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 باران مصلح ژآرابادي 

 
بــه عــنــوان دخــتــري كــه در يــك            
جامعه سنتي كرد بـزرگ شـدم و كـم          
وبيش با اين مشكالت دست وپنـجـه   
نرم كرده ام بـه جـرات مـي گـويـم در              
مناسبات خانوادگي و فاميلي سنتي 
به زن به چشم يك كاال نگاه مي كنند 

پس از گذشت بيش از يکماه از   
اعتراضات کارگران اخراجـي فـوالد     
زاگرس و شکايت آنها از کارفرما به 
اداره کار شـهـرسـتـان قـروه، صـبـح              
امروز جلسه هيات تشـخـيـص ايـن         

اداره براي رسيدگي به شکايـت ايـن     
کارگران برگزار شـد و هـمـزمـان بـا            
تشکيل اين جلسه کارگران اخراجـي  
فوالد زاگرس دسـت بـه تـجـمـع در              
ــرســتــان                 ــل اداره کــار شــه ــقــاب م

زدند و با نصب پـالکـاردي بـر         قروه 
روي ديوار آن خواهان احقاق حـقـوق     

 حقه شدند.
بنـا بـر گـزارشـهـاي رسـيـده بـه                 

پس از گذشت بيش از يکماه از   
اعتراضات کارگران اخراجـي فـوالد     
زاگرس و شکايت آنها از کارفرما به 
اداره کار شهرستان قروه، صبـح روز    

مرداد جلسه هـيـات      ٢٣ چهارشنبه 
تشخيص اين اداره براي رسيدگي بـه  
شکايت برگزار شـد و هـمـزمـان بـا              
تشکيل اين جلسه کارگران اخراجـي   

دست به تجمع در مقابـل اداره کـار       
 زدند.  شهرستان قروه 

بنا بر گزارشهاي منتشر شده از 

ارتش مصر تهاجم خونـيـنـي را      
به تظاهرات و تجـمـعـات نـيـروهـاي         
مدافع اخوان الـمـسـلـيـن بـه جـريـان             
انداختـه اسـت. آمـار رسـمـي خـود                
دولت تا اين لحظـه مـرگ بـيـش از           

نفر را تـايـيـد مـيـکـنـد. امـا                 ٥٠٠ 
اخوان المسلمين از کشته شدن بيش 

نفر و زخمي شدن شمـاري   ٢٠٠٠ از 
بسيار بيشتر سـخـن مـيـگـويـد. در            
شهرهاي مختلف مصـر حـکـومـت         
نظامي اعالم شده است. در مجموع 
روشن است که ارتش مصـمـم اسـت      
هرگونـه حـرکـت نـيـروهـاي حـامـي               

 مرسي را قلع و قمع کند. 
 

جــنــايــات و کشــتــار تــظــاهــر           

کنندگان با هيچ توجيهي قابل قبول 
نيست و بايد از طرف همه نيروهـاي  
انسان دوست و راديـکـال مـحـکـوم          
شود. نفس اين کشتار و جنايت يـک   
اقدام ضـد انسـانـي اسـت. امـا در                 
عين حال ارتش دارد با اين تـهـاجـم      
خونين جاي پـاي خـود را مـحـکـم              
ميکند تا نه فقط حرکات نيـروهـاي   
ارتجاعي نظـيـراخـوان الـمـسـلـمـيـن            
بلکه کال هرگونه تحرک انـقـالبـي را      
نيز سرکوب کـنـد و جـامـعـه را بـه               
شرايطـي مشـابـه قـبـل از انـقـالب                
بازگرداند. ايـن  ضـعـف رهـبـري و               
تحزب و برنامه انـقـالبـي در صـف           
انقالب بود که به ارتش که در جريان 
انقالب بشدت تضعيف شده و عقب 

رانده شده بود امکان  داد که فرصت 
را براي به زير کشيدن انقالبي اخوان 
و مرسي از مردم بگيرد و با يک تير 
دو نشان بزنـد. هـم خـود را هـمـراه               
اکثريت عظيم مردمي کـه خـواهـان      
برکناري مرسي بودند نشان بدهد و   
هم خـود زمـام امـور را در دسـت                 
بگيرد و به وسط صحنه سياست پـا  

 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان
 

دور سوم از مـذاکـرات کـارگـران           
مــرداد بـــا     ۲۳ فــوالد زاگــرس در            

سماجت کارفرما بي نتيجه به پـايـان،   
مـرداد بـا        ٢٨ رسيد. کـارگـران در            

شنيدن خبر فروش اموال کارخانـه در    
مقابـل در ورودي کـارخـانـه تـجـمـع                 
کردند و مانع خروج امـوال کـارخـانـه         

 شدند. 
مروري کوتاه مبارزه و اعـتـراض     
کارگران فوالد زاگرس را در مصاحبه 
ايسکـرا بـا نسـان نـوديـنـيـان مـورد                 

 بررسي قرار ميدهيم.
 

بـيـش از يـک مـاه از             ايسکـرا:     
اعتراضات کـارگـران فـوالد زاگـرس           
ــعــات                ــجــم ــن ت ــگــذرد. اي ــروه مــي ق
اعتراضي در دور اول و دوم کـارگـران     
زاگرس با موفقيت به نتيجـه رسـيـد.      

 اين موفقيت چگونه ممکن شد؟
 

به دليل پيـگـيـري    نسان نوديينيان:  
کارکران بر سر خواستـهـاي خـودشـان       
اين موفقيت به انـجـام خـود رسـيـد.            
ــه پــرداخــت                ــارگــران ک ــواســت ک خ
دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه و مــزايــاي           
پرداخت نشده و مـقـابلـه در مـقـابـل             

تير به ١٨ اخراج دسته جمعي بود. در  
نفر از کارگران توسط کـارفـرمـا      ٢٥٠ 

اعالم شد که کارخانه را ميفـروشـد و     
تعطيل ميکند. در همان سـاعـتـهـاي      
شروع اين پروسه (اخراج دسته جمعي  
کــارگــران فــوالد زاگــرس) کــارگــران          
دست به اعتراض دسته جمعي زدنـد.  
در مقابل کارخانه تجمع اعتراضي را 
سازمان دادنـد و وقـتـي بـه نـتـيـجـه                 
نرسيدند دسته جمعي در شهر سنندج 
(مرکز استان کردسـتـان) و در جـلـو             
استانداري تجمع اعتراضي را ادامـه      
ــه                ــدار و کــارفــرمــا ب دادنــد. اســتــان
خواستهاي کارگران با بي توجهـي بـه     
اين اعتراض برخورد کردند. کارگـران   

تير تجمعـات خـودشـان را بـه           ٢٤ در 
ــهــران                ــيــت رهــبــري در ت ــل ب مــقــاب
کشاندند. دفتر بيت رهبري با فشار و  
امنيتي کردن اين اعتراضات به قصد 
تعطيل کردن اعتراضـات از مـذاکـره        
سرباز زدند. اما کارگران همچنان بـر     
خواستهايشان پايفشردند. در نتـيـجـه     
استـقـامـتـشـان دفـتـر بـيـت رهـبـري                  

  ادامه دارد اعتراض کارگران فوالد زاگرس

 
کارگران اخراجي فوالد زاگرس همزمان با برگزاري جلسه هيات تشخيص اداره  

 کار شهرستان قروه
 دست به تجمع در مقابل اين اداره زدند

 سماجت  کارفرماي فوالد زاگرس: جنايات ارتش مصر را محکوم ميکنيم
  فقط يک ماه از حقوقهاي معوقه را ميپردازم! 
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مجبور شـد بـا ارسـال نـامـه اي بـه                   
مجلس ادامه اعتراضات کارگران را   
به طرف مجلس بـفـرسـتـد. کـارگـران          
اعتراض در مـقـابـل مـجـلـس را در             

و در نـامـه اي         تير ادامـه دادنـد       ٢٥ 
مـطـالـبـه زيـر را          ۵ خطاب به مجلس 

