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سياست جمهوري اسـالمـي        -١ 
مبني بر خفه کردن هر صداي انـتـقـاد      
و اعــتــراض و بــه رعــب و ســکــوت              
کشاندن جامعه، که قرار بود بـا روي          
کار آوردن دولت احمدي نـژاد، بسـتـن         
شمشيرها از رو و گستـرش بـيـش از             
پيش ترور و زندان و کشتـار و اعـدام            
متحقق شـود، بـه شـکـسـت کـامـل                

فضاي اعتراض دائـم و       .   رسيده است 
گســتــرش يــابــنــده در جــامــعــه يــک            

شاخص غير قابل انکار اين شکـسـت     
دولت احـمـدي نـژاد عـلـيـرغـم             .   است

تشديد اقدامات سـرکـوبـگـرانـه قـادر           
نشد مردم را مرعوب کند و به عقـب         

 . براند
تــالش جــمــهــوري اســالمــي        -٢

براي استفاده از فضاي تنش با دولـت        
آمريکا و متحدينـش و بـا اتـکـا بـه                

و جـو    "   شـرايـط فـوق الـعـاده         " ايجـاد    
ناسيوناليستي در جـهـت سـرکـوب و           

عقب راندن اعتراضـات و مـبـارزات          
مردم نيز عـمـال بـه ضـد حـکـومـت                 

و "   بـحـران اتـمـي      .   " تبديل شـده اسـت     
تهديد جنگ و عوارض نـاشـي از آن            
ــتــظــار و مــحــاســبــات              ــرخــالف ان ب
حکومت اسالمي نه فـقـط فـرجـه اي           
براي حـکـومـت در جـامـعـه ايـجـاد                 
نکرده و فضاي جامعه را بـنـفـع رژيـم         
تغيير نداده بـلـکـه بـر انـزجـار مـردم                 
عليه جمهوري اسالمي و هـمـچـنـيـن          

" نـظـم نـويـنـي       " عليه سيـاسـت هـاي         
 . افزوده است

گسترش جـو اعـتـراضـي در            -٣
جامعه و انزواي گسترده بين المـلـلـي          

جـــمـــهـــوري اســـالمـــي، بـــحـــران و          
کشمکـشـهـاي درونـي حـکـومـت را              
تشديد کرده و مساله بقاي جـمـهـوري         
اسالمي را به معضل جدي تري بـراي        
حکومت و کل حاميانش تبديل کرده      

جـــمـــهـــوري اســـالمـــي زيـــر       .   اســـت
فشارهاي بين المللي، با اقتصادي از      
هم گسيخـتـه و در شـرايـط تشـديـد                
نزاعهاي درونـي، مـردم مـعـتـرض و             
عميقا سرنگوني طلب و راديـکـال را          

 .مقابل خود دارد
سياسـت ارعـاب جـمـهـوري            –٤

ــه                اســالمــي را کــارگــران و مــردم ب
موج اعـتـصـابـات     .  شکست کشاندند 

و اعتراضات كارگري در دوره اخـيـر           
ــفــــظ و                     يــــک رکــــن مــــهــــم حــ

فضاي رزمنده و اعتراضـي        گسترش
ــوده اســت           ــران ب ــراه آن      .   در اي ــم ــه ب

مــبــارزات و تــحــرک دانشــجــويــان،           
ــمــان و                ــان و مــعــل اعــتــراضــات زن
بخشهاي مختلف مـردم در جـامـعـه           
ادامه يافته و حكومت اسالمي را بـه        

وقوف مـردم    .   استيصال كشانده است  
بر اين واقعيت شرايط بسيار مساعد      
تري را براي گسترش هـرچـه بـيـشـتـر             

. اعتراضات آنها بـوجـود آورده اسـت         
مردم ايران وسيعا سياسي و راديکـال       

اين فضاي اعتراضي و     .   و معترضند 
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جنبش فعال سرنگوني طلبي در عين      
حال تحقق تمام سناريوهاي بورژوايي     

تغييـر رژيـم از بـاالي             بند و بست يا   
سر مردم و عليه مردم را بـا مشـکـل            

 . جدي مواجه کرده است
  
حاكمـيـت رژيـم اسـالمـي و              -٥

ادامه وضعيت موجود به نـاگـزيـز بـه           
معناي نابودي هرچه بيشتر چارچـوبـه       
هاي زندگي اجـتـمـاعـي و گسـتـرش              
فالكـت و فـقـر و افـت مـعـيـارهـاي                   

هـم  .   زندگي انساني در جامعـه اسـت       
اكنون اين پديده را وسيعا در جامـعـه         

جامعه اي كه در آن فـقـر و           .  شاهديم
فالکت و مصائب اجتماعي نظير تـن       
فروشي و اعتياد، در کنار جـنـايـت و           
انواع فساد بسـرعـت گسـتـرش مـي             

اما جـامـعـه نـمـي تـوانـد ايـن                 .   يابد
شرايط را ادامه بدهـد، ايـن بـربـريـت             
فقط با سرنگوني انقالبي رژيم پـايـان         

استيصال و تمکـيـن بـه ايـن           .   مييابد
وضــع شــاخــص اوضــاع ســيــاســي و          

پـيـوسـتـن     .   اجتماعـي ايـران نـيـسـت         
هرچه گسترده تر كارگران و مـردم بـه           
صف اعتراض و سرنگوني طـلـبـي و           
تحول انقالبي جامعه، روند عـمـومـي        

 . در اوضاع سياسي ايران است
  
بن بست جمهـوري اسـالمـي          -۶

 .تنها بحران يـک حـکـومـت نـيـسـت              
بلکه به معناي بحران حاكـمـيـت كـل           

ــت             ــران اسـ ــورژوازي در ايـ ــن .   بـ ايـ
حکومت که زماني براي خـفـه کـردن           
انقالب کارگران و مـردم بـه سـر کـار              

کشيده شد مـدتـهـاسـت کـه خـود بـه                
ــقـــيـــم مـــبـــارزات و             هـــدف مســـتـ
اعــتــراضــات وســيــع کــارگــران و                
بخشهاي مختلف جامـعـه بـدل شـده           

جمهـوري اسـالمـي امـروز در           .   است
مقابل يک جنبش سرنگوني طـلـبـانـه         
چپ و راديـکـال قـرار گـرفـتـه اسـت،                
جنبشي که روزبروز بـيـشـتـر بـه چـپ              
ميـچـرخـد و بـه شـعـارهـا و نـقـد و                      

سوسياليستي بـه وضـعـيـت        اعتراض  
  .موجود روي مي آورد

ــژمــونــي چــپ بــر جــنــبــش                 ه
سرنگوني طلبي و طـرح و گسـتـرش            
شعارها و نقد سوسياليستي به وضـع        
موجود، آلترناتيـوهـاي بـورژوائـي را          

. منـزوي و بـي اعـتـبـار کـرده اسـت                 
سردرگمي و بن بست بورژوازي عمـال       

خود را در بي اعتباري و حـاشـيـه اي            
شدن آلترناتيوهـا و سـيـاسـت هـايـي              

و "   رفــرانــدوم" و   "   اســتــحــالــه " نــظــيــر    
رژيـم  " و   "   اصـالحـات  " و   "   فدراليـسـم  " 

و كودتا و هرگـونـه سـيـاسـت و          "   چنج
استراتژي مماشات و تغـيـيـر از بـاال            
كه جريانـات مـخـتـلـف اپـوزيسـيـون              
بورژوايي به دنبال آن هستـنـد، نشـان          

ايجاد فضاي جنگـي و بـاال         .   ميدهد
گرفتن خطر جنگ خود بـيـانـگـر بـي             
آلترناتيوي بورژوازي بيـن الـمـلـلـي و            
اســتــيــصــال و بــن بســت جــمــهــوري           
اسالمي در برابر وضـعـيـت سـيـاسـي            

 .موجود در ايران است
  
. جمهوري اسالمي بايد بـرود      -٧

سرنگوني ايـن حـکـومـت بـه قـدرت               
انقالب کارگران و مردم يک ضـرورت        
فوري و مبرم در اوضاع سياسي ايران       

آلترناتيو سوسياليستـي تـنـهـا        .   است
چشم انداز واقعي و اميد بخش بـراي         
تامين آزادي و برابري و رفاه در ايـران          

حزب کمونيست کـارگـري يـک         .   است
عامل اسـاسـي در تـقـويـت و تـداوم                
مبارزات و ايـجـاد فضـاي راديـکـال             
کــنــونــي اســت و ايــن افــق چــپ و                 

. سوسياليستي را نمايندگي ميـکـنـد      
حزب کمونيست کارگري با تمـام قـوا         
براي سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي،           
تصــرف قــدرت ســيــاســي و بــرپــايــي         
جمـهـوري سـوسـيـالـيـسـتـي مـبـارزه                

ه ميـکـنـد و کـارگـران و مـردم را بـ                   
ــه          ــوســتــن ب ــي ــرا        پ صــفــوف خــود ف

