيههيههشهها و زنههاگههي  
کارگران تحا عنوان "اصالح قهانهون  
کار" و خارج شان بخش عظهيهمهي از  
کارگران از پوشش همين قهانهون کهار  
ضا کهارگهريم بهاعه  شهاه کهه ايهن  
تشکل هاي دسا ساز حکو تي ههر  
روز بي اختيارتر شاه و ديگر  کان و  
جهايهگهاه قههبهلهي را بههراي حهکهو هها  
اسال ي نااشته باشنهام بهه عهبهارت  
روشنتهر حهکهو ها اسهال هي حهتهي  
تحمل اين تشکلهاي دسا ساز خهود  
را هم ناارد و همواره يکي از بناههاي  
طرحهاي تغيير قانون کارشانم حهشر  
 کان شوراهاي اسال ي بوده اسهام  
در همين راستاسها کهه جهنهگ ايهن  
نهادهاي حکو تهي کهه خهود نهقهش  
 همي در بهخهور بهخهور ههاي رانها  
خواران حکو تي در کارخهانهيهات و  
فروش سهام کارخانيات داشتهه انهام  
حفظ و استحکام  وقييا خهودشهان  
اسام از جهمهلهه  هخهالهفها خهوانهي  
هايشان در برابر طرح هاي تهيهرضهي  
حکو ا به اسم "اصالح قانون کهار"م  
در جها کشانان  بارزات کهارگهري  
به دفا  از قهانهون کهار ضهاکهارگهري  
اسام به عبارت روشنتر آنها  سهيهي  
 يکننا  بارزات کهارگهران را وجهه  
المصالحه اي براي سهم خواهي خهود  
در نههزاعهههههاي درون حههکههو ههتههي و  
کشانان اين  بارزات بانبال جناحهي  
از حکو ا قرار دهنا و  هوقهيهيها  
خود را  ستحکم کنهنهام در ههمهيهن  
راستا يک بح  داغ سخنراني هها در  
 راسم خانه کارگهريههها در سهالهگهرد  
تصويو قانون کار در بيهسها و نهههم  
آبانماه ا سال  هخهالهفها خهوانهي بها  
 ناط  ويژه اقتصادي بهودم دلهيهلهش  
نيز بسادگي اينسا که اين  هنهاطه   
بنا بر تيريف خارج از شهمهول قهانهون  
کار هستنام شکل استخهاام در ايهن  
 ناط  قراردادي و پيماني اسا و در  
برابر هر اعتراضهي جهوابشهان اخهراج  

کارگر اسام و اينها  ناطقي هستنا  
که هر روز بر تياادشان اضافه شاه و  
خانه کارگر و شوراهاي اسهال هي در  
آنها جايي ناارنام بهايهن تهرتهيهو در  
حالي که کارگر به قانون کار و کل اين  
بسههاط بههردگههي  ههيههتههرض اسههام  
خواسا اصلي کارگهران لهغهو قهانهون  
 ناط  ويژه اقتصهادي اسهام خهانهه  
کارگر و دارو دسهتهه ههايهش تهالش  
دارنا  بارزه کارگران را دستمايهه اي  
براي بازيابي  هوقهيهيهتهشهان در ايهن  
 ههنههاطهه  قههرار دهههنهها و بههازهههم  
فراخهوانشهان بهيهيها بها قهانهون کهار  

 اسال ي اسام   
  ٩٢ در سخنرانهي ههاي  هراسهم  

آبانم سخنراناني چهون  هحهيهوب بها  
اعالم اينکه "دسا کسانيکهه عهلهيهه  
کههارگههران قههانههون بههنههويسههام قههطههع  
 يکنيم"م اعالم  يکننا که با تهمهام  
قارت بهه دنهبهال اجهراي قهانهون کهار  

 هستنام  
اجههراي قههانههون کههارم يههيههنههي  
 حرو يا کارگران از حه  تشهکهلم  
ح  اعتصاب و آزادي هاي سهيهاسهي  
پايه اي در جا يهم اجراي قانهون کهار  
يههيههنههي اجههرايههي کههردن جههاا سههازي  
جنسيهتهي در  هحهيهس ههاي کهار و  
آپههارتههايهها جههنههسههي و اجههراي قههانههون  
فاشيستي حکو ا اسال ي در قبال  
کههارگههران افههغههانسههتههانههي و ديههگههر  
کارگراني که از ديهگهر کشهورهها بهه  
ايران آ اه و شهرونهاان ايهن جها هيهه  
هستنام اجراي قانون کار ييني حفظ  
نظام  وجودم کارگران با اقاام عملهي  
خود براي ايياد تشهکهلهههايشهانم بها  
تيميات و اعتصابات هر روزه شهانم  
اين قانون را هر روزه زير پها گهشاشهتهه  
انام کارگران خواستار جارو شان کهل  
بساط توحش سر ايه داري حاکمم  با  
قههوانههيههن ارتههيههاعههي اسههال ههي  و  
تشکلهاي دسا ساز حکو هتهي اش  
هستنام کل اين بساط را بايها جهارو  

 کردم  

 کارگران و قانون کار جمهوري اسالمي  
 شهال دانشفر 
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کردستانم يکهي  انترناسيونال:  
از  راکز  هم چ  و کمونيسم  بهوده  
اسا و پتانسيل زيادي براي تقويا و  
رشا جنبش آزاديخواهي در ايهران و  
در  نطقه داردم حزب چه تاثيراتي در  
اين عرصه از فياليا داشته اسها و  
سياسا حزب براي تقهويها جهنهبهش  
آزاديخواهي و کمونيسم در کردستهان  

 چه بوده اسا  
تهاثهيههرات  نساان ناوديانااياان:  

کمونيسم کارگري به اين دوره خها   
و يا با تشهکهيهل حهزب کهمهونهيهسها  
کههارگههري شههرو  نشههاهم کههمههونههيههسههم  
کارگري سابقه اي  طوالني نزديک بهه  
چهههههار دهههه در کههردسههتههان داردم  
کمونيسم کارگري و حزب  ها)حهزب  
کمونيسا کارگري( براي  هردم  در  
شهرهاي کردستان در سط   يليوني  
شنهاخهتهه شهاه اسهام ايهنهکهه چهنها  
 يليون نفر  از  ردم با نام و اسها هي  
تههيههاادي از کههادر و رهههبههران حههزب  
کمونيسا کارگهري آشهنهايهي دارنهام  
خود نيز اعتبار و اتوريته اي اسا که  
قابل انکار نيسام کمونيسم کارگهري  
و  نصور حکما نقش تييين کننهاه  
و  همي در سهيهر تهحهوالت چه  و  
تقويا کهمهونهيهسهم در کهردسهتهان را  
داشته اسام  تهاثهيهرات کهمهونهيهسهم  
کارکري يکي دو تام نيهسهام در ههر  
دوره اي کمونيسم کارگري بر عهرصهه  
هايي تاثير گهشار بهوده اسها کهه بهه  
سنا هاي پايااري تبايل شاه اسهام  
عرصه زنان و جهنهبهش آزاديهخهواههي  
زنان بازتاب  ستقيم تاثيرات ح ور  
کههمههونههيههسههم کههارگههري در اشههکههال  
اجتماعي و حهزبهي آن در کهردسهتهان  
اسام  تشکيل حزب کمونيسا ايران  
که کمونيسم کارگري ستون و تهوهوري  
پرداز اصلي ان بودم  نهقهطهه عهطهفهي  
جههاي در فههيههالههيهها کههمههونههيههسههم در  
کردستهان بهوجهود آوردم کهمهونهيهسهم  
کارگري در کردستان فراتر از ساز ان  
حزبهي اسهام ههر چهنها کهمهونهيهسهم  
کارگري براي ساز ان حزبي قارتمنها  
و بهههههم وصههل کههردن  کههادرهههاي  