ـ بازگشت بـه کـار و       ١ ارائه ميدهند. 
يا در غير اينصورت بـازنشـسـتـگـي        

ــ ارائـه مـطـالـبـات           ٢ بيش از موعد   
ـ ٣ سريع حقوق و معـوقـات گـذشـتـه          

اجراي سختي کار تاييد پده قـبـلـي و      
ــ ارائـه     ۴ درج آن در سوابق کاري مـا    

ـ ۵ مابه التفاوت در سـنـوات گـذشـتـه       
بررسي پرونده پزشکي پرسنل تـوسـط   

تـحـت فشـار ايــن           .پـزشـک مـعـتـمـد        
نـمـايـنـدگـان      نـفـر از        ٢٥ اعتراضات 

خواهان رسـيـدگـي بـه مـطـلـبـات و                 
خواست کارگران ميشوند. در نتيـجـه    
کميسيون اصل نود با يک مهلت چند 
ــه                 ــخــواهــد ب ــران مــي ــارگ روزه از ک

 تجمعاتشان پايان دهند. 
در راه بـازگشــت بـه شــهـر قــروه              
دسـتــه جـمــعــي بـه کــارخـانــه فــوالد             
زاگرس ميـرونـد. بـا مـانـع عـوامـل               
امنيتي روبرو و مانع ورود بـه مـحـل      
کار توسط عوامل امنيتي ميشوند. 
با ايجاد اين مـوانـع کـارگـران عـقـب           
نشيني نميکـنـنـد و در پـارک شـهـر               
تصميم به برپايي مـجـمـع عـمـومـي           
ميگيرند. در اين مـجـمـع عـمـومـي            
کارگران بر ادامـه اعـتـراضـات خـود          

تـيـرمـاه     ٣١ و از   .پافشاري ميکنند
در تهران و در مقابل مجلس شـوراي    
اسالمـي تـجـمـعـات خـود را ادامـه                
دادنــد. نــمــايــنــده کــارگــران پــرويــن            
محمدي از اتحاديه آزاد کـارگـران و         
دو نفر از کارگران کارخانه فوالد براي 
شرکت در جلسه کميسيون اصل نـود    

و بـا بـرگـزاري           .وارد مجلـس شـدنـد     
جـلـسـه بـا ايـن کـمـيـسـيـون تـجـمـع                      
کارگـران فـوالد زاگـرس در مـقـابـل               
مجلـس بـه پـايـان رسـيـد.  در ايـن                     
کميسيون که مدير عامل کـارخـانـه،      
نماينده هاي هر يک از سـهـامـداران،        
نماينده شهر قروه و رئيس کميسـيـون   
کارگري مجلس نيز شرکت داشتند و   

سـاعـت طـول کشـيـد ايـن                ۵ حدود   
کميسيون کـارفـرمـا را مـتـعـهـد بـه               

کـارفـرمـا حـق          -١ توافق زيـر کـرد:        
تــعــطــيــلــي فــوالد زاگــرس و اخــراج           
کارگران را ندارد و کارگران شاغل در 
آن کارخانه تحت هر شرايطي کـارگـر     

 -٢ فوالد زاگرس به حساب ميايند.    
در صورت فروش کارخـانـه اسـنـاد و         

ــار                ــي ــد در اخــت ــاي ــروش ب مــدارک ف
کميسيون اصل نـود قـرار گـيـرد تـا              
براي اين کميسيون مـحـرز شـود کـه           
خريدار تمامي تعـهـدات مـربـوط بـه          
کارگران فـوالد زاگـرس را پـذيـرفـتـه             
است. تعهدات خريـدار کـارخـانـه در          
صورتي مورد قبول واقع خواهـد شـد     
که خريدار ادله کافي براي راه انـدازي    
کارخانه، گسـتـرش تـولـيـد و حـفـظ                
امنيت شغلي کارگران را ارائه نـمـوده   

کــارفــرمــا مــتــعــهــد بــه         -٣ بــاشــد.    
پرداخـت کـلـيـه مـعـوقـات کـارگـران                
ميشود و مي بايد تمامي تـعـهـدات      

از   -۴ خود در مورد آنان را اجرا کند. 
آنجا که در حال حاضر هيچ تـولـيـدي      
در کارخانه صورت نميگيرد تا زمان 
واگذاري کارخانه به خريدار احتمالي، 
کارفرما مي بايد ادله هـاي خـود را         
براي توقف توليد به شورايعالـي کـار     
ارائه دهد تا اين شـورا بـر اسـاس آن          
بيمه مربوط به کارفرمايان را تـايـيـد    
کند تا مبلغ حاصل از دريـافـت ايـن        
بيمه به عنوان دستـمـزد بـه کـارگـران          
پرداخت شود و مابه تـفـاوت کسـري        
مزد کارگران راسا از سوي کـارفـرمـا      
پرداخـت گـردد بـدنـبـال ايـن تـوافـق                 
نــمــايــنــده هــاي کــارگــران در جــمــع            
همکاران خود حاضر شدند و پـرويـن       
محمدي گزارش اين توافق را به آنـان    
ارائه نمود و بدنبال آن کارگران فـوالد  
زاگرس با پايان دادن به تجمع شان بـا  
بدرقه برخي از کارگران حـامـي خـود      
 .در تهران عازم شهرستان قروه شـدنـد  

کارگران در يـک مـبـارزه هـمـاهـنـگ            
اين نتيـجـه را       وهمه جانبه توانستند

مــمــکــن کــنــنــد. مــبــارزه مشــتــرک          
کارگران و تصميم مشترک با تـجـمـع      
هاي پي درپي بـا تشـکـيـل مـجـمـع              

خودشان با تصمـيـم هـايـي         عمومي
کــه در مــجــمــع عــمــومــي هــا مــي             
گرفتند، وجود نمايندگان کـارگـران و     

خواست کـارگـران     کارگران پيشرو که
را دنــبــال مــي کــردنــد و زيــر تــمــام              
فشارهايي که مـعـمـوالً وجـود دارد           
قرار داشـتـنـد و در فضـاي امـيـد و                 
نااميدي به پيروزي اين مبارزات ايـن  

 مبارزات جلو مي رفت. 
 

  : کـارفـرمـا واداره کـار و            ايسکرا
فرماندار شهر قروه با وجود اسـنـادي     
از توافقات جلسه اصل نود از عملـي  
کردن اين توافقات سـربـاز مـيـزنـنـد،         
مـانـع تـراشـي مـيـکـنـنـد. و عـمـال                     
ســدهــاي جــدي در در راه تــحــقــق                

خـواسـتـهـاي کـارگـران زاگـرس قـروه               
ــرده انـــد. ادامـــه ايـــن                  ايـــجـــاد کـ
اعتراضات به چـه شـکـل مـمـکـنـي              
ميتواند از سد اين مـوانـع بـگـذرد و         

 خواستهاي آنها عملي شود؟
 

تا کنـون کـارگـران      نسان نودينيان:  
ونماينده کارگران با هوشياري ودقـت    
وآگاهي که ازقانون دارند و بـا دفـاع         
سرسختانه و درست از خود و حـفـظ       
ــمــام کــارهــايــي کــه             اتــحــادشــان، ت

بر عـلـيـه آنـهـا و بـراي بـه                    کارفرما
شکست کشانـدنشـان انـجـام داده را           
باطل کرده اند واين تضميني است بر 
اين که کارفرما نتواند به راحتي کاله 
سر کارگران بگذارد وبازهم حقه بـازي  
ــتــظــامــي               ــا ادارات ان ــهــا ب هــاي آن

کـارگـران بـه کـار             وامنيتي بر عليـه 
يکبار فرماندار مزدور را جلـو   .بيفند

انداختند اين مزدور با تمام امکان و   
توانش در مقابـل خـواسـت کـارگـران          
ايستاد و اعالم کرد که صورت جلسه 
اصل نود ارزش ندارد. البته کارگـران   
در مــقــابــل ايــن مــزدور جــمــهــوري           
اســالمــي و خــدمــتــگــذار کــارفــرمــا        