 . ميخواند
  

 دفتر سياسي     
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ۲۰۰۷ مارس     ۲۸
 ١٣٨٦ فروردين     ٨ 
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در اين شمـاره از ايسـکـرا مـتـن              
گفتگوي انـتـرنـتـي مـن بـا يـکـي از                  
خوانندگان نشريه بـا اسـم نـاصـر را،               
بنا به اهميت اين گفت و گو انتـخـاب         

کـه در زيـر مـالحـظـه مـي               .   کرده ام   
در ضمن اين را يـاد آور شـوم             .   کنيد

که بدون دست کاري ، آنرا عينا چـاپ         
 .کرده ام
 

سالم ناصـر جـان     :   عبدل گلپريان   
خوب و خوش هستي؟ امروز سـيـزده         
فروردين بود حتما آبيدر بـهـت خـوش          

 .گذشته
سالم به روي ماهت اينجـا    :   ناصر

 هوا ابري بود و ما بيرون نرفتيم
من ايـن روزهـا يـاد اون            :   عبدل  

دوره هايي مي افتم  که اگه هـوا هـم             
ابري مي شد ضمن دلخوري از هوا با        
دوستان و آشنايان مي رفتيم آبيـدر و         

ميتوني صحبـت   .   دامنه هاي اطراف  
 کني؟
نه متـاسـفـانـه مـايـک          :     ناصر    -

راســتــي خــواســتــم   . مــن خــراب اســت    
بپرسـم کـه ايـن عـمـر ايـخـانـي زاده                   

 کيست؟
ايشــان يــکــي از افــراد        :   عــبــدل   

سازمـان زحـمـتـکـشـان کـه بـه بـانـد                   
ايلـخـانـي مـوصـوم اسـت             –مهتدي  

ايــــنــــهــــا از اون          .   مــــي بــــاشــــد     
ناسيوناليستهاي قوم پرست هسـتـنـد       
و همچون طالباني و بـارزانـي دارنـد            
خواب حمله آمريکا به ايـران را مـي            
بيندد تا بلکه از قـبـل خـانـه خـرابـي                

 .مردم به نان و نوايي برسند
مردم ايران که آمـريـکـا و      :  ناصر  

 .حمله آمريکا به ايران را قبول ندارند
آره همـيـنـطـوره مـيـدونـم          :   عبدل  

ولــي احــزابــي نــظــيــر هــمــيــن بــانــد             
زحمتکشان مي خواهند که آمـريـکـا        
در ايران، عراق ديگري درست کند تـا        
آنها هم ژاندارمي چـنـد پـاسـگـاه در              

. دهات کردستان را بـعـهـده بـگـيـرنـد            
اينها اون سازمان قوم پرستي هستند      
که بخاطر افق کور و ناسيوناليـسـتـي         
شان،  در صدد قرار دادن انسانهـا در          
برابر همديگر و تحـت اتـکـيـت هـاي             

 .جعلي و بي پايه قوميت هستند
اينها چرا از اسم کومه لـه      :   ناصر  

 استفاده مي کنند؟
ايـنـهـا در واقـع وقـتــي            :   عـبـدل     

ديدند آمـريـکـا در کـردسـتـان عـراق               
دستي به سر احزاب ناسيونـالـيـسـتـي          
طالباني و بارزاني کشيد، آب از لـب          
و لــوچــه شــان ســرازيــر شــد و چــون               
نتوانستند کل کـومـه لـه را بـه ايـن                 
مســيــر بــکــشــانــنــد، بــه شــيــوه                   
ناسيوناليستها دست به مصـادره نـام        
و اعتبار گذشته کـومـه لـه زدنـد تـا                
بلکه بتوانند از اعتـبـار ايـن نـام کـه               
مربوط بـه دوران خـاصـي از تـاريـخ               
سياسي مبارزاتي کومه له بود، بـراي      

کـه  .   خود حيثيتي دست و پـا کـنـنـد           
رفتند و با نام سازمان زحمتکشـان و         
اسم قديمي تر کومه لـه ايـن بـانـد را              

. سرهم بندي کردند که االن مي بينـي       
به دنبال اين گردن کشـي هـا، تـالش             

کرديم ماهيـت ايـن بـانـد را تـا حـد                  
زيادي براي جامعـه کـردسـتـان افشـا            

 .کنيم
من در مورد احـزابـي کـه         :   ناصر  

در کـردسـتـان فـعـالـيـت مـي کـنـنـد                   
ــزب                ــي دارم، حـ ــمـ ــات کـ ــالعـ اطـ
کمونيست کارگري، نتيجـه انشـعـاب        

 از حزب کمونيست ايران است؟
انشعاب کـلـمـه درخـوري        :   عبدل  

براي بخشي که از حزب کـمـونـيـسـت           
ايران که جدا شدنـد نـيـسـت چـرا کـه                
اکــثــريــت اعضــا و کــادرهــاي حــزب         

 ۱۹۹۰کمونيست ايران در سـالـهـاي         
از حزب کمونيست ايران جدا شدنـد و      
حزب کمونيست کـارگـري را بـنـيـاد             

داليل اين جدايي موضـوع     .   گذاشتند
جـداگـانـه اي اسـت کـه بـعـدا بـطـور                    

 .مفصل تر مي توان بدان پرداخت
يعني افکار کمونـيـسـتـي     :   ناصر  

همراه با دسـتـاوردهـاي تـکـنـولـوژي             
 روز؟

نه به مفهومي که تو مي      :   عبدل  
 .گويي

 پس چطوري؟: ناصر 
اگه کـوتـاه و مـخـتـصـر            :     عبدل  

برات بگم اينه که کمونيسم کـارگـري         
در آن دوره تاريخي معين که آمريـکـا         
در دور اول بــه عــراق حــملــه کــرد و               
سپس در عرصه بين المللي هم شاهد       
فــروپــاشــي شــوروي ســابــق و ديــوار           
برلين، بوديم اوضاع سياسي منـطـقـه        
و جهان و فاکتورهاي مهم و اسـاسـي          
ديگري از اين دست، آن چيزهايي بود       

که حزب کمونيست ايران ديگـر قـادر         
خروج مـا  . به پاسخگويي به آنها نبود 

ــل حــزب                   ــن حــزب و تشــکــي از اي
کمونيست کارگري، اساسا آن حرکتي     
بود که مي بـايسـت بـه ايـن اوضـاع                

 .جهاني و منطقه اي پاسخ دهد
گذشته از اينها سياست و اهداف      
حزب کمونيست کارگري در معطوف     
شدن به جنبش کارگري و جنبـشـهـاي         

اجتمـاعـي در جـامـعـه            –اعتراضي  
نظير جنبش برابري زن و مـرد، دفـاع          
از حقوق کودک، دفـاع از خـواسـت و             
مطـالـبـات جـوانـان و دانشـجـويـان،               
همگي اينها موضوعاتي بـودنـد کـه          
کمونيسم کـارگـري مـي بـايسـت بـه               
استقبال آن مي رفت تا بتواند منـشـا         

اينها از عـهـده     .   اثري در جامعه باشد   
 .حزب کمونيست ايران خارج بود

يــعــنــي شــمــا ســيــســتــم     :   نـاصــر    
 فدرالي را قبول نداري؟

فدراليسم همـان سـاخـتـار        :   عبدل
سياسي است که انسانها و شهرونـدان       
جامعه را به دسته بنديـهـاي قـومـي،           

بـراي  .   نژادي، و غيره تقسيم مي کنـد      
اينکه بدوني فدراليسـم يـعـنـي چـي،            
مي تواني به اوضاع عراق نگاه کـنـي         

 در   ۹۰مــي تــوانــي فــاجــعــه دهــه             
يوگسالوي را بخاطر بياري تـا عـمـق          

. اين تـفـکـر ضـد بشـري را دريـابـي                 
اکنون هم سازماني نظير زحمتکشـان      
با اين افق پوسيده مي خواهـد هـمـان          
خانه خرابي و ايجاد فضـاي دشـمـنـي          
در ميان مردم را بـا شـعـار فـدرالـي                

ــيــاورد           ــه ارمــغــان ب ــجــاد  .   خــود ب اي
دشمني در ميان مردم مـنـتـسـب بـه             

 .مليتهاي مختلف
البته در جايي مثل عـراق     :   ناصر

و کال کشـورهـاي عـربـي، پـذيـرفـتـن               
فرهنگ جديد بسـيـار مشـکلـه و از              
نظر اونها بـهـا دادن بـه آدم مـعـنـي                  

 .نداره
ببين ناصر جـان مسـئلـه        :  عبدل  

فرهنگ مي توانـد در يـک ظـرفـيـت              
ديگري مورد بحث ما باشد چه بطـور        
جدا گانه و چه در ارتباط با تـاريـخ و             

مشــکــل در بــي       .   ســيــســتــم حــاکــم    
بـلـکـه در      .   فرهنگي آدمـهـا نـيـسـت         