کمونيسا اهميا زيادي قائل اسهام  
کمونيسم کارگري  وقهيهيها چه  و  
گرايش سوسياليستي در جها هيهه را  
در بيا پراتيک و اجتمهاعهي   ها در  
نههظههر داردم  در کههردسههتههان  ههردم   
بصورت وسيع و عمو ي از وجهود و  
حاکميا خودگمارده نهظهام اسهال هي  
ناراضي و از ايهن رژيهم فهاشهيهسهتهي  
 تنهفهرنهام اعهتهراض و نهارضهايهتهي  
گسترده و اعتراضات وسيع عليه اين  
نظامم ز ينه سهيهاسهي  هنهاسهبهي را  
براي فياليا هاي علهنهي و تهوده اي  
فههراهههم  کههرده  و  چهههههره سههيههاسههي  

دهه گششهتهه    ٤ شهرهاي کردستان در  
را تغيير داده اسا  جوانهان اکهثهريها  
جمييا  شهر و روسهتها را تشهکهيهل  
 ياهنا و شهرها  رکز فهيهالهيها و  
ابراز وجود فيالين سياسي و  هانهي  
شاه انام وجود دانشگاه ها در بيشتهر  
شههههرهها خههود در گسههتهرش ف ههاي  
فرهنگيم تاتر و  وزيک و استفاده از  
 ياياي احتماعي تهاثهيهر گهشار شهاه  
اسام استفاده و بکارگيري  هيهايهاي  
اجههتههمههاعههي ايههنههسههتههاگههرام تههلههگههرامم  

…… فههيههسههبههو  و واتههس آ  و 
بسيار توده اي شهاه و ههر شهههرونها  
ساکن در ايران و کردستان به  ياياي  
اجتماعي وصل و ع هو خهانهه بهيهن  
المللي  هيهايهاي اجهتهمهاعهي اسهام  
کمونيسم کارگري بر رونا رو به ارتهقها  
تغييرات نسلي و اجتماعي هه طبقاتي  
شهرهاي کردستان با تمهرکهز بهااليهي  
کار کرده اسام براي  ها  هبهارزه در  
شهرها در اولهويها اسهام تهاثهيهرات  
پاياارتر سنا  چ  و کمونهيهسهم  در  
کردستان خود فاکتور  هم و تيهيهيهن  
کنناه اسام چ  و کهمهونهيهسهيهم در  
کردستان الگوها و فياليتهاي ارزنهاه  
اي در عرصه  بارزات توده ايم عليه  
اسالم سياسي و جمهوري اسال ي را  

 تيربه کرده انام 
طههيههف وسههيههيههي از فههيههالههيههن   
کارگريم زنانم کودکان و  يلمهان بها  
رشا و ح ور فيال کمونيسم کارگري  
در کردستان عروج کرده اسام يهکهي  
از شاخصهاي  هم تاثير کهمهونهيهسهم  
کههارگههري ح ههور فههيههال صههاههها  
شخصيا  اجهتهمهاعهي در جها هيهه  
اسام اگرم شخصيتهاي اجتماعهي ههه  

دهه گششهتهه    ١ تا    ٤ سياسي جا يه   
کردستان شيوخ و  الها و فوودال ها  
و طبقات بورژوا بودنام ا ا ا روز ده  
ها فيال کارگريم  هيهلهمهانم زنهان و  
کودکان و  حيس زيسا هستنها کهه  
شخصيتهاي شناحتهه شهاه و  هورد  
اعتماد  ردم در جها هيهه هسهتهنهام   
کمونيسهم کهارگهري در ايهن عهرصهه  
بيشترين  وفقيها را داشهتهه اسهام  
برجسته کردن نقش شهرها و در پهي  
آن اهميا جنبش کارگهريم جهنهبهش  
برابري زنانم و برپايي  راسم هاي روز  
جههانهي زن و روز جهههانهي کهارگهرم  
فستيوال کودکان نمونه هاي برجستهه  
ح ههور کههمههونههيههسههم کههارگههري در  

 کردستان اسام 
جهها ههيههه کههردسههتههان پههالريههزه و   
تحزب يافته اسا و احزاب سهيهاسهي  
هرکاام به نسبا ح ور فيالشان در  
جا يه کردستانم  نافع  طهبهقهاتهي  
اقشههار  ههخههتههلههف را نههمههايههنههاگههي  
 يکننام  نمايناه بهورژوازي کهرد در  
کهردسهتهان  حهزب د هکهرات)بها دو  
شاخه  نتسهو بهه حهزب د هکهرات  
کردستان و حزب د کرات کردسهتهان  
ايران( هستنام کمهونهيهسهم کهارگهري  
همواره در نقا و افشاي سهيهاسهتهههاي  
اين احزاب فيال بوده اسام  هردم در  
کردستان ح ور اف  هاي بهورژاوايهي  
 شهبي و نهاسهيهونهالهيهسهتهيم و يها  
سوسياليستي را در ز ينه سياسي و  
طبقاتي تيربهه کهرده انهام سهازش و  
 همهاشهات بها جهمهههوري اسهال ههيم  
ا تياز دادن به  شهو و ارتهيها  از  
جانو احزاب ناسيوناليستيم به يهمهن  
ح ورکمونيسم کارگري و حهزب آنم  
نههمههي تههوانههنهها بههراحههتههي بههر رونهها  
راديکاليسم  ردم و تنفر از جمههوري  
اسال ي تاثيهر گهشار بهاشهنهام پهرچهم  
راديکاليسم انهقهالبهي بهويهژه در نهقها  
احزاب و نمايناگان ناسيهونهالهيهسهم و  
بههورژوازي کههرد در دسهها فههيههالههيههن  
کمونيسم کارگري اسام کهمهونهيهسهم  
کارگري در بيش از سه دهه گششته با  
ح ههور فههيههال در عههرصههه نههقهها  
سياستهاي احزاب ناسيونهالهيهسهتهيم  
قطو سياسي جاي و نمايناه  هنهافهع  
طبقه کارگر و جهنهبهش بهرابهري زنهان  

 بوده اسام     

براي نمونه نقا پروژه کنگره  لي    
کردم نقا ائتالر احزاب  شهشهگهانهه  
)حزب د کرات کهردسهتهان و حهزب  
د کراتم کو ه له ساز ان کردستان  
حزب کهمهونهيهسها ايهرانم دو حهزب  
 نشيو از کو ه له و خهه بهات( بها   
سمپاتي و استقبال  روبرو شاه اسهام  
کههمههونههيههسههم کههارگههري سهها  ههحههکههم  
سياسي عهلهيهه تهزريه  سهيهاسهتهههاي  
ناسيوناليستي در کهردسهتهان اسهام  
ح ور فيال کهمهونهيهسهم کهارگهري و  
حزب آن در جاال هاي سياسي در اين  
رابطه بسيار  هم و تهيهيهيهن کهنهنهاه  
اسهها! در يههيههاب نههقهها کههمههونههيههسههم  
کههارگههري بههه سههيههاسههتهههههاي  احههزاب  
ناسيوناليستي شرايس براي گسهتهرش  
ناسيهونهالهيهسهم و سهمهوم قهو هي در  
جا يه فراهم اسام در ههمهسهايهگهي  
کردستان ايران بيش از دو دههه اسها  
که در اقليم کردستان عهراقم احهزاب  
ناسيوناليستهي در قهارت هسهتهنها   
 ياياي اجتماعي و تلويزيون فيهالهي  
دارنام با احزاب نهاسهيهونهالهيهسهتهي و  
بورژوايي کرد درايران رابهطهه حسهنهه  
دارنا و رسانه هاي آنههها در خها ها  
اشههاعههه فههرهههنههگ و سههنههتهههههاي  
ناسيونالهيهسهتهي اسهام کهار  ها در  
سط   ييني نقا  پيگير فرههنهگ و  
سنا هاي ناسيوناليسهتهي اسها کهه  
توسس  اين احزاب  به جا يه پهمهپهاژ  
 ههيههشههودم در يههک کههالم  حههزب   
کمونيسا کارگري ههمه هنهانه هه در  
بيا سراسري و در صهحهنهه سهيهاسهي  
ايران بها نهيهروههاي راسها در جهاال  
اسهههام در کهههردسهههتهههان ههههمم بههها  
ناسيوناليسم کردم جريانات  شههبهي  
و اپوزيسيون راسا پرو يهرب بهطهور  