مرداد کارگران فـوالد    ١٢ ايستادند.   
زاگرس پس از عزيمت به کـارخـانـه و      
امضاي دفتر حضور و غـيـاب بـا در        
دست داشتن صورتجلسه کميـسـيـون    
اصل نود دست به تجمـع اعـتـراضـي       
در مقابل اداره کار شـهـرسـتـان قـروه        
ــن                   ــراي ايـ ــان اجـ ــواهـ ــد و خـ زدنـ
صورتجلسه و رسيدگي به خواستهاي 
خود ميشونـد. بـدنـبـال ايـن تـجـمـع                
اعتراضي، نماينده هاي کـارگـران بـه      
جلسه اي در اداره کار دعوت شـدنـد.   
ــيــس اداره کــار                در ايــن جــلــســه رئ
شهرسـتـان قـروه بـا دادن جـوابـهـاي                
سرباال به نماينده هاي کارگران اعالم 
کرد صورتجلسه کميسيون اصل نـود  
ارزشي ندارد و شما براي رسيدگي بـه  
ــان               ــت هــر دو مــورد از خــواســتــهــاي
(دريافت چهار ماه دستمزد معوقه و    
بازگشت بکار) مـي بـايـد شـکـايـت            

مـرداد بـراي ارائـه           ١٨ کنـيـد و تـا          
همين مسئله   .شکايت فرصت داريد

که آيا کارفرما قبـول مـي کـنـد يـک            
چون تا کنون تجربه   سوال جدي است

کارگران ومبارزاتي که تاحـاال وجـود     
ايــن را نشــان داده کــه بــه                 داشــتــه
اداره کار يا اداره اطالعات يا   راحتي

حـامـي       مرکز و مـقـامـات دولـتـي           
کارفرما مي شوند مثل هميشه نـظـم   
ومنافعي که آنها الزم دارند باالتر از   

براي نماينـدگـان سـرمـايـه          هر چيزي
داري و مقامات جمـهـوري اسـالمـي       

است واين هـا هسـتـنـد کـه جـاده را               
صاف و هموار کرده اند بـراي اخـراج       

که صداي آنها بـه      وسرکوب کارگران
جايي نرسد. اين تجارب و حمايتهاي  
اداره کار و فرماندار قروه اين را ثابت 
کرد که کارگران با اعتـراض و تـداوم       
اين اعتراضات است کـه مـيـتـوانـنـد         
خواست و مـطـالـبـاتشـان را تـحـقـق               
بخشند. به همين دليل است که هنوز 
اعتراضات کـارگـران ادامـه دارد. و           
همچنانکه اشاره کردم کارگران عقـب  
نشيني نکرده و همچنان براي عمـلـي   
کردن خواست هايشان(دريافت پـنـچ      
ماه دستمزد معوقه و بازگشت بکار) 
به تجمعات اعـتـراضـي شـان ادامـه            

 دهند. 
 

در شـرايـط کـنـونـي ايـن           ايسکرا:  
اعتراضات با کـدام شـکـل مـمـکـن             

 قابل ادامه و تحقق خواستها است؟
نسان نودينيان: دو دوره را من از  
هم تفکيک مـيـکـنـم. دور اول و يـا                 
شروع اين اعتراضات است تا به ثمـر  
رسـيــدن تـجــمــعـاتشــان در تــهــران و            
کشــانــدن کــمــيــســيــون اصــل نــود و          
کارفرما به قبول خواستهاي کارگران. 
در اين مـرحلـه ايـن اعـتـراضـات بـه              
اندازه کافي اعـتـمـاد بـه تـجـمـعـات               
اعتراضي و مجمع عمومي و تـداوم      
مبارزه را ايجاد کرده اسـت.  و دور           
دوم که با سـمـاجـت و ايـجـاد سـد و               
موانع از جانب کارفرما و اداره کار و 
فرماندار ايجاد شده است. اين دوره و  
ــرو                 ــا در گ ــراضــات ام ــت ــداوم اع ت
اقدامات جديدتر و سارمانيافته تـري  
است. که من آنرا بـعـنـوان اقـدامـات         
عــاجــل و فــوري تــعــريــف کــرده ام.              

 

سوي اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران،        
جلسه هيـات تشـخـيـص اداره کـار            
شهرستان قـروه بـا شـرکـت جـعـفـر                
عظـيـم زاده عضـو هـيـات مـديـره                
اتحاديه آزاد کارگران ايران به عنوان 
نماينده کارگران با هـمـراهـي شـش         
نفر از کارگران از يک سو و نمـايـنـده    
کارفرما از سوي ديگر و همـچـنـيـن     
ناظريـنـي از اداره کـار سـنـنـدج و                 

برگـزار   نماينده هاي استان کردستان
شد و شکايت کارگـران اخـراجـي را        
مورد رسيـدگـي قـرار داد و مـقـرر              
گرديد راي اين هيـات بـعـدا صـادر         

 شود.
 

ــرمــاي             ــارف ــســه ک ــل ــن ج در اي
کارخانه فوالد پرداخت دستمزدهاي 
معوقه را مشروط به باز پس گيـري  
شکايت کارگران کرد و تنـهـا وعـده      
پرداخت يک ماه از حـقـوق مـعـوقـه          
ــا                    ــرد. ام ــد ک ــه ــع ــران را ت ــارگ ک
ــان            ــران خــواه ــارگ ــان ک ــدگ ــن ــاي ــم ن

مـاه     ٥ بازگشت به کار و پـرداخـت       
دستمزد معوقه و ديـگـر مـعـوقـات        
خود شـدنـد. بـنـا بـر ايـن گـزارش،                 
کارگران معترض فوالد زاگرس پس 
از پايان جلسه هيات تشخيص اداره 
کار شهرستان قروه و شنيدن گزارش 
نمايندگان خـود از جـلـسـه هـيـات               
تشخيص، به تجمع خود در مقـابـل   
اين اداره پايان دادند و اعالم کردنـد  
براي پيگيري خواستـهـاي خـود کـه         
مورد بي توجهي مسئوالن استانـي  

قرار گرفته اسـت بـار ديـگـر عـازم              
 تهران خواهند شد.

 
ــه                  ــت ک ــاه اس ــک م ــون ي ــن اک
کارفرما، اداره کار و کميـسـونـهـاي     
ريز و درشت مجلس ضـد کـارگـري        
اسالمي، کارگران فوالد زاگـرس را      
ســــرمــــي دوانــــنــــد. پــــرداخــــت           
دستمزدهاي معوقـه، بـازگشـت بـه         
کار و تامـيـن ديـگـر خـواسـتـهـا و               
مطالبات کارگران بايد سريعا پاسخ 
بگيـرد. کـمـيـتـه کـردسـتـان حـزب                 
کمونيست کارگري همانگونه که در 
اطالعيه هـاي قـبـلـي اعـالم کـرده               
اســت از اعــتــراضــات و مــبــارزه             
کارگران فوالد زاگرس حمايـت مـي     
کند، کارگران را به تشکيل هـرروزه    
مجمع عمومي براي بحث و تصميم 
مشترک و حضـور فـعـال هـمـسـران           
کارگـران در مـجـامـع عـمـومـي و                
ــان           ــراضـــي آنـ ــتـ ــعـــات اعـ ــمـ تـــجـ
فراميخواند و از هـمـه فـعـالـيـن و               
تشکلهاي کارگري مي خواهد که از 
اعــتــراض بــرحــق کــارگــران فــوالد          
زاگرس حمايت کننـد. بـا حـمـايـت           
گسترده از اعتراض کارگـران فـوالد     
زاگـرس، مــفـتــخــوران اســالمــي را         
وادار به پاسخگويي بـه مـطـالـبـات        

 کارگران فوالد کنيم. 
 کميته کردستان

 حزب کمونيست کارگري ايران 
اوت  ١٦ ،  ٩٢ مرداد  ٢٥ 

 ٢٠١٣ 

 اعتراض کارگران فوالد ...
 سماجت  کارفرماي فوالد ...