حاکم کردن سيستم و قوانيـنـي اسـت          
که توسط دولت به مردم در جـامـعـه            

 .تحميل ميگردد
در ايــن رابــطــه دولــت       :   .     نــاصــر

جمهوري اسالمي هم خيلـي مـقـصـر          
ــهــا کــار            .   اســت ــمــب گــذاري اکــثــر ب

 .جمهوري اسالمي است
بله همين رو ميگفتم کـه       :   عبدل  

دولتهاي سياه و مـرتـجـع مـنـطـقـه و               
سيـاسـتـهـاشـون بـانـي ايـجـاد تـمـام                  
فجايعي اسـت کـه در مـنـطـقـه مـي                 

يکي از اونها تـروريسـم اسـالم         .   بينيم
سيـاسـي اسـت و ديـگـري تـروريسـم                

در حال حاضر اين دو     .   دولتي آمريکا 
قطب تروريستي، تا همينجا منـطـقـه     
خاور ميانه را به جهنم تـبـديـل کـرده             

در اين ميان دولـتـهـاي اروپـايـي           .   اند
هم با مماشات هايشان در بـر خـورد           
به هر دو سوي اين جنـگ، عـمـال بـه              

ايـنـهـا    .   بخشي از آن تبديل شـده انـد         
مسببين اصلي چنين وضـعـيـتـي بـر           

در .   سرنوشت و زندگي مردم هستـنـد      

 اآلن فهميدم اساس سوسياليسم انسان است يعني چي 

 ۳صفحه  
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پرتو چنين اوضاعي است که احـزاب        
و دسته جات مـخـتـلـف قـوم پـرسـت               
همانند ويروس هاي خفته فـعـال مـي          
شوند و خواب خانه خـرابـي مـردم را             

نمونه برجستـه آن هـمـيـن         .   مي بينند 
ــيــســت کــرد در             ــال ــاســيــون احــزاب ن

 . کردستان عراق هستند
من کمي زياد قوم پرسـت      :   ناصر  

 .هستم
جدي ميگي؟ فکر نـمـي     :  عبدل  

مي تواني به جـاي     .   کنم ونبايد باشيد  
ايــن، انســانــيــت و انســانــدوســتــي را         
مالک فکر و عـمـلـکـرد خـودت قـرار              

 .دهي
مـنـظـورم ايـن اسـت کـه             :   ناصر  

بيشتر کردها را دوست دارم چـون در          
 .طول تاريخ مظلوم بودند

انســانــيــت و از مــوضــع       :   عــبــدل
انسان نگاه کردن، آن چيزي اسـت کـه           

. بايد بر اين کره خاکي سايه بيـانـدازد        
مگر انسـانـهـاي مـنـاطـق ديـگـر در                

آفريقا و جنوب شرقي آسيا و بسياري       
از کشورهاي ديگر بهشان ظلم و زور          
نشده؟ سرخ پـوسـتـان آمـريـکـا و بـه                 
گروگان گرفتن حق و حـقـوق کـارگـر،            
ــن                      ــه اي ــوش ــر گ ــودک در ه زن و ک
دنيا؟خوب چه کسي در بـرابـر ايـنـهـا            

 پاسخگوست؟ 
 .کار مشکلي است: ناصر 
مگر بخـش وسـيـعـي در          :   عبدل  

سطح ميليونها نفـر مـردم جـهـان در             
فقر و گـرسـنـگـي بسـر نـمـي بـرنـد؟                    
نميشه فقط دسـت را رو کـاله خـود               
گذاشت و نسـبـت بـه ايـن وضـع بـي                 
تفاوت بود و بعدش هم گفته بشه کـه          
مردم کردستان هستـنـد کـه مـظـلـوم             

در چنين بـازار آشـفـتـه         .   واقع شده اند  
اي تنها جاي انسانيت و قدرت مـنـد          
کردن جبهه انسانيت است که نه تنهـا        
در کردستان بلـکـه مـي تـوانـد تـمـام               
مناطقي را که به کانونهـاي بـحـرانـي           

نـمـونـه    .   تبديل کرده اند متوقف کـرد      

آن جبهه سوم است که در مقـابـل هـر            
دو قطب تروريسـتـي بـايـد قـرار داده              

 .شود و آنرا تقويت کرد
من فکر مـي کـنـم چـون            :   ناصر  

شما خيلي وقت است که از ايران دور         
هستي شـايـد نـدانـيـد کـه در مـورد                 
 .شاخه  مذهبي حاکم صدق نمي کنه

ببين ناصر جان هر گـونـه       :   عبدل  
تقسيم کردن آدمها بر اساس مـذهـب        
و يا نـژاد و غـيـره بشـدت خـطـرنـاک                  

هيچ کودکي از بـدو تـولـد، نـه            .   است
مذهب دارد نه نژاد و حتي زبـان بـلـد         

تمام اينها را در جـامـعـه اي          .   نيست
که در آن زندگي و رشد مي کـنـد يـاد            

اگر فرزند شما در هـمـيـن          .   مي گيرد 
اروپا متولد مي شـد، چـيـزي بـه نـام              
مذهب اسالم براش پوچ و بي مـعـنـي     

تــالش و مــبــارزات تــاريــخــي       .   بــود   
آزاديخواهان و کمونيستهـا در اروپـا         
تونست دندانهاي مذهب و کليسا رو       
بکشه اما در جامعه اسالم زده آنـجـا          
که هيچگاه براي مذهب تره هم خورد       
نمي کردند، فرزند تو را وادار به نـمـاز         

 .، حجاب، خرافه و غيره مي کنند

آخه اونها مـردم مـقـلـدي         :  ناصر  
هستند که هرچه رهبر مذهبي بگويد      

 به اون توجه مي کنند
دوره نا آگاهي سپري شده     :   عبدل  

و مردم در ايران همپاي مـردم اروپـا،        
با اينترنت، ماهواره، مـدهـاي روز و          
گوش دادن به موزيک غـربـي حـرکـت           

اما کـاري کـه رژيـم مـي             .   مي کنند 
کند اين است که دارد بـا سـرکـوب و             
ايجاد فضاي رعب و وحشـت، بـراي           
خود عمر مي خرد که اندکي بـيـشـتـر           

 .به موجوديت سياه خود ادامه بده
 دين و مذهب خط قرمزه: ناصر 

ــدل  ــب ــم            :   ع ــت ــس ــي ــا رو س ــه ــن اي
ومــنــاســبــات مــوجــود و حــکــومــت        
ارتجاعي اسالم سياسـي و چـنـانـکـه            
گفتم براي بقاي خود اعمال مي کـنـد          
تا از اين طريق هم در ميان بخشهـاي         
مختلف مردم تفرقه ايجاد کنـد و بـا           
راه انــدازي اخــتـالفــات مــذهـبــي يــا           
اختالفات منتسب بـه مـلـيـت هـاي             
ديگر که قوم پرستان هم آن را باد مي         
زنــنــد، مــردم را بــه جــان هــمــديــگــر            

امـا خـوشـبـخـتـانـه مـردم             .   بياندازند

هوشيارند و ما هم بايد بتـوانـيـم ايـن            
هوشياري را بيشتر تضمين کنـيـم تـا         
از پــيــش آمــدن هــر فــاجــعــه جــبــران           

مـا نـبـايـد       .   ناپذيري جلو گيري کنيـم    
بگذاريم که بـه خـاطـر ايـن اراجـيـف                
عصر حجري ، مـذهـبـي، قـومـي و               
عقب مانده و پوسيده، انسانها را در         
مقابل همديگر قرار دهـنـد و آزادي،          
برابري و انسانيت را فداي اين توحش       

 . و بربريت کنند
حاال فهمـيـدم کـه اسـاس         :   ناصر  

 سوسياليسم انسان است يعني چي؟
آفرين دقيقا، خوشم اومد    :   عبدل  

دقيقا همينه که گفتي بلـه تـمـام ايـن             
بحث و نظير اينها مي خواهد بگويـد        

. اساس سـوسـيـالـيـسـم انسـان اسـت              
 ساعته دارم بـاهـات       ۱ميدوني شايد   
ديگه انگشتام داشـت    .   چات مي کنم  

اما از اونـجـا       .   بشدت خسته مي شد   
که اين بحث تـوانسـت تـو را بـه ايـن               
نتيجه برسونه که اساس سوسياليـسـم       
انسان است يعني چه، انگشتانم تـوان       
 .بيشتري را براي چات کردن پيدا کرد

 ادامه دارد 

 
 .  .  . اآلن فهميدم اساس سوسياليسم               

دادگاه اسـالمـي جـمـهـوري          
اسالمي حکم سنگسار عـبـداهللا      

 در   ۱۳۳۷فريور مقدم، متـولـد       
تـاريـخ   .   مازندران را تأيـيـد کـرد       

. سنگسار به وي اعالم شده است     
خــانــواده عــبــداهللا از مــا و از              
تمامي گـروه هـا وسـازمـانـهـاي            
بــيــن الــمــلــلــي مــدافــع حــقــوق           
انسانها، براي نجات جان عبداله     