 قاطع  بارزه  يکنام  
حزب کمونيسا کهارگهري ايهران  
در کردستان حزبي آشنام  حهبهوب و  
با سابقه درخشهانم بهويهژه در  هيهان  
کارگران و فهيهالهيهن اول  هاه  هه و  
فستيوال هاي کودکانم زنان و جوانان  
اسام فياليتهاي تاکنوني اين حهزب  
بههر سههرنههوشهها سههيههاسههي  فههيههالههيههن  
کمونيسا و چ  تاثير بسزايي داشته  
اسام حزب کمونيسا کارگري ايهران  
 بهشهر و نهمهايهنهاه سهنها و  شهي  
سياسي هه کهارگهري اسها کهه ريشهه  
عميقي در جا يه دارد و از باو تولها  
حههزب تهها کههنههونم سههنهها اعههتههراض  
کارگري را نهمهايهنهاگهي کهرده اسهام  
سنا اعتراض کارگريم تهالش بهراي  
 تشکل کردن و بهههم نهزديهک شهان  
کارگران و ايياد تشکل و ابراز وجهود  

سههيههاسههي از سههنههتهههههاي کههمههونههيههسههم  
کارگري اسا که سابقه و قوام بسهيهار  
طوالني تر از تولا بيسا وشش ساله  

 حزب کمونيسا کارگري داردم  
تاثيرات پاياارتر سهنها  چه  و  
کههمههونههيههسههم  در کههردسههتههان در  
اعتراضات شهري)کارگريم  يلمهان  
و ممم( خود فاکتور  هههم و تهيهيهيهن  
کنناه اسام چ  و کهمهونهيهسهيهم در  
کردستان الگو و فياليتهاي ارزناه اي  
در عرصه  بارزات تهوده ايم عهلهيهه  
اسالم سياسي و جمهوري اسال ي را  
تيربه کرده انام تهيهارب حهاکهمهيها  
 رد ي و کنترل  شههرهها خهود نهيهز  
دستهاورد چه  و کهمهونهيهسهتههها در  
کردستان ايران اسام  سياسا  ا  و  
نقشه  ا به اعتهراضهات  تهوده اي و  
جنبش هاي اجتماعهي  فهيهال و در  
جها دخالتگري  وثر و  هثهبها در  
اين جنبشها اسام   ا تهحهر  ههاي  
تههوده اي  ههردم را پههوشههش خههبههري  
 ياهيمم  ا ضمن پوشش خبري اين  
جنبشهام تالش  يکنهيهم ضهيهف و  
نارسائيهاي اين جنبش را بيان و براي  
تر يم شيوه فياليتهايشان صميمهانهه  

 رهنمود  ياهيمم  
در شهرهاي کردستان هر روز  ها  
شاها اقاا اتي هستيم که به ف هاي  
سياسي و همبسهتهگهي  هردم کهمهک  
 يکنا از جمله جنبش بخششم ايهن  
جنبش شها هل اقهاا هات ابهتهکهاري  
فيالين  هانهي و کسهانهي اسها کهه  
 خالف اعاام و قصها  هسهتهنها   
طيف وسييي از شاعر و ههنهر هنهام  
 يلم و فيال کارگهري حهول جهنهبهش  
بهخهشهش فهيهاالنهه کهار  هيهکهنهنهام  
اقاا ات بسيار  وثر و خوبي انهيهام  
داده انا و از چنا  ورد انيام احهکهام   
قصا  جلوگهيهري کهرده انها و حه   
حيات و زناگي را به تهيهاادي انسهان  
بازگرداناه انام جنبش حه  دوچهرخهه  
سواري زنان نيز يکي از پهرشهورتهريهن   
تحرکات اجتماعي  ردم در شهرهاي  
کردستان و بويژه در  ريوان و سننهاج  
بوده اسام  ا ههمهواره فهيهالهيهتهههاي  
کانون هاي  اني دفها  از  هحهيهس  
زيسهها يهها انههيههمههن هههاي زيسهها  
 ههحههيههطههيم کههانههون هههاي دفهها  از  
حيوانات و ح  حهيهات بهراي آنههها و  
اقاا ات ابتکاري ديگر انيمن ها را  
 ورد حمايا قرار  ياهيمم حزب  ا  
حهزب دخهالهتهگهر اسهام  ها تههالش  
 يکنيم بيشترين تاثير را بهر ف هاي  
سياسي و اجتماعي و  هبهارزاتهي در  
 شهرهاي کردستان را داشته باشيمم 

 کمونيسم کارگري در کردستان 
 نسان نودينيان 
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 راسم جشن دههمهيهن سهالهگهرد   
  ١٦ تاسيس ساز ان اکهس  سهلهمم  

نوا بر در شهر کلن آلمان برگزار شهام  
با  هيهنها احهاي از  هوسهسهيهن ايهن  
ساز ان گفتگو  يکنيم و از زبهان او  
در باره اهميا برگزاري ايهن  هراسهمم  
ساز اناهي آنم حمايا کنهنهاگهان و  
شخصيتهههايهي کهه در ايهن  هراسهم  
ح ور داشتنا و هم نين در  هورد  
سه پانل  راسم و شرکا کنناگان آن  
و  باح  اين پهانهلهههام انهيهکها  و  
پوشش خبري و  يايهاي اجهتهمهاعهي  
 راسم  ي شنويمم در پايان ارزيهابهي  

سهال فهيهالهيها    ١١  ينا احاي را از  
 اکس  سلمم 

 هيهنها احهاي  نسان نودينيان:  
تشکر که اين  صاحبه را پشيرفتهيهام  
 ياانم چنا روزي اسا بشات درگير  
فيلم و تهيه بهيهوگهرافهي تصهويهري از  
زناگي و فياليتهايا هستيم قبل از  
اينکه به  طلو اصلي بهپهردازيهمم در  

  ورد بيوگرافي برايمان بگوييا   
 همهنهون از ايهن  مينا احایی:  

فرصتي که در اختيار  ن  يگشاريام  
بيوگرافي تصويري و يا فيلم   ستنها  
و يا دوکو نتهار کهه از زنهاگهي  هن  
تهيه  يشودم اياه فيلمسهاز آلهمهانهي  
يوليان واينرت هسهام ايشهان فهيهلهم  
نا ه اي نهوشها بها عهنهوان "  هيهنها  
احاي" و در آن در  ورد زناگي  ن از  
دوران کودکي تا دوره انقالب و سپس  
فيهالهيهتهم در کهردسهتهان و در اروپها  
نکاتي را نوشا که در فستيوال فيهلهم  
برلين اين فيلهمهنها هه خهوشهبهخهتهانهه  
جايزه حاضرين در ايهن فسهتهيهوال را  
گرفام يوليان واينرت از ههفها  هاه  

قبل گفته بود شرو  فيهلهمهبهرداري از  
نوا هبهر يهيهنهي جشهن    ١٦ کنفرانس  

دهمين سالگرد تاسيس نهههاد اکهس  
 سلم خواها بودم يک تيم شش نهفهره  
فيلمبرداري در اين چنا روز همهراه بها  
 ن بودنا و فيلمبرداري  هيهکهردنهام  
در  حل کنفرانس با  ن و  يشاييل  
اشميا سالمون  هفهصهل  صهاحهبهه  

نهوا هبهر در    ١٨ کردنا و سپس روز  
خانه  ا بودنها و بها  هن و  هحهمها  
آسنگران  صاحبه کهردنها و در روز  