 ۳ صفحه  
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 ۱ از صفحه 

 ۱ از صفحه  ۲ از صفحه 

ايجاد صندوقهاي حمايتي مـالـي از       
اعتراضات. خـانـواده هـاي کـارگـري           
ميتوانند در ايجاد اين صنـدوقـهـا و      
مراجعه به بخشهاي مختلف توليـدي  
در قــروه، ســنــنــدج و تــهــران هــمــراه            
نمايندگاني از کارگران در ايجاد ايـن    
صندوقها و جمع آوري مـبـالـغ قـابـل        
توجهي فعاالنه تالش کنند. ـ دعـوت   
و تشويق مـعـلـمـان، دانشـجـويـان و              
شــهــرونــدان شــهــر قــروه بــه مــنــظــور          
حمايت از اين اعتراضات هـم امـري       
مهم و توان و قدرت اعتراض را بـاال    
خواهد برد. مـيـديـاي اجـتـمـاعـي و               
کانالهاي تلـويـزيـونـي در راه هـمـورا             
کردن و دعوت و تشـويـق شـهـرونـدان        
شهر قروه ميتوانند موثر واقع شونـد.  

بـنـدي جـلـسـه مشـتـرک            ۴ توافـقـات     
کميسيون اصـل نـود و نـمـايـنـدگـان              
کارگران پايان اعـتـراضـات کـارگـران        
فوالد زاگروس قروه نيست. به بيان و    
ادبيات کارگران تـحـقـق ايـن بـنـدهـا            
دوره جــديــد از اعــتــراضــات را در              
دستور کار کـارگـران قـرار مـيـدهـد.           
پيش شرط و شروع ايـن مصـاف در         

اتکا به مجمـع عـمـومـي       »  گرو يکم
روتين و راه کارهاي تحـقـق بـنـدهـاي        

ارتــبــاط »  مـورد تـوافــق اســت. دوم         
روتين نمايندگـان مـجـمـع عـمـومـي            
کارگران کارخانه ذوب آهـن زاگـروس     
با بخشهاي مختلف مراکز توليدي و   
کارخـانـه هـا در سـطـح سـراسـري و                  

دعوت از آنـهـا شـرکـت در مـجـمـع                
ارتـبـاط بـا      »  عمومي کارگران. سوم 

تشـکــلــهــاي مــوجـود اتــحــاديــه آزاد         
کارگران ايران، سـنـديـکـاي کـارگـران         
شرکت واحد اتوبوس رانـي تـهـران و          
حومه، کميته هماهنگي براي کـمـک     
ــهــاي کــارگــري،              ــه ايــجــاد تشــکــل ب

 .سنديکاي نيشکر هفت تپه
 

اتــحــاد کــارگــران و     ايســکــرا:    
هماهنگ بودن براي عملي کردن و به 
ثمر رساندن نتايج اين اعتراضات چه 

 تجارب و دستاوردهايي داشت؟ 
 

مسـالـه اصـلـي       نسان نودينيان:    
براي ما و هر فـعـال کـمـونـيـسـت در            
مبارزات کارگران اين است کـه  ايـن       
اتحاد و تـجـارب تـاکـنـونـي هـمـيـن                
مبارزات اخير را مـانـدگـار کـنـيـم،             
اتحاد و اتکا به تصـمـيـم جـمـعـي و             
مجمع عمومي. و پايفشاري بر تداوم  
اعتراض و تجمعات. اينها مهمتريـن  
اهــدافــي هســتــنــد کــه کــارگــران در           
مبارزات روزمره شان دنبال ميکننـد  

هر فعاليـتـي کـه        .و اين حياتي است
کــارگــران در ايــن مــدت داشــتــنــد              
همانطور که گفتيم بر مجمع عمومي 
کــارگــران مــتــکــي بــود. پــس ايــن               
مهمترين ابزار کارگران بود، همين را 
بايد حفظ کرد. و کـارگـران زاگـروس         
قــروه آنــرا حــفــظ کــرده انــد. اقــدام                
راديکال آنـهـا و تـجـمـع در مـقـابـل                 

کارخانه و ممانعـت از خـروج امـوال          
کارخانه در ادامه اين سنت و تجارب 
اســت.  هــمــگــام بــا تــجــمــعــات و                
اعتراضات کارگـران زاگـروس قـروه،        
قطعاً جمع ها و تشکل هاي مـوجـود   

در ايـن        کارگران و فعاليـن کـارگـري     
مبارزات نقش ايفا کرده اند، اتحاديه 
آزاد کارگران ، بويژه در زميـنـه دفـاع       
از کارگران و شرکت در جلسات آنـهـا   
با کميسيون اصل نود، و کارفـرمـا و     
فرماندار شهر قروه و زير پوشش قـرار  
دادن اخبار و تجمعـات خـوب عـمـل         
کرد. ساير تشکلـهـا هـم بـا انـتـشـار               
اطــالعــيــه هــاي حــمــايــتــي از ايــن            
اعتراضـات و مـطـالـبـات کـارگـران              
حمايت کردند. اين خود نيز دستاورد  
مهم و قابل اتکايي است. اين سـنـت    
را به نظر من بايد بيش از ايـن بـکـار      
گرفت. اين اعتراضـات نشـان دادنـد         
که تنها متـحـد واقـعـي و طـبـيـعـي               
کارگران زاگرس تشکلهاي موجـود و    
فعالين کارگري و خـانـواده هـايشـان         
هستند. اين اعـتـراضـات هـنـوز بـه              
نتيجه نهايي نرسيده است. تحقق اين  
مطالبات به مساله مهم تبديل شـده    
است. حمـايـت گسـتـرده کـارگـران و              
شــرکــت خــانــواده هــايشــان در ايــن            
اعتراضـات و تـحـکـيـم ارتـبـاط در                
شکل مجمع عمـومـي فـاکـتـورهـاي         
 جدي در تداوم اين اعتراضات است.  

 
 

 سماجت  کارفرماي فوالد ...

بگذارد. اين روندي بسيار خطرناک و    
عليه انقالب است و جـبـهـه انـقـالب        
بايد با هوشياري با اين حرکت ارتش 

   مقابله کند.
 

اعتراضات هرروزه و تـظـاهـرات      
چند ده ميليوني مردم انقالبي مصـر  

 عليه مرسي و اخوان المسلمين در 
 

ماه ژوئيه (تيرماه)، يک حـرکـت     
تاريخي بـراي عـبـور دادن مصـر از             
ارتجاع و تحجر و يکه تازي نيروهاي 
ارتــجــاعــي اســالمــي نــظــيــر اخــوان         
المسلمـيـن بـه سـمـت يـک جـامـعـه                   
انساني بود. اما يک وظـيـفـه ديـگـر           
غيرقابل چشم پوشـي و تـاريـخ سـاز           
انقالب اين است کـه بـا هـوشـيـاري،          
ارتش و کل بقاياي نظام سـابـق را از       
صحنه سياست جـارو کـنـد و اجـازه           
ندهد که ارتش انقالب را به شکسـت  

 بکشاند. 
 