 .تقاضاي کمک کرده اند
روابــط " عــبــداهللا بــه اتــهــام       

، مـدت    " جنسي خارج از ازدواج    
 سال است که در زندان بـه سـر           ۳

بــر اســاس اظــهــارات     .   مــي بــرد  
خــانــواده عــبــداهللا، وي بــعــداز          
بازداشت توسط نيروي انتظامـي   

 يکروز تحـت فشـار     ۲۱به مدت   
و ضرب و شتم اين نـيـرو بـوده و            
در نهايت کنترل را از دست داده        

روابط جنـسـي خـارج       " است و به    
.  اعتـراف کـرده اسـت       "   از ازدواج 

در دادگـاه اول، کـه در آذر مـاه               
 برگـزارشـد،  بـا ايـنـکـه              ۱۳۸۴

عبداهللا اعتراف خود را پس مي      
گيرد و اعالم مي کند که تـحـت         
فشار اين اعتراف نامه را نوشتـه    
است، به سنگسار محکـوم مـي        

و در دادگاه دوم که در دي        .   شود
 بـرگـزار شـد، حـکـم            ۱۳۸۵ماه  

 .سنگسار وي تأييد شده است
اين اولين باري نـيـسـت کـه           
دادگاه هاي اسالمـي جـمـهـوري         
اســالمــي، انســانــي را بــه جــرم           
روابط جنسي خـارج از ازدواج،         

. به سنگسار محکوم مـي کـنـد         
سنگسار عملـي شـنـيـع و ضـد             
انساني که مردم دنياي مـتـمـدن         
امروز آنرا به شدت محکوم کرده      

مـا خـواسـتـار       .   اند و مي کـنـنـد      
توقـف فـوري حـکـم سـنـگـسـار               
عــبــداهللا و آزادي وي از زنــدان            

کميته بين المللي عليـه     .   هستيم
سنگسار از تـمـامـي امـکـانـات           
بين المللي خود استفاده خـواهـد       
کرد تا موجب آزادي عبـداهللا از        

 .زندان شود
مردم آزاديخوه، انجمن ها و      

 !سازمانهاي مدافع حقوق بشر
مـا هــمــه شــمـا را فــر مــي             
خوانيم که به کمپين نجات جـان        

بـراي لـغـو      .   عبداهللا بـپـيـونـديـد       
حکـم سـنـگـسـار عـبـداهللا بـهـر                

ارسـال  .   طريق ممکن اقدام کنيد   
نامه اعتراضي، پخش خبـر ايـن        
حــکــم، مــالقــات بــا نــهــادهــاي        
متعدد مدافع حقـوق انسـانـي و          
اعمال فشار بـيـشـتـر بـر عـلـيـه                

ايـن  .   حکومت اسـالمـي ايـران          
ــنــهــا راه نــجــات عــبــدهللا از               ت

 . سنگسار است
 مينا احدي    

کميته بين المللي عليه         
 سنگسار  

 ۲۰۰۷   /۰۴   /۰۳ 
:  تلفن تماس   

۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳ 

 ! حکم سنگسار عبداهللا فورأ بايد متوقف شود                    
 !سنگسار عملي وحشيانه، شنيع و ضد انساني است                           

 
 
 
 
 
 

 مينا احدي   

 
 
 

 
 
 

 عبداهللا فريور     

 ۲ازصفحه 

 

اعدام کودکان جنايت عـلـيـه بشـريـت             
است و جمهوري جـنـايـتـکـار اسـالمـي تـا                 

 . کنون کودکان زيادي را اعدام کرده است
اعتراض به اعدام کودکان و زيـر فشـار          
گذاشتن جمهوري اسالمي ايران بـراي لـغـو           
احکام اعدام عـلـيـه کـودکـان يـک مـبـارزه                  

 . گسترده عليه اعدام در ايران است
اخيرا اعتـراض بـه اعـدام کـودکـان در               
ايـران ، در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي شـدت و                         

 . گسترش بيشتري يافته است
  

نماينده سازمان عـفـو بـيـن الـمـلـل در                
مصاحبه اي با روزنامه سراسري اکسپرسـن       
به اعدام کودکان در ايران اعـتـراض کـرد و             

ايران تنها کشوري است کـه در حـال            :   گفت
 سـال را بـه اعـدام            ١٨حاضر کودکان زيـر      

اليزابت لـوفـگـرن سـپـس         .   محکوم مي کند  
با وجود ممنوعيت بـيـن الـمـلـلـي،             :   " افزود

 سـال    ١٨حکم اعدام در مورد کودکان زيـر         
وي در   .   کماکان در ايران صـادر مـي شـود           

ادامه توضيح مي دهد که چگونه حکومـت        
ايران سعي مي کند که قوانين بين الـمـلـلـي            

 ١٨اجراي حکم کـودکـان زيـر           .   را دور بزند  
ساله را عقب مي اندازد تا اين کـودکـان بـه             

 سالگي و باالتـر بـرسـنـد و سـپـس             ١٨سن  
رضـا عـلـي نـژاد و           .   آنها را اعدام مي کنـد     

دالر دارابي دو نمونه از نوجواناني هسـتـنـد           
 سـال    ١٨که در هنـگـام دسـتـگـيـري، زيـر                

 ١٨بودند و اکنون که در زندان به باالي سن          
سال رسيده اند، خطر اعدام آنهـا را تـهـديـد              

 .مي کند
  

مينا احدي و نـازنـيـن افشـيـن جـم در                 
مالقات خود با پـارلـمـان اروپـا در تـاريـخ                 

 کـمـپـيـن عـلـيـه اعـدام              ٢٠٠٧هفتم فوريه   
در هـمـيـن رابـطـه          .   کودکان را اعالم کردنـد    

قعطنامه اي تهيه شده است که بـه امضـاء            
نمايند گان پارلمانهاي کشورهاي اروپـايـي،     
کانادا و امريکا و همچنـيـن سـازمـانـهـا و               
همه کساني کـه مـدافـع حـقـوق انسـانـي و                  

. مخالف مجازات اعدام هستند مـي رسـد        
هدف زير فشار گذاشتن جمهوري اسـالمـي         
و توقف اعدام کساني است که در هـنـگـام             

 .  سال بوده اند١٨وقوع جرم، زير 
ما همگي را فرا مي خوانيم که به ايـن           

کمپين مهم که گـامـي بـزرگ در راه لـغـو                  
نهايي قانون مجازات اعدام در ايران اسـت،        

 .بپيوندند
شما هم مي توانيد به اين کمپين بـزرگ      

بهر طريق ممکن کـمـک    .   و انساني بپيونديد  
کنيـد جـلـوي اعـدام کـودکـان در ايـران را                    

به جنبش عـلـيـه اعـدام کـودکـان              .   بگيريم  
 ! بپيونديد

 کميته بين المللي عليه اعدام 
 ٢٧/ ٠٣/ ٢٠٠٧ 

 اعدام کودکان را متوقف کنيد 
www.adpi.net 

 ! به کمپين عليه اعدام کودکان بپيونديد                  ! عليه اعدام کودکان درايران            
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)  فـرورديـن    ٩(  مـارس      ٢٩روز   
آقاي داوري از معلمان دستـگـيـرشـده         

آقـايـان بـهـشـتـي،         .   از زندان آزاد شـد     
کـمـالـي    و   باغاني، قشقاوي، بداغـي      

الزم .    آزاد شدند  نيز يک روز قبل از آن     
به ياد آوري است اينـهـا مـعـلـمـيـنـي               
هستند که در جريان تهاجم وحشيـانـه     
رژيم به تجمع مـعـلـمـيـن در مـقـابـل                
مجلس شوراي اسالمي دستگير شده     
ــگــري از جــملــه                   ــودنــد وعــده دي ب

نــورالــه اکــبــري و هــاشــمــي            آقــايــان
بـراي  .   همچنان در بازداشت هسـتـنـد       

معلمان آزاد شده پرونده ساخـتـه شـده          
با وثيقه هاي سنـگـيـن آزاد           و آنها را  
 . کرده اند

معلمان اعالم کرده انـد پـس از            
تعطيالت اعـتـراضـات را تـا آزادي             
بدون قيدوشرط کليه دستگيرشـدگـان      
و تحقق مطالباتشان ادامه خـواهـنـد         
داد ورژيم که ميداند قادربه سـرکـوب        
حرکت آنها نيست، قصد دارد با ايـن          
عقب نشيني فضـاي اعـتـراضـي در            
ميان معلمان را آرام کند، و از طرفـي   
با گرفتن وثيقه از معلميـن آزاد شـده           
سايه تهديد را بـاالي سـر آنـهـا نـگـه                

نبايد بـه رژيـم ايـن امـکـان را               .   دارد
ــرده              .   داد ــتـ ــه گسـ ــا ادامـ ــد بـ ــايـ بـ