نوا بر در  حل کار  ا در کهلهن    ٩١ 
در  هورد نهههاد تهازه تهاسهيهس شهاه  
"کهمهک بههه پهنههاههنهاگهان از  هوضههع  
سکوالر" بها  هن و رعهنها احهمها از  
عههربسههتههان سههيههودي و دو نههفههر از  
 سوولين اين نهادم اشتفان پاينتنر و  
ديتمار  صاحبه کردنام حاصهل ايهن  
کارها فيلمي  ستنا خواها بهود در  
 ورد زناگي  ن و به نوعي بهخهشهي  

 از تاريخ ايرانم  
  ١٦ در  نسااان نااوديااناايااان:  

نوا بر در شهر کهلهن آلهمهان  هراسهم  
نفر برگزار شام    ٩١١ بزرگي با شرکا  

احسهها   ههيههنهها احههاي يههکههي از  
 وسسهيهن اصهلهي ايهن سهاز هان را  
 يخواهيم باانيمم چنا روز بهراي ايهن  
 راسم کار کرديها!  هراسهم بها کهاام  

  ييار و استانااردها برگزار شا!  
اوالم بسههيههار  مااياانااا احاایی:  

خوشحالم که بهرنها هه خهيهلهي خهوب  
پيش رفا و  ورد استقبال عهمهو هي  
قرار گرفام  ا از حاود يکسال قهبهل  
در تاار  اين برنا ه بوديمم طبيها بها  
کمک بنياد جردانو برونو کهه از آيهاز  
در اين پروژه  هم با  ا همراهي کرده  

و هههمههواره در کههنههار  هها بههودنههام  
 يشاييل اشميا سالمون فيلسور و  
 ههتههفههکههر انسههان دوسهها آلههمههانههي و  
سخنگوي اين بهنهيهاد هسها و ايهاه  
تشکيل نهاد اکس  سلم بين  هن و  
 يشاييل در يک سفر  شتهر م بهيها  
از يک کنفرانس در ازنابرو م  طرح و  
سپس عملي شام  ن در آن سفر به او  
گفتم که به همکاري دولها آلهمهان بها  
سهاز ههانهههههاي اسههال ههي و تشههکههيههل  
کنفرانس اسالم براي  ثهال کهمهک بهه  
انتگراسيون و اديام در جا يه آلمهان  
بشات  يترض هستهم و گهفهتهم کهه  
رسانه ها به اين اعتراض وقيي نهمهي  
نهنام او گفا بهتر اسا نهههاد اکهس  
 سلم را درسا کنيم و خالصهه بهيها  
از يک دوره بح  و گفتگو ايهن نهههاد  
تاسيس شام بهراي گهرا هيهااشها ده  
سال فياليا اين نههاد طهبهيها دوبهاره  

 ن و  يشاييل همکهاري از نهزديهک  
کرده و اين برنا ه را سهاز هان داديهمم  
دعوت از سخنرانههام ههنهر هنهاان و  
تييين  حل کنفرانس و يها جشهن و  
ا نيا و همه و ههمهه بهارهها  هورد  
بررسي و کهنهکهاش و ارزيهابهي قهرار  
گرفام  ا از حها ها عهبهاالصهمها و  
ري ارد داوکهيهنهز و تهيهااد ديهگهري  
دعههوت کههرده بههوديههم کههه بههالههيههل  
هههمههز ههانههي بهها بههرنهها ههه ههها و يهها  
سخنرانهاي ديگر نتوانستنا بيايهنهام  
ا ا ري ارد داوکينز پهيهام داده بهودم  
سخنرانان  هههمهي داشهتهيهم م بهراي  
بخش هنري با شاهين نيفي هنر نا  
سرشنا  ايرانهي  و تهيهم او جهلهسهه  
داشتيم و کارها را از چنها  هاه قهبهل  

 ساز ان داديمم  
ساز انهههايهي  نسان نودينيان:  

که حمايا کردنا و شخصيتهايي کهه  
 شرکا داشتنا  

سههاز ههانهههههاي  مااياانااا احاایی:  
آتيسا و سکهوالر در آلهمهان از ايهن  
بههرنهها ههه دفهها  کههرده و در  ههراسههم  
نمايناگان آنها ح هور داشهتهنهام در  
اين برنا ه از نمايناگان پارلمان آلمان  
و  ههنههتههقههيههان  ههشهههو و اسههالم و  
او انيستهاي آلماني تياادي ح هور  
داشتنام هم نين  سهوهولهيهن نهههاد  
اکس  سلم در نروژ و يا  سهوهولهيهن  
بالگهاي آتيسا هها از بهنهگهالدشم  
پاکستانم عراقم سهوريهه و اع ها و  
فيالين اکس  سهلهم از کشهورههايهي  
 ثهل عهربسهتهان سهيهوديم عهراق و  
سوريهه در سهالهن ح هور داشهتهنهام  

سخنرانان  ا  ريهم نهمهازي  سهوهول  
نهاد اکس  سلم در انگليس و چهههره  
سرشنا   نتقها اسهالم سهيهاسهي و  
 شهوم آرزو تهوکهر از بهنهيهانهگهزاران  
نهاد اکس  سلم در آلمان و نويسهنهاه  
و  نتقا اسهالم از تهرکهيههم کها هران  
ينايي وبال  نهويهس ايهرانهيم نهايهر  
احما وبال  نويس بنگالدشيم رعنا  
احما فيال سرشنا   اافع حقوق زن  
از عربستان سيوديم اشتفان پاينتنهر  
از آلمان و  ن و  يشايهيهل اشهمهيها  

 سالمون بوديمم  
در اين برنا ه  ها پهيهام نهازنهيهن  
برو نا يکي از چهر ه ههاي شهاخه   
ساز هان اکهس  سهلهم در آلهمهان را  
پخهش کهرديهم کهه بهالهيهل بهيهمهاري  
نتوانسا در  حل باشام ههمه هنهيهن  
فيلمي از ده سال فياليا اکس  سلهم  
که ريکاردا هينز فيهلهمهسهاز آلهمهانهي  
تهيه کرده بهوده پهخهش شها و فهيهلهم  
پرتاب کردن حياب توسهس زنهان در  
ايران که در آن  ورد گفتيم که اولهيهن  
حرکا  ا در آلمان براي  منهوعهيها  
حياب کودکان در  اار  با عکهس  
دختر جواني بود که حهيهاب پهرتهاب  
 يکرد م در برنا ه  ا آتوسا فرهمنا  
دختر ههنهر هنها ايهرانهي کهه از سهال  

ساکن سوئا هسام رقصهيها    ٩١١٤ 
که بسيار  ورد تهوجهه قهرار گهرفهام  
آتوسا در يک  صاحبه با رسانه ههاي  
سوئا در پاسخ به اين پرسش کهه چهرا  
ايران را تر  کرده اسا گهفها: بهه دو  
دليل  چون يک زنمم و چهون رقه  را  
دوسا دارمم رق  آتوسا در حقيهقها  

 گفتگوي نسان نودينيان با مينا احدي در باره جشن دهمين سالگرد تاسيس سازمان اکس مسلم 
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نمايش شکستن قلبها از طهرر يهک  
زن و در پايان رق  عريانم زنهي بهود  
که  يگفا انسهانهم و ههمهه قهيها و  
بناها را  ي شکنمم  در آياز برنها هه  
 ا آهنگ "  همها نهوبهري" شهاههيهن  
نيفي را پخش کرديم و با اين آهنهگ  
عمال برنا ه شهرو  شها و در پهايهان  
شاهين نيفي برنا ه اجرا کهردم و بها  
اجراي زناه " ما نوبري " در حقيهقها  

 برنا ه  ا به پايان رسيام  
سهه پهانهل در  نسان نودينيان:  

اين  راسم برگزار شام قبل از ايهنهکهه  
سووالم را طرح کنمم عالقمنام بگويم  
برگزاري پانل جهالهو و جهشاب بهودم  
 يري يا گردانناه پهانهلم خهود نهيهز  
پههانههل را اداره و سههوالههههها را طههرح  
 يکردم لطفا در  ورد اين سهه پهانهل  
گردانناگان و  وضو  ها پانل هها و  