نــفــرت از ارتــجــاع اســالمــي و           
مرسي نبايد بـاعـث شـود کـه مـردم            
انقالبي بر کشتار حاميان آنها توسط 
ارتش چشم ببندند و اجازه دهنـد کـه     
ارتش در سرکوب بيرحمانه تظاهرات 
و تجمعات دست بـازي پـيـدا کـنـد.            
هيچ ترديدي نـبـايـد داشـت کـه هـم               
ارتش و هم ارتجاع اسالمي نمـايـنـده    
و ابزار حاکميت بخشهاي مـخـتـلـف       
يک اقلـيـت مـفـتـخـور سـرمـايـه دار                

هستند و هرچه ارتش فرصت قـدرت    
نـمـايـي بـيـشـتـري پـيـدا کـنـد و در                      
سرکوب تظاهرات و تجمعات رقبـاي  
اسالميش دست بازتري پـيـدا کـنـد،         
بدون هيچ ترديدي اين قدرت خـود را    
فردا عليه آزاديخواهان و انـقـالبـيـون       
نيـز بـه کـار خـواهـد گـرفـت. مـردم                    
انقالبي بايد خواهان کنار رفـتـن هـم      
ارتش و هم "اخوان" از قدرت شوند و     
خود از طـريـق مـتـشـکـل شـدن در                  
شوراهايشان قدرت را بدست گيرنـد.  
اين تنها راه پيروزي انقالب و تحولي 
اساسي در جهت خواستهاي مـردم و    

 انقالب است. 
جــبــهــه انــقــالب بــايــد بــعــنــوان         
صاحب انقالب قدم جلو بـگـذارد، از     
ارتش سلب اختيار کند و در قدم اول   
جدايي دين از دولت، آزادي تجمـع و    
تحزب و تشکل، آزادي کليه زندانيان 
سياسي، برابري کامـل زن و مـرد و            
لغو اعدام و همچنين رفاه و آمـوزش    
و درمان رايگان براي تک تک مردم را 
بعنوان قوانين جامعه اعالم کند و از 
آن قــاطــعــانــه دفــاع کــنــد. ايــن هــا             
گامهاي اساسي و فـوري بـراي زنـده          
نگاه داشتن انقالب و پيشروي آن تـا      
محو کامل سلطه ديـکـتـاتـوري يـک          

 اقليت مفتخور بر جامعه است. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
اوت   ١٥ ، ١٣٩٢ مرداد  ٢٤ 

 ٢٠١٣ 

 جنايات ارتش مصر ...

اتحاديه آزاد کارگـران ايـران، جـلـسـه          
هيات تشخيص اداره کار شـهـرسـتـان     

صبح با شـرکـت      ٩ قروه که از ساعت 
جعفر عظيم زاده عضو هيات مـديـره     
اتحاديه آزاد کارگران ايران به عـنـوان     
نماينده کارگران با همراهي شش نـفـر   
از آنان از يک سو و نماينده کـارفـرمـا      
از سوي ديگر و همچنين ناظريني از   
اداره کار سـنـنـدج و نـمـايـنـده هـاي                 
ــان                ــت ــي اس ــاي ــرم ــارف ــري و ک ــارگ ک

بــرگــزار شــد شــکــوائــيــه       کــردســتــان   
کارگـران اخـراجـي فـوالد زاگـرس را              
مـورد رســيـدگــي قـرار داد و مــقــرر              
گــرديــد راي ايــن هــيــات در وقــت                

 مقتضي صادر شود.
در اين جلسه نماينده کـارفـرمـاي    
فوالد زاگرس با تعـيـيـن شـروطـي از          
جــملــه عــدم شــکــايــت کــارگــران از             
کارفرما در مـراجـع ذيصـالح اعـالم           
کرد در صورت احراز رابطه کارگري و 

کارفرمايي کارگـران اخـراجـي فـوالد         
ــن              ــات اي ــرداخــت مــعــوق زاگــرس پ
کارگران بالمانع است و بر اين اساس 

ماه دستمـزد   ٥ قول پرداخت يکماه از 
معوقه اين کارگران را در طول ده روز   
آينده داد!؟ اما نماينده کارگران با رد   
اظهارات نماينده کارفرما و ارائه ادله 
قانوني مبـنـي بـر مـحـرزيـت رابـطـه               

کــارگــران  کــارگــري و کــارفــرمــايــي         
اخراجي فوالد زاگرس با کارفرما، بـر  
بازگشت بکار اين کارگران و پرداخت 

ماه دستمزد و ديگر معوقات آنـان     ٥ 
تاکيد نمود و بر اين اساس اليحـه اي    
را بــه هــيــات تشــخــيــص اداره کــار             
شهرستان قروه تسليم نـمـود. در ايـن         
اليحه کارگران اخراجي فوالد زاگـرس  
با تعيين اولتيماتومي ده روزه بـراي        
پرداخت کليه معوقات خود از سـوي      
کارفرما، بر حق خود مبني بر ادعاي 
خسارت ديـر کـرد در پـرداخـت ايـن                

معوقات در مراجع قـانـونـي تـاکـيـد           
نمودند و خواهان رسيدگـي فـوري بـه        
خــواســتــهــاي خــود شــدنــد. در ايــن             

نماينده کارفرما در حـالـي بـر         جلسه 
درصــد بـاقــي مــانـده بــازســازي            ٢٠ 

وصـل کـدخـدامـنـشـانـه           کارخـانـه و       
کارگران به بيمه بيکاري و سـپـس بـه        
بکار گيري مجدد آنان با همان شـيـوه   
کدخدامنشانه تاکيد داشت کـه قـبـال      
کارفرماي فوالد زاگرس در کميسيون 
اصل نود مجلس شوراي اسالمي بـر    

 فروش کارخانه صحه گذاشته بود.
بــنــا بــر ايــن گــزارش، کــارگــران           
معترض فوالد زاگرس پس از پـايـان       
جلسـه هـيـات تشـخـيـص اداره کـار                
شهـرسـتـان قـروه و شـنـيـدن گـزارش                 
نماينـده هـايشـان از جـلـسـه هـيـات                 
تشخيص، به تجمع خـود در مـقـابـل         
اين اداره پايان دادند و اعـالم کـردنـد      
براي پيگيري مصوبـات کـمـيـسـيـون         
اصل نود مجلس شوراي اسالمي کـه  
مورد بي توجهي مسئـوالن اسـتـانـي       

قرار گرفته است در وقت مقتضي بار 
 ديگر عازم تهران خواهند شد.

رسيدگي به شـکـايـت و تـجـمـع             
امروز کارگران اخراجي فوالد زاگرس 
در مقابل اداره کار شهرستان قروه در 
حالي برگزار شد که اين کـارگـران بـا        
تنظيـم کـيـفـر خـواسـتـي در دادگـاه                 

عمومي بخش سـريـش آبـاد در پـي             
شکايت از کارفرما در رابطه با نقض 
عضو ناشي از کار در کارخانه فـوالد  

 زاگرس هستند.
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٢ مرداد ماه  ٢٣  

 

 کارگران اخراجي فوالد زاگرس ...             
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 ۱ از صفحه 

و هميشه زنان درجاتي پـايـيـن تـر از         
مرد قرار دارند و مرد حق مـالـكـيـت     

 بر زن را بر عهده دارد.
در جوامع سنتي  حيثيت و آبـرو    
و ننگ خانواده و فاميـل بـه زن گـره          
خورده است. دراين جوامع مـوضـوع      
فقط خـانـواده نـيـسـت بـلـكـه آبـروي                

به علـت   .فاميل و بستگان مي باشد
مــرد ســاالري بــودن خــانــواده هــاي           
سنـتـي،آنـهـا دربـاره آيـنـده فـرزنـدان               
(مخصوصا براي دخـتـران)تصـمـيـم          
مي گيرند و حرف اول و آخر را بـزرگ  
خانواده مي زند. به خاطر همين أمـر   
هويت فردي براي زنـان از بـيـن مـي           

  .رود
درجوامع سنتي رابطه ها مانـنـد   
تارهاي عنـكـبـوت بـهـم وصـل مـي              
شوند و هر رابطه به رابطه ديـگـر گـره      

٪ ازدواج هـا      ٩٩ خورده اسـت چـون       
فاميلي بوده و بيشتر اين ازدواج هـا      
با عدم رضايت طرفين صـورت مـي       
گــيــرنــد و رضــايــت پــدر وبــرادر از              
رضايت دختر مهمتر است. به هميـن   
خاطر ساخـتـار در چـنـيـن سـاخـتـار               
ــار                ــي بســي ــل ــي ــام ــي و ف ــوادگ ــان خ
تنگاتنگ و نزديك است و هـر گـونـه      
ســرپــيــچــي بــه مــعــنــاي شــكــســتــن         
هنجارهاي فاميل وباعـث نـنـگ آن        