اعتراضات رژيـم را وادار بـه عـقـب               

 .نشينيهاي بيشتز کرد
خواسته هاي معلمـان خـواسـتـه          

اعـتـراض بـه      .   هاي کل جامعه اسـت     
تبعيض و نا بـرابـري اعـتـراض هـمـه              

به حاکمان اسـالمـي سـرمـايـه             مردم
معيشت ومنزلت حـق مسـلـم         .   است

سعادت و رفـاه حـق هـمـه           .   همه است 
آزادي و برابـري خـواسـت        .   مردم است 

همه مردم ستمديده و استـثـمـار شـده           
فقط مبارزه متحد و سـراسـري       .   است

بخشهاي مختلف قادر به تحقـق ايـن         
 . خواستها خواهد بود

حزب کمونيست کـارگـري هـمـه           
کــارگــران، دانشــجــويــان و مــردم               
آزاديخواه را به حـمـايـت فـعـاالنـه از               
اعــتــراضــات مــعــلــمــان بــراي آزادي        
معلمان زنداني و تحـقـق مـطـالـبـات            

مـعـلـمـان     .   بحق آنـهـا فـرامـيـخـوانـد           
زنداني و کليه زندانيان سياسـي بـايـد          

وثيقه ها بايد ملـغـي      .   فورا آزاد شوند  
هرنوع پرونده براي مـعـلـمـان و         .   شود

. مردم معـتـرض بـايـد مـلـغـي شـود               
حزب تمام امـکـانـات خـود را بـراي               
رساندن صـداي اعـتـراض مـعـلـمـان              

نـيـز      بگوش ساير بخشهاي جامعه و     
سازمانها، نهادها و مردم آزاديـخـواه        

 . جهان بکار خواهد گرفت
  

کليه معلمان زنداني بايد فورا و        
 بي قيد و شرط آزاد شوند

 مرگ بر جمهوري اسالمي     
 زنده باد جمهوري سوسياليستي       

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠٠٧ مارس ٣٠
     ١٣٨٦ فروردين   ١٠ 

 
 

تعداد ديگري ازمعلمان             
 زنداني آزاد شدند           

مبارزه معلمان ادامه             
 دارد  

 
بنا به گـزارشـات رسـيـده نـورالـه             
ــان            ــمـ ــيـ ــلـ ــورسـ ــلـــي پـ ــري، عـ ــبـ اکـ

  ( مـارس   ٣٠وعليرضاهاشمـي روز      
بـــراي .    آزاد شـــدنـــد      ) فـــرورديـــن١٠

معلمان آزاد شده پرونده ساخـتـه شـده          
و آنها را  با وثيقه هاي سنـگـيـن آزاد            

 . کرده اند
همچنين تشـکـل هـاي صـنـفـي             
فرهنگيان سـراسـر کشـور بـا صـدور             

 خـود،    فروردين  ٩بيانيه اي در جلسه     
 کـانـون     ٣٠که با حضورنمـايـنـدگـان         

صنفي از سراسر کشـور بـرگـزار شـده           
بود، ضمن اعتراض بـه بـرخـوردهـاي          

نيروهاي سرکوبگر رژيم و دستگـيـري       
معلمـان، خـواسـتـار بـرکـنـاري وزيـر               
آموزش و پرورش، عذرخـواهـي رژيـم       
از معلمان و تـحـقـق خـواسـت نـظـام                

در ايـن    .   همـاهـنـگ حـقـوق هـا شـد             
نشست کانون هاي صنفـي مـعـلـمـان           
برنامه هاي اعتراضي خود را براي از       
سرگيري اعتراضات در هـفـتـه هـاي            

 . آينده اعالم کردند
 

معلمان اعالم کردند چنانـچـه بـه         
خــواســت هــايشــان رســيــدگــي نشــود       

 فروردين دسـت بـه     ٢٨ و ٢٧روزهاي  
 ١١اعــتــصــاب خــواهــنــد زد، روز            

ارديبهشت نيـز اعـتـصـاب را ادامـه             
 ارديـبـهـشـت در         ١٢ميدهند و روز      

ســازمــان هــاي آمــوزش و         مــقــابــل    
پرورش اسـتـان و ادارات آمـوزش و              
پــرورش شــهــرســتــان تــهــران تــجــمــع         

 ١٨روز   .   اعتراضي خواهـنـد داشـت      

ارديبهشت نيز در مـقـابـل مـجـلـس              
اسالمي دست به تـجـمـع اعـتـراضـي            

 . خواهند زد
مبارزه معلمان يکي از مبارزات     
مهم جاري در کشور اسـت کـه بـايـد              
مورد توجه فعال بخشهاي مـخـتـلـف         

حزب کـمـونـيـسـت      .  جامعه قرار گيرد 
کارگري، کارگران مـراکـز مـخـتـلـف،          
دانشجويان در سراسر کشـور و هـمـه           
مردم آزاديخواه را به حمايت قاطعانـه      
از مبارزه مـعـلـمـان و پـيـوسـتـن بـه                   

 . صفوف اعتراضي آنان فراميخواند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي          
 آزادي، برابري،      
 حکومت کارگري       

 زنده باد جمهوري سوسياليستي        
 

 حزب کمونيست کارگري ايران          
 ٢٠٠٧   آوريل   ٢

 ١٣٨٦   فروردين   ١٣ 

   تعدادي ازمعلمان زنداني آزاد شدند 

 ۲۰۰۷ مارس ۲۰
 آيت اهللا سيد علي خامنه اي  

 رهبر جمهوري اسالمي ايران
 جماران
 ايران, تهران

  
 :آيت اهللا عزيز

به نمايندگي از طرف بيش از سـه        
ميلون کارکنان زن و مرد وابسـتـه بـه           

ايـن  ,   (CLC)کنگـره کـار کـانـادا           
نامه را مينويسم تا نگـرانـي عـمـيـق            
خود را در رابـطـه بـا اذيـت و آزار و                  
دستگيري صدها معلم در سـرتـاسـر          

ــر                   ــتــه اخــي ــران در چــنــد هــف و ,   اي
 ۱۴بــخــصــوص در طــي اعــتــراض           

 که در مقابل پـارلـمـان    ۲۰۰۷مارس  
و وزارت آموزش و پرورش تـهـران رخ       

بر طـبـق اطـالعـات        .   اعالم دارم ,   داد
در مجموع تـعـداد يـک هـزار         ,   واصله

 .معلم دستگير شده اند

اين سرکوب به دنـبـال مـيـتـيـگ            
 هزار نـفـر     ۱۰هاي اعتراضي بيش از     

در    . در مقابل پارلمان صورت گرفـت     
اين ميتيگ اعـتـراضـي بسـيـاري از            
تظاهر کنندگان پـالکـارت هـايـي را            
حمل مـيـکـردنـد کـه در آن بـعـنـوان                  
بــخــشــي از کــمــپــيــن دريــافــت مــزد          

دولت رئيس جمهـور احـمـدي        ,   بيشتر
ــرار                     ــاد قـ ــقـ ــتـ ــورد انـ ــژاد را مـ نـ

آنهـا از وزارت آمـوزش و              . ميدادند
پرورش شکايت داشتند که خـواسـتـه         

 .هاي آنان را ناديده مي گيرد
ما در طول سـال هـاي گـذشـتـه               

بـه شـمـا نـوشـتـيـم               نامه هاي چنـدي   
مبـنـي بـر ايـنـکـه بـر طـبـق اخـبـار                      

, مـعـلـمـانـي کـه مـزد بـهـتـر                   موثـق 
تأمين مسـکـن، رفـاه اجـتـمـاعـي و               
پايان بخشيدن به قـوانـيـن تـبـعـيـض              
آميز را مـطـالـبـه مـيـکـنـنـد، مـورد                
تهديد نيروهاي امنيتي قـرار گـرفـتـه          

 .اند
بــار ديــگــر مصــرانــه از شــمــا              

درخواست مي کنـم کـه از سـيـسـتـم               
قضايي و مقامات امـنـيـتـي کشـور            
خود بـخـواهـيـد تـا تـمـام مـعـلـمـان                    
بازداشتي و فعالين کارگري را فـوري        
آزاد نموده و همه اتهامات بـر عـلـيـه            

هــمــچــنــيــن    . آنــهــا را لــغــو نــمــايــنــد      
مصرانه از شما ميخواهم که احـکـام         
صادره بر عليه فعاليـن اتـحـاديـه اي            
سقز و سـنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت               

شـرکـت   " اتوبوسراني تهران و حـومـه         
 .را لغو نماييد" واحد
بســـيـــاري از ســـازمـــان هـــاي           

تجاوز به حـقـوق     ,   مستقل بين المللي  
اتحاديه اي را وسيعا مستند ساخـتـه        

, از جــملــه ايــن ســازمــان هــا               . انــد
کنفدراسيون بين المللي اتحـاديـه هـا         

و سـازمـان هـاي        )   آي تي يو سـي       (   
فـدراسـيـون اتـحـاديـه         ,   وابسته بـه آن     

, سازمان عـفـو بـيـن الـمـلـل            ,   جهاني
گزارشگران بدون  ,   ديده بان حقوق بشر   