 اسا ي  شرکا کنناگان بگوييام  
پانل اول در  هورد  مينا احیی:  

پروسه تشکيل نهاد اکس  سلم بهودم  
 ن و  يشاييل اشميا سهالهمهون در  
 ورد چگونگي تشکيل آن صهحهبها  
کرديم و سپس  هريهم نهمهازي کهه در  
انگليس اين ساز ان را ايياد کرد در  
 ورد فياليتهاي خود و نقها خهود از  
جنبش اسال ي و دولتهاي اروپايي و  
چ  سنتي پهرو اسهال هي حهرر زدم  
پانل دوم در  ورد وبال  نويسهان در  
کشورهاي اسالم زده بود که در  ورد  
ترکيه و بنگالدش و ايهران صهحهبها  
شام پانل سوم در  ورد تاسيس نههاد  
sekulare Flüchtlings 

hilfe    بود که با ح ور رعنا احما
و اشتان پاينتهنهر و  هن بهود کهه در  

 ورد کمکهاي  ا به پناهناگهان بهي  
خههاا و آتههيههسهها و  شههکههالت ايههن  

 پناهگاان حرر زديمم  
نسان نودينيان: شما در يهکهسهال  

 säkularesگههششههتههه تشههکههل   
flüchtlingshilfe   يا تشهکهل

حا ي پناهناگان سکهوالر و يها بهي  
خاا را تهاسهيهس کهرده ايهام در ايهن  
 راسم فيالين اين تشکل هم ح هور  
 داشتنام در اينباره براي  ا بگوييام  
 ينا احاي: طهبهيها  هن خهودم  
سالها اسا که در کار دفا  از حهقهوق  
پناهناگان هستم و  ا در نهاد اکهس  

کمپينهي داريهم    ٩١١١  سلم از سال  
با عنوان "آزيک براي اکس  سلم هها"  
چرا که دسا کشهيهان از اسهالم يهک  
جرم جنايي در کشورهاي اسهالم زده  
اسا و آپوستازي) خروج از ديهن( بها  
 ر  پاسخ  يگيردم پس بايا کهاري  
کرد که دولتهاي اروپهايهي ال هشههو  
بودن و اکس  سهلهم بهودن را دلهيهل  
پشيرش پناهناگي دانستهه و آنهرا بهه  
رسميا بشناسنام در آلمان اولين نفر  
که به دليل بي دين بودن جواب گرفا  
سيا ک زار  بهود کهه ع هو اکهس  
 سههلههم هسههام ا هها در دور جههايهها  
پناهناگي که بها يهک  هيهلهيهون نهفهر  
پهنههاههنههاه در آلههمهان روبههروهسهتههيههمم  
پناهناگان بي خاا و اکس  سلم ههم  
 شکالت زيادي داشتنام لهشام بهايها  
کمکان کاري کنيم که جواب  هثهبها  
بگيرنا چون بي دين هستنام در ايهن  
دوره  ا رعنا احما از عهربسهتهان را  
کمک کرديم که از هايم بيرون آ هاه و  
قبل از پاسهخ پهنهاههنهاگهي در جهاي  

ا ني باشام چرا که تياادي  تيصو  
و يا اسال ي او را و زنهان بهي خهاا و  
اکس  سلم  و يا  هردان بهقهول آنههها  
کافر رام  در ههايهم هها نهيهز راحها  
نميگشاشتنام  ا سيي کرديم کهه بهه  
اين افراد کمک کنيم و در عين حال با  
نهادهاي دولتي حهرر بهزنهيهم کهه از  
دسا اناازي ساز انهاي اسال ي بهه  
ا ر پناهناگي و يا پروسه رسهيهاگهي  
به پناههنهاگهي جهلهوگهيهري کهنهنها و  
همانطور که گفتم پروسه رسياگي بهه  
خواسا پناههنهاگهان بهايها سهکهوالر  
بههاشههام  هها در سههطهه  سههيههاسههي و  
هم نين عملي کمک  هيهکهنهيهم کهه  
پناهناگان در يهک پهروسهه عهادي و  
نر ال  شکالت خود را حل کهرده و  
 زناگي عادي در آلمان را شرو  کننام  
 هها هههمههواره از حههقههوق و حهه   
پناهناگان در سط  عهمهو هي دفها   
کرده و در کنار آنهها هسهتهيهمم بهويهژه  
ا روز که ساز انههاي ضها خهارجهي  
عههلههيههه پههنههاهههنههاگههان ف هها سههازي  
 يکننام دفا  از حقوق پنهاههنهاگهان  

 دو چناان  همتر شاه اسام  
ارزيابي شما را  نسان نودينان:  

 يخواهيم باانيمم راضهي هسهتهيها   
نقشه کار و ادا ه پروژه ههاي آتهي را  

 چگونه  بينيا   
طبيا ده سهال کهار  مينا احیی:  

در شرايطي که تههايها و ههمه هنهيهن  
ف ا سازي برخهي چهپههها و  هالهتهي  
کالتراليستها در آلهمهانم کهار  ها را  
سخا تر  يکنام ا ر ساده اي نهبهود  
و نيسام ا ا بنظر  ن  ا توانسهتهيهم  
يک گفتمان ديهگهر در نهقها اسهالم و  

اسههالم سههيهههاسههي و در دفهها  از  
سکوالريسم و الئيسيته در آلهمهان و  
اروپا براه بياناازيهم کهه بسهيهار  هههم  
اسام  يشاييهل اشهمهيها سهال هون  
گفا جنبش اکس  سلم  هههمهتهريهن  
جنبش سياسي در اين دنهيها اسها و  
 ن افتخار  يکنم که در اين حهرکها  
سهيم  وشريک بهودمم  ها ههم عهلهيهه  
جنبش اسال ي و  التي کالتراليسهم  
و پسا  هارنهيهسهم بهوديهم و ههم در  
 قابل ساز انههاي دسها راسهتهي و  
ضا خارجي که اسالم را فرهنگ آنها  
قلمااد  يکننا و هر انسان فراري از  
سوريه و عراق و ايهران را تهروريسها  
نا ياه و خهواههان بهه دريها ريهخهتهن  

 خارجيها  يشونام  
در ايهن اوضها  کسهانهي کهه در  

کنار گود نشستهه  و در نهههايها بها  
سکوت خودشان به باتهر شهان ف ها  
کمک  يکننا طبيها بهه  هن حهمهلهه  
 يکهنهنها کهه راسهيهسهم را تهقهويها  
 يکنم و يها بهه فهرههنهگ تهوده هها  
احترام نميگشارمم ا ا نهکهتهه اصهلهي  
کههار  هها ايههن بههود و هسهها کههه از  
جهانشمهولهي حهقهوق انسهانهي دفها   
 يکنيم و حهيهاب و سهنهگهسهار را  
فرهنگ تلقي نميکنيمم  ا در کهنهار  
پيشروان اروپايي  بهراي کهوتهاه کهردن  
دسها  هشهههو  هههم کهلههيهسهها و هههم  
 سيا از زناگي  ردم هستهيهمم  ها  
تنها آلترنهاتهيهو انسهانهي در  هقهابهل  
راستها و انسان ستيزان ضا خهارجهي  

 هستيمم  

 

با فرارسيان سي نوا بهرم حهزب  
سهالهه   ۱۱  کمونيسا کارگهري ايهران 

  ي شودم 
سالها  بهارزه قهاطهع و سهازش  
نههاپههشيههر عههلههيههه حههاکههمههيهها نههکههبهها  
جمهوري اسال ي و سهالههها تهالش  
براي بهبود زناگي انسانها و  هبهارزه  
عليه ستم و استثمارسر ايه داري در  
تاريخ اين حزب ثبا شاه اسام ايهن  
حزب  تيل  به همهه شهمهاسهام بهه  
همه شما کهه  هي خهواههيها از شهر  
جمهوري اسال ي خهال  شهويها و  
سر سازش با آن نااريام به همه شهمها  
که از ظهلهم و سهتهم و بهي عهاالهتهي  
بيزاريا و رفاه و خوشبختهي را بهراي  
همگان طلو  ي کنيام به همه شما  
که عليريم سهرکهوب بهي وقهفههم بهه  
 بارزه براي برپايي يک جا يه آزاد و  