  .قبيله است
زنان درصورت عدم رضـايـت از       
زندگي مشترك هـيـچ شـانسـي بـراي          
ــاره            ــدگــي دوب جــدايــي وســاخــتــن زن

ندارند.چون در خواست طالق، پدر را    
بي ناموس مي كند و يا عـالقـه يـك      
دختر و پسر عزت و شرف برادرها را   
جريحـه دار مـيـكـنـد. روشـن اسـت                 
مردها در صدد قتل زنان بر مي آيند 
و منجر به مرگ دختران و زنـان بـي         

در چنـيـن جـامـعـه         .گناه خواهند شد
اي شــادي خــوشــحــالــي ،حــق درس           
خواندن ، كار كردن در بيرون از منـزل  
براي زنـان مـمـنـوع اسـت وچـون بـا                  
موازين خانواده و نزديکان فامـيـل و     

در اين خانواده ها زنان  .منافات دارد
و دختران به داليل مـخـتـلـف كشـتـه         
مي شوند مـثـالً تـالش بـراي طـالق            
گرفتن، مورد تـجـاوز قـرار گـرفـتـن،           
صــحــبــت كــردن بــا مــرد نــامــحــرم،          
اجــتــنــاب از ازدواج اجــبــاري و يــا             
ازدواج باغريبه وبسياري از مسـائـل     
ديگر. فقط كافي است كه گمان بـرده   
شود كه آبروي خانواده رابـر بـاد داده       

  .است
بنابرايـن مـردان بـايـد هـمـيـشـه               
مواظب ناموس خود باشند كه مبادا 
زنان دست از پا خطا كنـنـد و آبـروي        
آنان خـدشـه دار شـود.حـتـي گـاهـي                 
پدران عليـرغـم مـيـل بـاطـنـي خـود               
وفقط بخاطر حفظ آبـرو ومـوقـعـيـت        
اجتماعي خود درخـانـواده دسـت بـه           

 .قتل فرزندان خود ميزنند
دل بستن به جنس مخالف امـري  
غريزي است كه به صورت طبيعي در 
جوانان رشد مي كند، اما اين غـريـزه   

به شدت از سوي بزرگان يـا خـانـواده        
فــرد جــوان ســركــوب مــي گــردد و              
فشارهاي رواني زيادي را بـر جـوانـان      
وارد مي كنند چنانچه اين رابطـه هـا     
آشــــكــــار شــــود بــــاعــــث خــــود              
سوزي،خودكشي ويا قتـل زنـان مـي        

 شود.
ناموس در زنـدگـي مـنـاسـبـات           
ــه              ــك مســئل ــوادگــي ي ــتــي خــان ســن
خصوصي است و قانون در آن دخالت 
نمي كند، بزرگان نيز از اين امر چشم 
پوشي مي كند چون لكه ننگي را كـه  
باعث آبرو ريزي آنها بـود پـاك كـرده          
اند،در چنين مناسبات عقـب مـانـده      
اي افــراد مــطـيــع ريــش ســفــيــدان و            

 .همسو با نظام خويشاوندي هستند
بارها ديده ام با فاش شدن رابطـه  
يك زن يا دختر با مردي نامحرم ويـا    
حتي اگر زني مورد تجاوز قرار گرفته 
باشد تنها حركتي كه ديده و شنيده ام 
توسط اطرافيـانـش بـه قـتـل رسـيـده              
است ،و يا اينكه به دليـل فشـارهـاي      
بيش از حد فكري ،روحي و روانـي از    
سوي خانواده ،همسر واطـرافـيـان در        
رابطه اي كه بـه اصـطـالح نـامـوسـي           
ــه خــود ســوزي و                 ــوده مــجــبــور ب ب

 .خودكشي مي شوند
گاهي در اين خانواده قاتـلـيـن از      
طــرف اطــرافــيــان مــورد تشــويــق و           
تمجيد نيز قرار مي گيـرنـد كـه لـكـه          
ننگ خانواده را پاك كرده است. زنـان   
خيلي راحت به قتـل مـيـرسـنـد چـون           
سربزير نيستند.بدون اينكه فرد قاتـل   
مورد مجـازات وبـاز خـواسـت قـرار            

يكي ديگر از رسـوم دسـت پـا        .بگيرد
گير و رنـج آور در چـنـيـن سـنـت و                     
مناسباتي رسم "زن بـه زن"اسـت در             
اين رسـم زنـان بـدون هــيـچ اخـتـيـار                 
واراده اي به ازدواج كسي در مي آيند 
كه پيش از اين خانواده و يا خـويشـان   
آن مـــرد زنـــي از آنــان ســتـــانـــده                  
باشد،افـزون بـر اجـبـار و نـبـود حـق                  
انتخاب براي زنـان،چـنـانـچـه بـنـيـاد             
يــكــي از خــانــواده هــا ويــران شــود،            
خانواده دوم حتـي در صـورت نـبـود           
مشكل تـحـت هـر شـرايـطـي از هـم                

 .پاشيده مي شود
طبق قانـون مـجـازات اسـالمـي          
هرگاه مردي همسر خـود را بـا مـرد          
أجنبي ببندد،ميتواند در همـان حـال     
آنان را بـه قـتـل بـرسـانـد. ودر مـاده                 
ديگري از قانون مـجـازات اسـالمـي         
آمده است در صورتي كه پدر يـا جـد     
پدري فرزند خود را بـكـشـد قصـاص         
نمي شود وفقط به پرداخت ديه قـتـل     
بـه ورثــه وتــعـزيــه مـحــكـوم خـواهــد              
شد،واگر اولياي دم به قاتـل رضـايـت      
دهند قاتل قصـاص نـمـي شـود چـرا            

اولياي دم خود در وقوع قـتـل دسـت        
 .داشته اند

البته اين جنايت ها در سكوت و 
خاموشي صورت مـي گـيـرد،وهـيـچ        
وقت شاكي خصوصي ندارد،بسيـاري  
از اين قتل ها به بيرون درز نمي كند، 
هيچ آمار درستي بـراي ايـن قـتـلـهـا             
وجود ندارد، ولـي از داليـل أصـلـي             
بروز چنين قتل هايي و افزايش آنـهـا     
ساختار نظام قضائي ايران اسـت كـه       

 .بر پايه شريعت إسالم مي باشد

 مشكالت در زندگي خانوادگي ...      

 

 
تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياي امروز است. در بخش اعظم کشورهاي جهان، زن رسما و قانونا از همان 

حقوق و آزادي هاي محدود و محقري هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در کشورهاي از نظر اقتصادي  
عقب افتاده تر و در جوامعي که نفوذ مذهب و سنت هاي کهنه بر نظام سياسي و اداري و فرهنگي جامعه عميق تر است،  

ستمکشي زن و بيحقوقي و فرودستي او در آشکارترين و زمخت ترين اشکال خودنمايي ميکند. در کشورهاي پيشرفته تر  
و مدرن تر، و حتي در جوامعي که به لطف جنبش هاي مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسياليستي کارگري تبعيض  

جنسي علي الظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده است، زن همچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه داري و سنت ها  
 .و باورهاي مردساالرانه جاري در جامعه، عمال از جهات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد

 