سازمان قلم جهاني و همچنـيـن       ,   مرز
سازمان آزادي بـيـن الـمـلـلـي تـبـادل                

عليرغم قـول هـاي       .   مي باشند ,   بيان
داده شده از سوي وزارت کار ايران بـه          

, اتحاديه هايي چون آي تـي يـو سـي            
فدراسيون بين المللـي حـمـل و نـقـل              

ايـــن ,   و آي ال او         )   آي تـــي اف      (   
وزارتخانه تـاکـنـون بـه هـيـچـيـک از                 

 .شکايت ها رسيدگي نکرده است
ما به کار خود با کـنـفـدراسـيـون           

آي تـي يـو       (   بين المللي اتحاديه هـا      
جهت زير نظر داشتن وضـعـيـت       )   سي

حقوق کارگران در ايران ادامه خواهيم      
 .داد

من مصرانه از شما مـيـخـواهـم           
که جهت تأمين اين حـقـوق و پـايـان              
بخشيدن به استـفـاده از خشـونـت بـر              
عـلــيــه کـارگــرانــي کــه بــه اقــدامــات           
قانوني جـهـت دفـاع از حـقـوق خـود                

 .اقدام عاجل نماييد, دست ميزنند

 
 

 با احترامات فائقه
  

 وي جورجيتي  کنث
 پرزيدنت 

  
 :رونوشت به

مــقــامــات و قــائــم مــقــام هــاي           
 اجرايي سي ال سي 

 کميته اجرايي سي ال سي
 رئيس آي تي يو سي, گاي رايدر

وزيـر امـور     ,   جناب پيتر مک کي   
 خارجه کانادا 

وزيـر  ,   جناب ژان پير بـالکـبـورن         
 کار کانادا

وزارت کـار و امـور اجـتـمـاعـي              
 ايران

رئـيـس آمـوزش      ,   فرد ون ليـوون      
 بين المللي

 *  * * 

 
 به دستگيري صدها معلم در ايران               )سي ال سي    ( اعتراض کنگره کار کانادا            
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در نظام سـرمـايـه داري اصـل و              
مبنا ، انباشت سرمايه و کسب سـود        

امنيت جـانـي     .   براي يک اقليت است     
و معيشت کارگر  و رفاه و آسايش او          
نزد صـاحـبـان سـرمـايـه جـايـگـاهـي                

اين که صاحبان سرمايه تالش     .   ندارد
مي نمايند با کم ترين هزينه، تـولـيـد           
اجتماعي را سازمان دهـنـد و تـالش          
جدي براي تامين امـنـيـت جسـم  و               
جان کـارگـران صـورت نـمـي دهـنـد،               
ناشي از نگاه ابزاري و ضـد انسـانـي             
سرمايه به کارگر بعنوان نيروي توليـد      

طبق گزارش تـکـان دهـنـده ي           .   است
سازمان بهداشت جـهـانـي کـه اخـيـرا             
انتشـار يـافـتـه، سـاالنـه يـک صـد و                   
بيست ميليون حادثـه ي شـغـلـي در              
جهان اتفاق مي افتد که در نتيجـه ي          
آن سه ميليون و پانصد هـزار نـفـر از              
ــود را از دســت                   ــان خ ــران ج ــارگ ک

يعني روزانه حدود نه هزار     .   ( ميدهند
هم چنين تا يک صـد       ) و شش صد نفر   

و پنـجـاه و هـفـت مـيـلـيـون نـفـر از                      
کارگران جهان به بيماري هاي شغـلـي        

از سـوي ديـگـر در          .   دچار مي شونـد   
کنفرانس حفاظت و ايـمـنـي کـار در              

ــا ارائــه ي آمــاري            ۲۰۰۶آوريــل     ب
متفاوت با منبع فوق الـذکـر، اعـالم           

 نفر از کـارگـران     ۶۰۰۰شد که روزانه  
بر اثر حوادث شغلي يا بيمـاري هـاي          
ناشي از کار، جان خـود را از دسـت               

شـمــار ايــن حــوادث در        .   مـي دهـنــد    
کشورهاي به اصطالح در حال توسعه      
نسبت به کشورهاي صنعتـي بسـيـار         

 ۲۰۰۱در چـيـن، سـال         .   بيشتر است 
تعداد حوادث کـاري کـه مـنـجـر بـه                
غيبت کارگران از محل کارشان شـده       
به شصت و نه ميليـون نـفـر و شـمـار                
حوادثي که منجر به مـرگ کـارگـران           
شده به هفتاد و سه هزار مـورد و در             
بــرزيــل و مــکــزيــک شــمــار حــوادث           
مرگبار به سي و نه هزار نـفـر رسـيـده             

 .است
 به راستـي کـدام جـنـگ چـنـيـن               
تلـفـات انسـانـي بـزرگـي دارد؟ مـي                
بينيم براي مخالفـت بـا جـنـگ هـا،              
ميليون ها نفر به خيابان مي ريزند و         
از همه جا صداي انتقاد و مـخـالـفـت        
بــلــنــد مــي شــود امــا گــويــي کســي           
متوجه  جـنـگـي کـه مـوجـب مـرگ                 
روزانه شش هزار نفر انسان مي شود،       

 .نيست، حتي خود کارگران
در ايران هيچ منبعي وجود ندارد      
کـه آمـار واقـعـي حـوادث نـاشـي از                  
ناامني محيط کار را بازگو نمـايـد و          

. آمارهاي متناقضي ارائه مـي شـود       
 درصـد از کـارگـران کـه در               ۵تنهـا    

صنايع بزرگ کار مـي کـنـنـد مـورد              
. معاينه ي ادواري قـرار مـي گـيـرنـد            

اما با توجه به منابعي چون سـازمـان         
تامين اجتماعي و يا پزشکي قانونـي       
مي توان به بطور تخمينـي بـه عـمـق             
فجايع ناشي از ناامني محيـط هـاي         

بــنــابــر .     کــارگــري در ايــران پــي بــرد        
گزارش سازمان تامـيـن اجـتـمـاعـي،           
ساالنه شمار حوادث ناشي از ناامنـي      
کار رو به افزايش بـوده و از شـانـزده                
هزار و سي صد و هشتاد و سه مـورد          

، به بيسـت و پـنـج هـزار             ۸۲در سال   
.  رســيــده اســت     ۸۵مــورد در ســال        

 )۴/۱۱/۸۵روزنامه همشهري ( 
بر اساس همين گـزارش در سـال          

 بيست هزار نفر در اثر حـادثـه ي            ۸۴
ناشي از کار مصدوم شده و يـک صـد           

از مـيـزان     .   نفر نيـز جـان بـاخـتـه انـد             
بيست هزار مصدومين کارگر، حدود     
هيجده هزار سالمت خود را باز يافته       
اند اما از سرنوشت دو هـزار کـارگـر             

و .   ديگر اطالعـي در دسـت نـيـسـت            
ضمنا مويد اين مسئله اسـت کـه آن          
ها دچار آسيب ديدگي دائم يـا نـقـص           
عضو شده و قـادر بـه ادامـه ي کـار                 

الــبــتــه الزمســت يــادآور         . نشــده انــد  
شويم که اين آمار تـنـهـا مـربـوط بـه               
بيمه شدگان تامين اجتماعي است و       
با راه گريزهايي که قـوانـيـن مـوجـود             
دست کارفرمايان را در بيمه کردن يـا     
نکردن کارگران بـاز گـذاشـتـه و نـيـز                
تنوع وضعيت استخدامي در ايـران،        
بسياري از کارگران مشمول بـيـمـه ي          
تامين اجتمـاعـي نـمـي شـونـد و در                
صورت بروز حوادث ناشي از نـاامـن          
بودن محيط کار طبعا نمي توانند بـه      
تامين اجتماعي مراجعه کـرده و در          
نتيجه شمار حـوادث شـغـلـي بسـيـار             
بيشتر از آن مـي بـاشـد کـه تـامـيـن                  

 .  اجتماعي اعالم مي کند
بـه عــنـوان مــثـال مـي تــوان بــه               
آماري که توسط سـازمـان پـزشـکـي            

کـه  ( قانوني ارائه شده مراجعه کـرد            
البته باز هم نمي توان گـفـت گـويـاي             

سازمان پزشـکـي   ) .   کل واقعيت است 
 ۸۳قانوني اعالم نموده کـه در سـال            

ششصد و نود و هفت نفـر و در سـال              
 هشتصد نـفـر در اثـر حـوادث و               ۸۴

بيماري هاي ناشي از کار جان بـاخـتـه     
اما در آخـريـن اظـهـار نـظـر کـه                .   اند

توسط مدير کل بازرسي وزارت کـار         
که اخيرا در کرمان بيان داشـتـه طـي            
يکسال گذشته هزار و يکصد نـفـر از           
کارگران ايران بعلت حوادث ناشـي از        
ناايمن بودن محيط کار جان خـود را          