  رفه ادا ه  ي دهيام 
به  ناسبا بيسا و شهشهمهيهن  
سالگرد تشکيل حزب کهمهونهيهسها  
کارگهري ايهران  هراسهمهي در شهههر  

سوئا تهاار  ديهاه ايهم کهه    - المو 
همه شما را به شرکا در آن دعهوت  

  ي کنيمم 
 سخنرانان و جزئيات  راسم: 

از سههاز ههان    -شههيههريههن شههمههس 
جوانان حزب کهمهونهيهسها کهارگهري  

 ايران 
 پيام تصويري   - ينا احاي 

 
نمايش يک کلي  از فياليتهههاي  

 حزب 
 ا با کيک تولا و نهوشهيهاتهي و  

خهواههيهم    خوراکي از شما پهشيهرايهي 
کرد و سپس  هراسهم را بها جشهن و  
سرور ادا ه خواهيم دادم بهه  هراسهم  
 سالگرد حزب خودتان خوش آ ايا! 

 
  -دسههههههها هههههههبهههههههر  ۱  ز هههههههان: 

 عصر  ۱  ساعا 
 -Träffhuset  ههههکههههان: 

Ystadsvägen 42 –   طبقه
 پن م 

 
تشکيالت خهارج کشهور حهزب  

سهوئها   -کمونيسا کهارگهري ايهران 
 ) المو(  

گرامي باد سالگرد تشکيل حزب کمونيست  
 کارگري ايران 

مالمو   -مراسم گراميداشت و جشن 
 ) سوئد( 
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تيمع سهراسهري بهازنشهسهتهگهان  
صههنههايههع فههوالد در تهههههرانم تههيههمههع  

هههاي کههارگههران    اعههتههراضههي خههانههواده 
 يتمع فسفات باف  بهابها سهه  هاه  
دستمزد  هيهوقههم بهيهش از يهکهمهاه  
اعتصاب در کمباين سهازي تهبهريهزم  
ادا ه  وج همبستگي با زلزله زدگان  
و خواستهاي فوري قربانيهان زلهزلهه م  
وخا ا حال  هحهمهود صهالهحهي از  
چهره هاي شناخته شهاه کهارگهري در  
زناان و ضرورت اقاا ي عاجل بهراي  
نيات جان وبم از جهمهلهه اخهبهار و  
 سائل  هم کارگري در هفته گششته  

 اسام  
تجمع سراسری بازنشساتاناان  

 صنايع فوالد در تهران 
بيسا و نهم آبانماه بازنشستگهان  
صنيا فوالد براي چنا هيهن بهار در  
سههال جههاري در  ههقههابههل  ههيههلههس  
اسال ي دسا به تيمهيهي سهراسهري  
زدنههام در ايههن تههيههمههع اعههتههراضههي  
جمييا بسياري از تهران و استانهاي  
 ههخههتههلههف شههرکهها داشههتههنههام ايههن  
بهازنشهسهتهگهان روز اول آذر نهيهز در  
 هقهابههل  ههيهلههس اسهال ههي تههيهمههع  
داشتنام خواسا فوري بازنشستگهان  
فوالد پرداخا طلبهههاي  هربهوط بهه  
اجههراي احههکههام  ههيههلهه  شههاه و حهه   
سرپرستي و ح  سختي کارشان که از  

پههرداخهها نشههاه اسههام    ٢١ سههال  
پرداخا به  وقع حقوقههها و ههزيهنهه  
هاي در انشان اسام بازنشهسهتهگهان  
فوالد در تيمياتشان بارها اعتهراض  
خود را به دستمزدهاي چنها بهار زيهر  
خس فقر اعالم داشته و بر خواستهاي  
  ٤ افزايش حقوقها به باالي خس فهقهر  

 يلهيهون تهو هانم پهرداخها بهمهوقهع  
دستمزدهام و در ان رايگهان تهاکهيها  
کرده انام سهاز هانهاههي در  هايهاي  
اجتماعيم فراخوان از قبل اعالم شاه  
و تاار  ساز انيافته بهراي بهرگهزاري  

آبانم اطال  رساني وسهيهع    ٩٢ تيمع  
در  يان بخش هاي  ختلف جا هيهه  
و تاکيا بر شرکا وسيع خانواده ها و  
 تحا شان حول خواستهها از نهقهطهه  
قوتهاي  هم  بارزات بازنشستهگهان  
فوالد اسهام بهازنشهسهتهگهان فهوالد  
اعالم کرده انا کهه تها وقهتهي کهه بهه  

خواستهايشان پاسخ داده نشهودم بهه  
تيمياتشان در  قابل دفاتر فوالد در  
شهرهاي  ختلف ادا ه خواهنا دادم  
شيار حقهوق  هاههيهانهه حه   سهلهم  
 اسا که از سوي آنان سهرداده شهام  
شيار اعتراضي بخهش عهظهيهمهي از  
کارگرانم  يلمانم بهازنشهسهتهگهان و  
بسياري از حهقهوق بهگهيهران جها هيهه   
اسا که بها  هيه هل دسهتهمهزدههاي  

 پرداخا نشاه روبروينام   
ياان ناامااوناا  در شااان از  
 سازمانیهی در میيای اجتماعی 

يک پيهشهروي  هههم در جهنهبهش  
کارگري و جنهبهش ههاي اجهتهمهاعهي  
ديههگههر اسههتههفههاده وسههيههع از  ههايههاي  
اجههتههمههاعههي بههراي سههاز ههانههيههابههي  
اعتراضات اسام اکنهون گهروههههاي  
تشکيل شهاه در تهلهگهرام بهه  هحهل  
تبادل نظر هر روزه  ردم  هيهتهرضهي  
تبايل شاه اسا که باين طري  جمهع  
شهههاه و بهههر سهههر خهههواسهههتههههههها و  
اعتراضاتشان هم نظهري  هيهکهنهنهام  
تصميهم  هيهگهيهرنها و اعهتهراضهات  
سراسري خود را ساز ان  هيهاههنهام  
 يلمان پيشتاز اين حرکا بودنا و با  
تشکيل دهها گهروهها در شهههرههاي  
 ختلف عمال شيبات شهري کهانهون  
صنفي را شکل دادنام نمونه ديگر آن  
بههازنشههسههتههگههان بههودنههام نههتههيههيههه آن  
نيزساز اناهي تيميي ده هزار نفهري  

و تههااوم  ههبههارزات    ٢١ در اسههفههنهها  
پرشورشان در سهال جهاري بهودم ايهن  
گروه ها عمال به  يمع عمو ي داير  
ساز اناهناگان اعتراض تبايل شاه  
و نههقههش  هههههمههي در دخههالهها گههري  
حااکثري و اعهمهال اراده  سهتهقهيهم  
اع اي شرکا کننهاه آن داردم ايهن  
اتفاق ا کان داده اسا که گهرايشهات  
راديکال و  يترض ههر روز جهلهوتهر  
بياينا و گرايشات راسا و سازشکار  
که تالش  يکننا با تصميم گيري از  
باال م اعهتهراضهات جهاري را تهحها  
کنتهرل داشهتهه بهاشهنهام  هنهزوي تهر  
شونام باين ترتيو کارگرا ن و  هردم  
 يترض دارنا راه ساز انيهابهي تهوده  
اي را پهيهاا  هيهکهنهنهام يهک نهمهونهه  
درخشاني از اين نهو  سهاز هانهيهابهي  
گهروههههههاي تشههکههيهل شههاه از سههوي  