ازيک دنياي بهتر برنامه حزب کمونيست  
 کارگري ايران
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تازه هوا تاريک شده بود کـه وارد    
روســتــاي مــامــوخ شــديــم. فــاصــلــه          
روســتــاي مــامــوخ تــا جــاده اصــلــي          
سنندج ديواندره حدود يک کيـلـومـتـر     
بود. برخالف روسـتـاهـاي ديـگـر بـر              
ارتفاعات مشرف بر روسـتـا پـايـگـاه        
رژيم وجود نداشت. به دو تيم سه نفره   
تقسيم شديم و هـر تـيـم بـه مـنـزلـي                
رفتيم. پذيرايي بسيار گـرمـي از مـا         
شد. بعد از استراحت و خوردن شام و  
کسب اطالعات الزم از صاحب خانـه  
در مورد اوضاع مـنـطـقـه از روسـتـا           
خارج شديم. مـامـوريـت مـا ديـگـر              
مثل واحدهاي دسته سازمانده نـبـود   
مي بايست خود را بـه اطـراف شـهـر         
مي رسانديم و بتدريج طرح و برنـامـه   
کــاري خــود را پــيــاده مــي کــرديــم.            
مقصد بعدي ما روسـتـاي "قـولـيـان"         
بــود کــه در آنســوي جــاده ســنــنــدج             
ديواندره واقع شده بود. براي رسـيـدن      
به روستاي باوريز که جزو روستـاهـاي   
حاشيه شهر بود ايـن مسـيـر نسـبـتـا           
مـنــاسـب و امــن تــر بــود امــا مــي               
بايست توقف و استراحتي يک روزه را 
در روستاي قوليان مي داشتيم. بـعـد    
از چــنــد ســاعــت پــيــاده روي و                     
استراحتهاي کـوتـاه در بـيـن راه، بـه              

 روستاي قوليان رسيديم. 
نيمه هاي شب بود و سـريـعـا در        
دو منزل مستقر شديم. صاحب خانـه   
که با صداي ما از خواب بـيـدار شـده      
بود ابتدا کمي دلهره داشت. بعـد کـه      
در را باز کرد و متـوجـه شـد کـه مـا            
هستيم خوشحال شد و خيلـي گـرم و       
صميمانه ما را به داخـل راهـنـمـايـي        
کرد. به او گفتم امشب را اينجا مـي     
مانيم و رفقاي ديـگـر مـا در مـنـزل              
ديگري هستند. در پاسخ گـفـت اگـر         
دوست داري بجاي يک شب چند شـب  
بمونيد منطقه امن است و افراد گروه 
ضربت هم خيلي کم بـه ايـنـجـا مـي            
آيــنــد. ازش تشــکــر کــردم و گــفــتــم             
نميتوانيم زياد بمانيم چون بايـد فـردا     
شب از اينجا برويم. بـرايـمـان نـان و            
ماست و کره آورد و مـا هـم بـعـد از             
خوردن بشدت تشنه خواب بوديم. در  
تمـاس بـا تـيـم ديـگـر هـمـه قـرار و                      

مدارها را بـراي تـمـاس فـردا صـبـح             
گذاشتيم و همگي خسـتـه و کـوفـتـه            

 خوابيديم. 
صبح  ١٠ روز بعد حوالي ساعت 

بــيــدار شــديــم و صــاحــب خــانــه بــا              
صبحانه خوبي از ما پذيرايي کردنـد.  
تا حرکت بـعـدي و خـروج از روسـتـا              
بخوبي استراحت کرده بوديم. هر بـار     
ــي                ــت ــي ــکــات امــن ــت ن ــراي رعــاي ب
طرحهايي را به اجرا مي گـذاشـتـيـم.       
چرا که بعد از ورود و خـروج از هـر               
روستايي، اهالي روستا يا کسانيـکـه   
در منازلشان مخـفـي مـيـشـديـم، از           
مبدا و مـقـصـد حـرکـت مـا اطـالع                
نداشتند و خودشان هم سـئـوال نـمـي       
کردند. حوالي عصر بود و هوا داشت  
کم کـم تـاريـک مـي شـد. يـکـي دو                     
ساعت قبل از حرکت به مقصد بعدي 
که روستاي باوريز بود غذاي ساده اي 
شامل نان و پنـيـر، مـاسـت و گـردو            
برايمان آماده کردند که اگـر در بـيـن          
راه گرسنه شديم از آن استفاده بکنيم.  
با تيم ديگر تماس بي سيمي گـرفـتـم      
که در بيرون از روستا و در نـقـطـه اي      
که مسير باوريز اسـت بـهـم مـلـحـق             
شويم. بعد از روبوسي با اهالي منزل  
در بيرون از روستا به تيم ديگر ملحق 
شديم. در بين راه مسير قولـيـان بـاوه       
ريز استراحتهاي کوتاهي داشـتـيـم و        
هر يک از رفقاي هر دو تيم اتفاقات و 
گفتگوهاي روز قبل با صاحب خـانـه     
و اطالعاتي را که کسب کرده بـودنـد     
تعريف مي کردند. مسـيـر روسـتـاي          
قوليان تا روستـاي بـاوريـز زيـاد دور           
نبود و حـدودا يـکـسـاعـت فـاصـلـه                 
داشت. اتـفـاق جـالـبـي کـه افـتـاد و                  
خاطره بسيار شيريني براي من اسـت  

 بد نيست اينجا بازگو کنم.
رفقاي تـيـم ديـگـر بـراي رد گـم                 
کردن به صاحب خـانـه گـفـتـه بـودنـد            
مسير طوالني در پيش داريم و آنـهـا     
نيز با در نظر گرفتن ايـنـکـه مـمـکـن         
است تـمـام روز بـه غـذا دسـتـرسـي                  
نداشته باشند، يک عدد مرغ درسـتـه     
را آب پز کرده بودند و بعـد از پـخـت        
کامل آنرا همان لـحـظـه کـه از ديـک            
درآورده بودند در البـالي چـنـد عـدد         
نــان پــيــچــيــده و در يــک پــارچــه اي              
گذاشته بودند که سرد نشـود و رفـقـا        
بعنوان توشه مسير راه با خود داشتـه  
باشند. بعد از اينکه طي مسافت يک 
ساعته اي وارد روستاي باوريز شـديـم   
سريعا و اينبار در يک منزل مسـتـقـر    

 شديم. 

بر بلندي تپه مشـرف بـر روسـتـا         
يک پايگاه نظامي رژيم قـرار داشـت.     
روستاهاي اطراف شهر نيـز بـرخـالف      
روسـتــاهـاي دور دســت تــر هــمـگــي            
تقريبا برق داشتند. از اين رو در ايـن     
روستاها براي وارد شـدن بـه مـنـازل           
ديگر نمي بايست در مي زديم و سـر    
و صدا بپا شـود. بـه خـاطـر ايـنـکـه                 
کسي از حضور ما مطلع نشـود. در       
نهايت احتياط و بدون ايـنـکـه کسـي       
متوجه حضور ما در روستا شـود بـا       
کمک بقيه، يـکـي از رفـقـا از ديـوار              
منزلي که از قبل دسـت نشـان کـرده          
بوديم و صاحب خانه را مي شناختيم 
باال رفت و وارد حـيـاط شـد و بـدون           
سرو صدا در را باز کرد و بـقـيـه وارد      
حياط شديم. بعد آهسته با کـوبـيـدن       
صداي پنجره صاحب خانه را مـطـلـع      
کرديم. به اين شکل امنيت و ادامـه       
کاري استقرار براي مـانـدن تضـمـيـن        
ميشد. مـنـزلـي کـه انـتـخـاب کـرده                
بوديم هـمـگـي بـخـوبـي مـا را مـي                   

 شناختند. 
بــعــد از خــوش آمــد گــويــي و               
احوالپرسي، آنها فکر مي کـردنـد از       
راه خــيــلــي دوري آمــده ايــم و االن                
بشدت گرسنه هستيم. يکي از رفـقـا      
گفت چندين ساعت اسـت کـه در راه         
هستيم. گفتن اينکه چنديـن سـاعـت       
است که در راه هسـتـيـم و يـا از راه               
دوري آمده ايم به اين خاطر بود که از 
مبدا و مقـصـد مـا اطـالع نـداشـتـه              
باشند. در حاليکه يکساعت قبل در    
روستاي قوليان کـامـال غـذا خـورده           
بوديم و حتي توشه اي کـه بـرداشـتـه           
بــوديــم دســت نــخــورده مــانــده بــود.          
خالصه صاحب خانه بدون ايـنـکـه از      
ما سوال کند براي هر نـفـر سـه عـدد         