سـازمـان تـامـيـن        .   از دست داده انـد      
 درصـد از      ۵۳اجتماعي علـت بـروز        

حوادث شغلي را بي احتياطي کارگـر       
در شرايطي که کارگـران در    .   مي داند 

ايران امنيت شـغـلـي نـدارنـد و بـراي               
حفظ شغل خود و راضي نگهداشـتـن        
کارفرما دائما دچار استرس هسـتـنـد        
فشــار کــار  و تــرس از زيــان ديــدن                
کــارفــرمــا يــا انــجــام کــار بــرخــالف           
خواست کارفرما، آن ها را وادار مـي         
کند که تنها به فکر حفظ مـوقـعـيـت            
کاري خود بوده و خود و امنيت جسم        

از .   و روان شـان را فـرامـوش کـنـنـد               
طرف ديگر مجهز نبودن کـارگـاه هـا         
به وسايل ايمني و حتي ابزار مناسـب        
توليد، و نبود آموزش در زمـيـنـه ي             
ايمني کار و هم چنين فشار کارفـرمـا    
براي انجام کار در کوتاه تـريـن زمـان            
ممکن باعث مـي شـود کـه حـوادث             

بـا  .   کاري رشد فزاينده اي داشته باشد     
هر سانحه ي شغـلـي کـه اتـفـاق مـي                
افتد، نه تنـهـا جـان کـارگـران بـلـکـه                 
هستي و معيشت آن هـا و خـانـواده              

. هايشان مورد تهديد قرار مي گـيـرد       
چون بعد از نـقـص عضـو يـا آسـيـب                 
ديدگي، کارگران کار خود را از دسـت        
مي دهند و بال تکلـيـف در جـامـعـه              

اما صاحبان سرمـايـه   .   رها مي شوند  
تنها به فکر جيب خود هستند و اگـر          
در بـعـضـي مـراکـز کـاري سـيـسـتـم                   
آموزشي و ايمني نه چندان کـارآمـدي        
را برقرار نمـوده بـاشـنـد، بـيـشـتـر از                 
ناحيه دلسوزي براي سرمايه و کسـب        
سود بيشـتـر اسـت و نـه دغـدغـه ي                  

رئـيـس   .   حفاظت از امنيت انسان هـا      
مرکز تحقيقات و مطـالـعـات وزارت         
: کار و امور اجـتـمـاعـي مـي گـويـد               

آموزش و ايمني و بهداشت کـار طـي          
 ۵۰۰ ســال گــذشــتــه بــيــش از              ۱۰

ميليارد تومان صرفه جويي به دنبـال       
داشته و چنان چه هزينه هاي درمـان،         
ديه و فوت، زمان استراحت وکـاهـش        
بازده توليد را حساب بـکـنـيـم بـطـور             
متوسط هر سانحه ي کار ده ميليـون         
تومان هزينه بر کشور تـحـمـيـل مـي            

تا بحثي از سوانح ناشي از کار       .     کند
مي شود فورا دادشان در مي آيد کـه          
مقصر اصلي خود کارگران هستند و       
حادثه، بعلت بي احـتـيـاطـي کـارگـر             

 .روي مي دهد
کميته ي مشترک سـازمـان بـيـن           
الــمــلــلــي کــار و ســازمــان بــهــداشــت         
جهاني در تعريف از بهـداشـت حـرفـه           
اي و هدف از آن را ايـن طـور بـيـان                   

بــهــداشــت حــرفــه اي           " کــرده انــد        
عـلـم و هـنـر تـامـيـن              :   عبارتست از  

باالترين حد سالمتي براي کـارگـران،        

تطببيق کار با مقتـضـيـات روحـي و            
جسمي کارگران، حـفـظ سـرمـايـه از             
طـريـق ايــجـاد مــحـيـط کــار سـالــم،               
انتخاب کارگر مناسب براي هـر کـار         
و پيش گيري از حوادث و بيماري هـا         
و توجه به مسائـل کـارگـران و افـراد              
وابسته به آنان تا هر کارگر بتوانـد بـا            
برخورداري از حـداکـثـر سـالمـتـي و              

. " رفاه، فردي موثر براي اجتماع باشد     
اين تعريف با توجه بـه آن کـه حـفـظ                
سالمت کارگر و سرمايه را هم سنگ       
ــخــشــي ازهــدف                ــمــوده و ب فــرض ن
بهداشت حرفه اي را حـفـظ سـرمـايـه             
فــرض نــمــوده وبــه کــارگــر نــگــاهــي           
ابــــزارگــــونــــه دارد امــــا حــــاوي               
استانداردهايي است که ما در ايـران         

مـي تـوان     .   ردي از آنها نمـي بـيـنـيـم          
تفاوت فاحش اين تعاريف و اهـداف          
را با واقعيت هاي موجود در محيـط        
هاي کارگـري مـا و آمـار ذکـر شـده                 

تنها زماني کـه خـود       .  مقايسه نمود 
کـارگــران مــديـريــت مــحـيــط کــار و            
جامعه اي که در آن زندگي مي کننـد         
را بدست بگيرند، مـي تـوان از بـروز             
فجايع روزمـره اي در ايـن مـقـيـاس               

براي هر چه نزديک تـر       .   جلوگيري کرد 
شدن به اين هـدف  و سـايـر اهـداف                 
انساني، بايستـي کـارگـران، خـود را            
ســازمــان بــدهــنــد و خــواســتــه هــا و           
نيازهاي برحـق شـان را يـک صـدا و                
نـيــرومــنـد بــيـان کــرده و بــه کــرســي              

 . بنشانند
 

 برگرفته ار سايت شورا    

 
 کشتار بردگان مزدي در نظام سرمايه داري

 جميل محمدي       

 برنامه هاي تلويزيون انترناسيونال                            
 

 ساعته حزب در شـبـکـه        ٢٤برنامه هاي انترناسيونال همه روزه، تا راه افتادن تلويزيون         
 بـعـدازظـهـر بـه وقـت             ٣ تـا      ٢(  و نيم عصر به وقت تهران    ٤ و نيم تا     ٣هات برد، از ساعت     

 . از کانال يک پخش ميشود)  صبح به وقت لس آنجلس٦ تا ٥اروپاي مرکزي،  
 نـيـمـه      ١ تـا      ١٢ و نيم ظهر به وقت ايران،         ١٢ و نيم تا     ١١هرشب از ساعت    اين برنامه   

 .  صبح به وقت اروپاي مرکزي تکرار ميشود١٠ تا ٩شب به وقت لس آنجلس،  
 : آدرس کانال جديد
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

شاهواز سـنـنـدج  در يـادداشـت             
 : کوتاهي نوشته اند

سالم، خواستم سـئـوال کـنـم کـه             
فرق استراتژي حزب کمونيـسـت ، بـا           

 کمونيسم کارگري چيست؟
 

اين سوال با حـروف ارو فـارسـي             
نوشته شـده و بـنـطـر مـي رسـد کـه                    
منظور شاهو عزيز، فـرق اسـتـراتـژي           
حــزب کــمــونــيــســت ايــران بــا حــزب           

امـيـدوارم   .   کمونيست کارگري بـاشـد     
 .درست متوجه شده باشم

 
شاهو عزيـز، اگـر      :   عبدل گلپريان 

سئوال شما را درسـت مـتـوجـه شـده               
باشم، بايد بگويم تا جـايـي  کـه مـن               
ــراتـــژي حـــزب              ــتـ اطـــالع دارم، اسـ
کمونيست ايران نه آنچه که خـود ايـن          
حزب ادعا ميکند، بلکـه پـراتـيـکـي           
ــجــام                  اســت کــه ايــن حــزب دارد ان

 .پايينتر به اين اشاره ميکنم. ميدهد
 ممکن است که شمـا بـرنـامـه و            
اهــداف ســيــاســي ايــن حــزب را هــم            
مطالعه کـنـي و  مـتـوجـه ايـن امـر                   
شويد که دارد از سـوسـيـالـيـسـم و از            
مبارزه طبقاتي در برنامـه خـود مـي           
گويد اما ما بين آنچه که در اهـداف           
و استراتژي بيان شده، با آنچه کـه در            
عمـلـکـرد سـيـاسـي انـجـام مـيـدهـد                  
تــفــاوت بــنــيــادي و اســاســي وجــود           

براي نمـونـه شـمـا نـگـاه کـنـيـد                 . دارد
ــچــه را کــه حــزب                  ــبــيــنــيــد کــه آن ب
کمونيست ايران  و در استراتژي خـود        
ادعا ميکند، تا چه سطحـي از نـظـر            

مـمـکـن    .   عملي در آن دخـيـل اسـت           

ــق                     ــحــق ــن حــزب ت ــراي اي اســت  ب
سوسياليسم امري خـوشـايـنـد بـاشـد            
مـنـتــهـا آنــچـه را کـه در عـمــلـکــرد                  
سياسي براي خود تعريف کـرده اسـت          