کههارگههران صههنههايههع فههوالد اسههام در  
فراخواني از سوي اين گروهها اعهالم  
شاه بود که از هشهتهاد و پهنهج ههزار  
بازنشسته صنيا فوالد هنوز هفتهاد  
و پنج هزار آنها در اين گروهها ع و  
نشاه انام سپس به آنها و همه خانواده  
هاي بازنشستگان فوالد فراخهوان بهه  
ع ويا در اين گهروهههها داده بهودم  
اين فراخوان ويژه بودم چهرا کهه جهاي  
خهههانهههواده ههههاي کهههارگهههري را در  
تشکليابي تهوده اي کهارگهري نشهان  
 ياهام اين فراخوان  يتوانا الگويي  
براي گروههاي  هبهارزاتهي ديهگهر در  

 سط  جا يه باشام     
هاای کاارگاران    تجمع  انواده 

ماجااتااماع فساا ااب بااافا  باااباات  
 مطالباب معوق   

يک اتفاق  هم در هفتهه گهششهتهه  
تههيههمههع اعههتههراضههي خههانههواده هههاي  
کارگران  يتهمهع  هيهانهي فسهفهات  
اسفوردي باف  در  قابهل سهاخهتهمهان  
فههر ههانههااري در اعههتههراض بههه عههام  
پرداخا حقوق  يوقه ههمهسهرانشهان  
اسههام در ايههن تههيههمههع اعههتههراضههي  
همسهران کهارگهران از کهاههش پهايهه  

  ۰۲۲  يليون و    ۶ حقوق کارگران از  
  ۶۲۲  هيهلهيهون و    ۶ هزار تو ان به  

هزار تو انم از تيويه  پهرداخها سهه  
 اه اسا    ١  اه حقوق آنان و از اينکه  

بانبال دريافا ح  بيمه تکميلي شان  
هستنام سخن گفتنا و اعالم کهردنها  
که ديگر اعتمادي بهه ههيه  وعهاه و  
وعياي ناارنا و اگر پهاسهخ نهگهيهرنها  
دوباره تيمهع خهواههنها کهردم روشهن  
اسا دستمزدهاي چنا بهار زيهر خهس  
فقرم نپرداختن بموقع دسهتهمهزدهها و  
بههاال کشههيههان آشههکههار آن از سههوي  
کارفر ايان و فشار بر شرايهس کهار و  
زناگي کارگران  ي لي اسها بهراي  
کل خانواده هاي کهارگهري و ابهيهادي  
اجتماعي داردم از همين رو خهانهواده  
هاي کارگري يهک نهيهروي اصهلهي در  
اعتراض عليه همه اين تهيهرضهات و  
بههراي داشههتههن يههک زنههاگههي انسههانههي  
هستنام ا ا سهر هايهه داري ههمهواره  
تالش دارد کهارگهر را بصهورت يهک  
انسان واحا و اتميزه شاه در نظر گيرد  
تا قارت  بارزه اجتماعي آنرا پنههان  

نگاهااردم يک پيشروي  هم جنهبهش  
کارگري در ايران به  ياان آ هان ههر  
چه بيشتهر خهانهواده هها در جهنهبهش  
اعهتهراضهي کهارگهري اسهام تهيهمههع  
خههانههواده هههاي کههارگههران  ههيههتههمههع  
فسفات باف  يک نمونه بارز آن اسهام  
نمونه ديگر در همين هفتهه فهراخهوان  
کارگران بازنشسته فوالد خهطهاب بهه  
کل کارگران فوالد و خانواده هايشهان  

  ٩٢ براي شرکا در تيمع اعتراضهي  
آبانماه بودم اينها همه الهگهوههايهي از  
اعتراضات کارگري اسا که بيش از  
بههيههش  ههکههان اجههتههمههاعههي ايههن  
اعتراضات و قارت واقهيهي آنهرا بهه  

 نمايش  يگشاردم    
اعتراض کارگاران کاماباايا   

 سازی تبريز ين ماه شی 
  ٤٤ بيش از يهک  هاه اسها کهه  

کارگر کارخانه کمباين سهازي تهبهريهز  
  ٩١ در اعتراض به تيويه  پهرداخها  

 اه دستمزدشان در اعهتهصهاب بسهر  
  ٢١  يبهرنهام ايهن شهرکها در سهال  

کارگر داشا ا ا اکهنهون    ١١١ حاود  
نفهر رسهيهاه اسهام    ٤٤ تيااد آنها به  

باال کشيهان دسهتهمهزدهها ا هروز در  
ايران به ا ري رايج در جا يه تبهايهل  

شاه و بهه  هيه هل جهاي کهارگهرانم  
 يلمانم بازنشستگانم پهرسهتهاران و  
بخش عهظهيهمهي از حهقهوق بهگهيهران  
جا يه تبايل شهاه اسهام  بهخهشهي  
 همي از رانا خواري هاي حکو ا  
اسال ي و دارو دسهتهه ههايشهان بهه  
عههنههوان صههاحههبههان کههارخههانههيههات و  
بزرگترين  راکز کارگري در جا يه از  
 حل تيوي  پرداخا دسهتهمهزدهها و  
باالکشياه آن و کاهش هر روزه سطه   
حههقههوقهههههاسههام قههوانههيههن حههکههو هها  
اسال ي و دسهتهگهاه ق هايهي و کهل  
سيستم سهرکهوبهش نهيهز در خها ها  
حفظ اين بساط دزدي و يارت  ردم  
اسام از همين رو يک  وضو   هههم  
اعتراض در  حيس هاي کارگهريم و  
در بههخههش هههاي  ههخههتههلههف  ههردم  
اعههتههراض عههلههيههه تههيههويهه  پههرداخهها  
دستمزدها و اين دزد بهازار اسهام از  
جمله يک  حور اعهتهراض سهراسهري  
بازنشستگان فوالد در همين ههفهتههم  
اعتراض عليه دستمزدهاي پهرداخها  
نشاه با شيار  ا حقوق  هيهخهواههيهم  

 ياالم بودم  

 

 تراكت هاي حزب
 كمونيست كارگري ايران  

 را تكثير و وسيعا پخش كنيد
 

 

www.wpiran.

ب  حزب کمونيست 
 کارگري ايران بپيونیيی

 کارگران در هفته اي که گذشت 
 

 

 شهال دانشفر 
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شماره حساب و تلفن تماس براي 
 کمک مالي 

 

http://www.countmein-iran.com 

 : سوئد  
 

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

  :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 
 

 ١١١٩١٤٦٦١١١٩٩  صطفي صابر:  
  ١١٦١٨٤١١٦١٨٩١١    عبال گلپريان  از ايران: 

  

آبههان    ٩٢ صههبهه  روز دوشههنههبههه  
بازنشستگان صنيا فهوالد بهنها بهر  
فراخوان قبلهي در  هقهابهل  هيهلهس  
اسال ي تيمع کردنام در اين تهيهمهع  
اعتراضي باز نشسهتهگهان از اسهتهان  
هاي تهرانم البهرزم اسهتهان  هرکهزيم  
کر انم خوزستانم اصفهان و گهيهالن  
شههرکهها داشههتههنههام خههواسهها فههوري  
بازنشستگان فوالد پرداخا به  وقهع  
حقوقها و هزينه هاي جاري در هانهي  
اسام اين چنا ين تهيهمهع کهارگهران  
بههازنشههسههتههه فههوالد اسههام الزم بههه  
توضي  اسا که تياادي از اع هاي  
خانهواده ههاي کهارگهران بهازنشهسهتهه  
فوالد نيز در تهيهمهع ا هروز شهرکها  
داشتنام بازنشسهتهگهان در فهراخهوان  
هايشان بر ح ور خانواده ها تهاکهيها  

 کرده بودنام  
به گفته بازنشهسهتهگهان ههر  هاه  
 ستمري بازنشستگي آنها با تاخهيهر  

تها    ۳۶ پرداخا  ي شود و از سهال  
کنون نيز بخشي از  طالبات  ربوط  
به اجراي احکام  هيهله  شهاه و حه   
سرپرستي و حه  سهخهتهي کهار آنههها  
پرداخا نشاه اسهام بهازنشهسهتهگهان  
فوالد در تيمياتشان بارها اعتهراض  
خود را به دستمزدهاي چنها بهار زيهر  
خس فقر اعالم کرده و بر خواسهتهههاي  
پرداخا فوري دستهمهزدههام افهزايهش  

 يليون تو هان و    ٤ حقوقها به باالي  
در ههان رايههگههان تههاکههيهها کههرده انههام  
بازنشسهتهگهان ههمه هنهيهن خهواههان  
اختصا  بودجه دولتي براي تا هيهن  
 نهابهع  هالهي پهرداخها  سهتهمهري  

بههازنشههسههتههگههي خههود هسههتههنههام  
بازنشستگان فوالد اعالم کرده انا تها  
ز اني که به خواسا هايشان پهاسهخ  
داده نشود دسا به تيمع هر روزه در  
 قهابهل دفهاتهر فهوالد در شهههرههاي  

  ختلف خواهنا زدم  
 بارزه کارگران بازنشسته فهوالد  
اعتراضي سراسري اسا که در بخش  
هاي  ختلف جنبش کارگري در حال  
گسههتههرش اسهها و ز ههيههنههه را بههراي  
تيميات گسترده تر و تشهکهل تهوده  
اي و سراسري کهارگهران فهراههم کهرده  

 اسام  
 

 حزب کمونيسا کارگري ايران 
 ۱۲۶۷ نوا بر    ۱۲ م  ۶۹۳۱ آبان    ۱۳ 

 بازنشستگان فوالد در تهران تجمع کردند 
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ا ههروز دوم آذر ههاه  ههحههمههود  
صالحي چهره شناخته شاه کهارگهري  
پس از سه هفته از زناان آزاد شا و با  
استقبال گهرم خهانهواده و دوسهتهان و  

 يارانش  واجه شام  
صميمانه آزادي  هحهمهود را بهه  
خانواده اش و به همه  ردم آزاديخهواه  

 تبريک  يگوييمم  
در طول سه هفته اي که  حمهود  
صههالههحههي در زنههاان بههود فههيههالههيهها  
وسييي براي آزادي او جهريهان يهافها  
 خصوصا همسر و فرزناانش سنگ  
تمام گهشاشهتهنها و ههمهراه بها تهيهااد  
ديگري از فيالين کارگري پيام دادنها  
و  ردم را به ياري طلبيانام تهيهاادي  
از ساز انهاي کارگري بيهن الهمهلهلهي  
نههيههز خههواهههان آزادي او شههانهها و  
جمهوري اسال ي که قصا داشا بها  
يکسال حکم قبلي که به او داده بهود  
او را در زناان نگهههاارد  هيهبهور بهه  

آزادي او شام  يتوانيم و بهايها سهايهر  
فيالين کارگري و  يلمان زنهاانهي و  
زناانيان سياسي را نيز از زناان  ههاي  
جمهوري اسهال هي بهيهرون بهيهاوريهمم  
رضا شهههابهيم اسهمهاعهيهل عهبهايم  
 حسن عمرانيم  حمود بهههشهتهيم  
آتنا دائميم آرش صهادقهيم  هخهتهار  
اساي و تما ي زناانيان سياسي بايا  
فورا و باون هي  قيا و شهرطهي آزاد  
شونام پروناه ا نيتي آنهها از جهمهلهه  
حکم يکساله  حمود صالحي بهايها  
بسته شود و هر نو  فشار ا نيتي از  
روي آنها و ساير فياليهن سهيهاسهي و  

 اجتماعي برداشته شودم  
اعتراضم اعتهصهابم تهيهمهع و  
تحزب و تالش براي  تشکهل کهردن  
کارگران و دانشيويان و سايهر اقشهار  
 ردم ح  بي چون و چهراي جها هيهه  
اسام اعتراض و  تشکل شان نيهاز  
 ههبههرم  ههردم و حهه   ههردم اسههام  

 رد ي کهه هسها و نهيهسها شهان  
توسس  شتي  فتخور و جنايهتهکهار  
باالکشياه شاه اسهام بها تهمهام قهوا  
 بارزه براي تحهمهيهل آزادي بهيهان و  
فياليا و  تشکل شان و  تهشهکهل  
کردن را به جمههوري اسهال هي بهايها  
تحميل کنيم و جلو هر نو  ا نهيهتهي  
کردن اعتراضات ح  طلبانه  ردم را  
بگيريمم جمهوري اسال ي را بايها از  
هر طرر تحا  نگنهه قهرار دههيهمم  
 تشکل شويم و خواسا ههاي خهود  
را از حلقوم اقليا  هفهتهخهور حهاکهم  

 بيرون بکشيمم  
 

 آزاديم برابريم حکو ا کارگري 
 زناه باد جمهوري سوسياليستي 

 
 حزب کمونيسا کارگري ايران 

 ۱۲۶۷ نوا بر    ۱۹ م  ۶۹۳۱ آذر    ۱ 

 محمود صالحي آزاد شد!  
 ساير فعالين زنداني را هم آزاد ميکنيم!  

 

بهها کههمههال  سههرت بههه اطههال   
 يرسانيم که ا روز دوم آذر  حهمهود  
صالحي از چهره هاي شناخهتهه شهاه  
کارگري از زناان آزاد شام آزادي او را  
به ويم به خانواده اشم و به ههمهگهان  

 تبريک  يگوييم! 
 ههحههمههود صههالههحههي بههه دنههبههال  
کارزاري سراسري و گسهتهرده  و در  
نههتههيههيههه هههمههبههسههتههگههي و حههمههايهها  
کارگرانم  يلمانم دانشيويانم زنهان  
و فياالن سهيهاسهي و اجهتهمهاعهي از  
زناان آزاد شام با همين همبستهگهي  
و اتحاد رضا شهههابهيم اسهمهاعهيهل  
عبايم  حسن عمهرانهيم  هحهمهود  
بهشتيم آتنا دائميم  ختار اساي و  
تما ي زناانيان سياسي را از زنهاان  

 آزاد خواهيم کردم 
 ههحههمههود صههالههحههي بههه خههاطههر  
 بارزاتش با اتههها هاتهي ا هنهيهتهي  
يکسال حهکهم زنهاان گهرفهتهه اسهام  
پروناه ا نيتي تشکيل شاه بهراي او  
بايا بسته شودم  حمود صالحهي از  

بيماري کليوي و قبلي رنج  يبردم او  
در ايههن  ههات آسههيههو جسههمههانههي  
بسياري دياه اسام  حمود صالحي  
بايا رايگان و با بهتهريهن ا هکهانهات  

 تحا در ان قرارگيردم  
کهارزار عهلههيهه ا هنههيهتهي کههردن  
 بارزات کارگرانم  يلمان و  هردم  
 ههيههتههرض ادا ههه داردم کههارگههران  
زناانيم  يلمان زنهاانهي و تهمها هي  
زناانيان سياسي بايا فورا آزاد شونها  
و احکام ا نيتهي صهادر شهاه بهراي  
همه کهارگهرانم  هيهلهمهانم و  هردم  
 يترض بايا لهغهو گهرددم بها تهمهام  
قارت به کارزار عليه ا نيتي کهردن  

  بارزات بپيونايمم  
 ٢٩ دوم آذر  

کههمههپههيههن بههراي آزادي کههارگههران  
 زنااني 

Shahla.daneshfar2
@gmail.com 

http://free-them-
now.com/  

 محمود صالحي آزاد شد! 
 زنده باد همبستگي کارگري! 

mailto:nctv.tamas@gmail.com


 12  ۶۹۳۱آذر  ٩ انترناسيونال 

 

 

 