ايـن  .   هيچ ربطي به سوسياليسم ندارد    
ناسيوناليـسـم   ”   چپ” حزب جناحي از    

کرد است که حضور سياسي و عملـي        
اش در اين جـبـهـه  قـابـل مشـاهـده                   

در هـمـيـن راســتـا شـمـا مــي               .   اسـت 
توانيد دوري وفـاصـلـه گـرفـتـن ايـن                
حزب با چپ و راديکاليسم جامعه را        

شما بجاي اينکه ايـن      .   بخوبي ببينيد 
ــار حــزب چــپ و                     ــن حــزب را در ک
کمونيستي ديگري ببيند، تالـشـهـاي        
مبارزاتـي و عـمـلـي آنـرا در مـيـان                  
احزاب ناسيوناليست منـطـقـه نـظـيـر           
طالباني و بارزاني، حزب دمکرات و       

 . غيره مشاهده خواهيد کرد
هر از چندگاهي عده اي در ميـان       
اينها پرچم ناسيوناليست را بلند مـي       
کنند و تالش شان اين است که کـپـي        
هاي ديگري از باند زحمتکشان را در       
اين حزب تکثيـر کـنـنـد امـا بـخـش                

آن و  بنا بر مواضع و عملکرد        “   چپ” 
سياسي خويش، نـاتـوان از يـک نـقـد              

. جدي از اين ناسيونالـيـسـم هسـتـنـد           
خالصه کنم  و آن اينکه سوسياليـسـم         
براي آنها پراتيک نيست  و عمال با آن         

شما بـراي ايـنـکـه         .   سرو کاري ندارند  
دريابيد که اين حزب چه استـراتـژي و          
هدفي را دنبال مي کـنـد، کـافـيـسـت            
نگاهي به عملکرد سياسي روزانـه آن        

کـوهـي از اعـتـراضـات و            .   بيندازيـد 
مبارزات کارگري در جامعه در حـال         
جريان است، جنبشـهـاي اعـتـراض و           

اجتماعي راديکال، بـرابـري طـلـب و            
آزاديخواه تصوير ديگري از اين مـوج       
اعتراضي است امـا جـاي پـايـي بـه               
لحاظ عملي و دخالتگري را تـوسـط           

 .آنها نمي بينيد
ناسيـونـالـيـسـم      “   چپ” آنها جناح   

کرد هستند که بين چپ و راست خود        
و چـنـانـکـه گـفـتـم           .   مدام در نوسانند  

 .سوسياليسم پراتيک آنها نيست
در نتيجه اگر پراتيک مـبـارزاتـي         
حزب کمونيست ايران را نگاه کـنـيـد،         
در خواهيد يافت  که اسـتـراتـژي ايـن            
حزب با آن اسـمـي کـه بـر روي خـود                 
دارد و آنچه را که بعنوان اهداف خـود       
 .ادعا ميکند، کامال متفاوت است

حال اگر شناخت از استراتژي اين      
حزب را بر اساس عملکرد مبـارزاتـي        
آن، بعنوان شاخصي در اين شـنـاخـت         
در نطر بگيريم، ميتوان به اسـتـراتـژي         
ديگري در افـق و اهـداف ايـن حـزب               

 .رسيد
به اين عملکرد ها اشاره کوتاهي      
ميکنم تا تصويري از استراتژي آن را        

 . داشته باشيم
افق و استراتژي حزب کمونيـسـت      
ايران، دست يابي بـه مـوقـعـيـتـي در              
محدوره کردستان و در جـهـت کسـب          
تعيـيـن حـق سـرنـوشـت بـراي مـردم                 

چندي پيش ابراهـيـم     .     کردستان است 
عليزاده  از تـالش بـراي يـک دولـت                 

بنظر شما آيـا ايـن       .   کردي سخن گفت  
تالش هـا ربـطـي بـه سـوسـيـالـيـسـم                   

 ادعايي آنها دارد؟ 
در حــال حــاضــر هــم، چــرتــکــه             
انداحتن و لم دادن در اردوگاه هـايـش          
در کـردسـتـان عـراق و نـظـاره کـردن                 
اوضاع سياسي منطقه، دل بستـن بـه         
احــزاب نــاســيــونــالــيــســت کــرد، آن           
موقعيت و شـرايـطـي اسـت کـه ايـن                
حزب در آن بسر مي برد و عمـال يـک            

حــزب راکــد و بــي اثــر کــه هــر از                    
چندگاهي نـيـز تـعـدادي از اعضـا و               
کادرهايـش، از بـي خـاصـيـتـي ايـن                
حزب و از موضعي ناسيونالـيـسـتـي،       
بي ربطي استراتژي کاغذي آنرا به باد       

نکات بـاال    .   حمله و انتقاد مي گيرند    
تنها گوشه کوچکي از افق، پراتيک و        
داستان زندگي مسدود و مـحـدود آن         

کـــل پـــديـــده امـــروز حـــزب          .   اســـت
کمونيست ايران را بايد در پـرتـو ايـن         
دوري و غريبي شان از سوسـيـالـيـسـم       

اگر هم افقي را بـراي خـود           . نگريست
ترسيم کند، چيزي نيست بجـز افـق و        
آرمانهاي ناسيوناليسم کـرد کـه  در            

 .درون اين حزب خودنمايي مي کند
اميدوارم تا انـدازه اي تـوانسـتـه            
باشم استراتژي اين حـزب در تـفـاوت           
فاحش آن با عملکرد سياسـي اش را          

 .نشان داده باشم
 

و اما در اين قسمت به اهـداف و          
استراتژي حزب کمونيـسـت کـارگـري         
اشاره اي مختصر خواهم کرد تا فـرق         
بين  استراتژي حزب کمونيست ايـران        
ــا حــزب                  کــه در بــاال اشــاره شــد، ب
 .کمونيست کارگري را متوجه شويد

اســتــراتــژي حــزب کــمــونــيــســت        
کارگري در برنامه و اهداف اين حزب       

اگـر  .   بطـور فشـرده بـيـان شـده اسـت              
بخواهم در يک جملـه ايـن اهـداف را              
بيان کنم اين است که حزب مـا بـراي           
تحقق سوسياليسم، از طريق انـقـالب        
احتماعي که طبقه کارگر در راس آن         
ــرار دارد و بــراي کســب قــدرت                   ق
سياسي، لغو مالکيـت خصـوصـي و          
بــرقــراري جــامــعــه اي آزاد، بــرابــر و           

 .سوسياليستي مبارزه ميکند
حال شايد اين سئوال مطرح شـود       
که آيا براي رسيدن به اين اسـتـراتـژي،          
ــيــتــهــاي حــزب              عــمــلــکــرد و فــعــال

کمونيست کارگري با اين اسـتـراتـژي         
همخواني دارد يـا نـه؟ جـواب بـدون              

بـراي  .   کوچکترين ترديد مثبت اسـت     
نشــان دادن ايــن هــمــخــوانــي در                  
استراتـژي و پـراتـيـک روزمـره حـزب               
کمونيست کارگري، به گوشه هايي از      

درگير .   اين عملکردها اشاره مي کنم    
و دخيل بودن حزب در اعتـراضـات و          
مبارزات روزمره کارگري، هـدايـت و        
سازماندهي اين جنبش، کـاري اسـت      
که بعنوان عملکرد روزانـه و لـحـطـه             

در ايـن    .   اي، در دستور کـار مـاسـت         
رابطه شما را رجوع ميدهم به برنـامـه         
هاي تلويزيون انترناسيونال، نشريـات     
و سايتهاي حزب، تالش فعاليـن ايـن         

 .عرصه در درون جامعه
هــمــچــنــيــن تــمــاس و ارتــبــاط           
تنـگـاتـنـگ بـا فـعـالـيـن و رهـبـران                    
کارگري در مـراکـز کـارگـري، جـلـب              
حمايت و پشتيباني هاي بين الملـلـي        
از مبارزات کارگري، دخالت  و تاثير       
گذاري بر جنبشهاي اجتماعي ديـگـر        

جنبش دفاع از حـقـوق بـرابـر زن و              (   
مرد، جنبش دفاع از حـقـوق کـودک،            
خواست و مطالبات جوانان و دخالـت       
در امر نـجـات جـان کسـانـي کـه بـه                  
اعدام و سنگسار محکوم مي شـونـد        

، آن فعاليتي است کـه عـمـال          . . . . ) وو
اينها رئـوس   .   حزب با آن در گير است     

پراتيک حزب است که من در ايـنـجـا           
به عرصه فعـالـيـت در خـارج کشـور              
اشاره نکردم که در همين راستا حـرب     
فعاليتهاي وسـيـع و گسـتـرده اي را               
تاکنون و با موفقيـت بـه پـيـش بـرده               

 . است
اميدوارم توانسته باشم به سئـوال      

منتطـر  .   شما تا حدي پاسخ داده باشم 
دريــافــت ســئــواالت ديــگــري شــمــا           

 .موفق باشيد. هستم
 *  * * 

 

 پاسخ به يک سئوال

 عبدل گلپريان
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