 ١٨ تخم مرغ در نظر گـرفـتـه بـود و           
عدد تخم مرغ را در يـک مـاهـيـتـابـه         
بزرگ آماده و آنرا با نون و مـاسـت و     
کره سر سـفـره گـذاشـت. مـا هـم بـه                   
همديگر نگاه ميکرديم و لبخند مـي  
زديم که حاال چه جوري اين همه تخـم  
مرغ که در روغن سـرخ شـده بـود را            
بخوريم چون واقعا گرسنه  نـبـوديـم و      
از طرفي بايد وانمود مي کـرديـم کـه        
چون از راه دوري آمده ايم ظاهرا بايـد  

 خيلي گرسنه باشيم. 
خالصه همه دور سفره جمع شديم 
و عمال رفقا اشتهـايـي بـراي خـوردن         
نداشتند. من به سفره نزديـک شـدم و        
همزمان که با صاحبخـانـه صـحـبـت        
ميکردم يواش يواش مشغول خـوردن  

شدم که نشان دهم گرسنه هستـم. بـه      
بقيه رفقا گفتم که آنها هم سـر سـفـره        
بيايند و الکي وانمود کنند که دارنـد    
غذا مي خورند. در اين لحظـه يـکـي       
از رفقايي که در تيم قـبـلـي آن مـرغ           
پخته را به همراه داشت آنرا از پـارچـه   
بــيــرون آورد و بــا نــانــي کــه دور آن                
پيـچـيـده شـده بـود در وسـط سـفـره                   
گذاشت که به محض باز کـردن و در      
آوردن از پارچه و نون، ازش بخار بلند 
شد و همچنان گرمي و داغـي مـرغ         
قابل مشاهده بود. به يکباره صاحب  
خانه و همسرش خنديدند و گفتـنـد "     
با بخار و داغي اين مرغ معلوم است 
که از راه خيلي دوري اومديد". البـتـه     
ايــن اتــفــاقــات و ايــن کــارهــا بــراي             
ميزبانان ما قابل درک بود کـه هـمـه        
اين حـرفـهـا فـقـط بـخـاطـر رعـايـت                 
مسايل امنيتي است. آنشب هر وقت 
ميزبان از اتاق خارج ميشد تـا چـاي       
يا چيز ديگري براي پذيـرايـي بـيـاورد       
ما کـلـي بـه ايـن مـاجـرا و ايـنـکـه                      
دستمان رو شده بود مـي خـنـديـديـم.        
مردم روستاها حتي با ديـدن نـان در       
توشه ما مي دانستند که پخت کـدام    
روستا است. بعدها بسـيـاري از ايـن         
ماجراها به جوکهاي مستندي تبديل 
شد که  وقـتـي بـه اردوگـاه بـاز مـي               
گشتيم بعنوان قصه هـاي شـيـريـن و         

 خاطرات آندوره بازگو ميشد.
آنشب را در روستاي باوريز و در     
همان منزل ماندگار شديم و قرار بـود  
روز بعد خود را بـه بـاغـهـاي اطـراف          
روستاي نايسر که فاصله چندانـي بـا     
روستاي باوريز نداشت مي رسانديم و 
طـول روز در فضــاي بــاز بسـر مــي               
برديم. بعـد از جـدا شـدن از رفـقـاي                 
گردان شوان چهار روز مي گـذشـت و     
مي بايست از طريق بي سيم بـزرگـتـر    
که به همراه داشتيم با کميتـه نـاحـيـه       
تــمــاس مــي گــرفــتــيــم و شــرايــط و             
موقعيت خود را به اطالع آنـهـا مـي      
رسانديم. استفاده از بي سـيـم راکـال         
نـيــاز بـه فضــاي بــاز داشـت و مــي                
بايست آنتن آنرا که عبارت از سيمـي  
کابل مانند بود و نياز به فضايـي تـا     
بيش از ده مـتـر را داشـت نصـب و               

سپس تماس را بـرقـرار مـي کـرديـم.          
بعد از استراحتي يک روزه در روستاي 
باوه ريز و تهيه نيازمنديهاي خوراکي 
براي يک روز کامل، تـا نصـفـه هـاي           
ــر                     ــز خــواب الزم را از س ــي شــب ن
گذرانديم و دو ساعت مانده به روشـن  
شدن هوا از روستاي بـاوه ريـز خـارج        
شديم. هنوز هوا کامال روشـن نشـده       
بود که به باغهـاي مـمـلـو از درخـت            
روستاي نايسر رسيديم. طرح ما ايـن    
بود کـه در فضـاي بـاز و در مـيـان                  
باغهاي پر از درخت خارج از روستاي 
نايسر مخفي شويم و همزمان تمـاس  
بي سيمي را هم گرفته باشيم. عـالوه     
بر اين، شناسايـي مـرکـز پـلـيـس راه             
سنندج تهران که در چند صـد مـتـري      
پل قشالق سـنـنـدج و در مـجـاورت            
سيلو بود را در دستـور داشـتـيـم کـه          
عملياتي ايزايي بـر روي ايـن مـرکـز             

 يکي از طرحهاي اوليه ما بود. 
در باغهاي روستاي نايسر خـانـه     
باغهايي که محل استراحت باغداران 
بود وجود داشت و مـا يـکـي از ايـن           
خانه باغها را که بشکل منزل ساخته 
شده بود و داراي ديوار بلند و حـيـاط     
و دروازه اي قـديـمـي بـود انـتـخـاب                
کرديم. صاحب اين خانـه بـاغ را هـم           
مي شـنـاخـتـيـم و ايـن را مـد نـظـر                    
داشتيم که اگر در طول روز قصد سـر    
زدن به اين مکان را داشته باشـد مـا     
چگونه با موضوع روبرو شويم. محل  
استقرار ما همانگونه که در عـکـس       
مشخص است بـه ايـن شـکـل بـود.               
روســتــاي بــاوريــز در شــمــال مــحــل           
استقرار ما قرار داشت،  ناي سـر در      
شمال شرقي، به پل قشالق درجـنـوب   
و مرکز بازرسي جاده سننـدج تـهـران      
هم در جنوب شرقـي مـوقـعـيـت مـا           
واقع شده بود که فاصله تقريبي ما با 
اين مرکز شايد در حدود دو الـي سـه     
کيلومتر بود. بـعـد از اسـتـراحـت و               
جـبــران کـمــبــود خــواب شـب قــبــل،            
همگي بيدار شديم و در تدارک صرف 
صبحانه و انجام کارهايي که بايد در   

 طول روز بدان مي پرداختيم شديم. 
 ادامه دارد
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  زاويه تاريخي

 
مـــارکـــس در ابـــتـــداي عصـــر           
ناسيوناليسم زنـدگـي مـيـکـرد. امـا            
ايــن، نــاســيــونــالــيــســم امــروز و يــا            
ناسيوناليسم دوران لنين نبود. بسـتـر   
اصلي ناسيوناليسم در ايـن دوره نـه           
فقط قومي نبود، بلکـه ادغـام اقـوام        
متعدد در چهارچوبهاي مـلـي واحـد        
مضمون آن را تشکيل مـيـداد. رونـد       
ملـت سـازي و کشـور سـازي دوران               
مارکس نه روند کشوردار شـدن هـمـه      
ملل يا اقـوام، بـلـکـه شـکـل گـيـري                 
اقتصادهاي ملي کاپيتاليستي قابـل  
دوام در اروپا و در هـم ريـخـتـن نـظـم           
کهنه بود. بعضا اسنادي وجـود دارد     
که در آنها مارکس و انگـلـس "اصـل       
مليت" و يا بعبارتي که بعـدهـا رواج      

، را حق "يافت، "حق تعيين سرنوشت 
"همه ملل" دانسته اند. امـا مـوضـع        
برجسته تر و شاخص تـر مـارکـس و          
انگلس تفکيک "ملت" از "مـلـيـت" و          

غـيـر   « از مـلـل       »  تـاريـخـي   « ملـل    
است، يعني مللـي کـه بـه        »  تاريخي

حکم شرايط عيني در پـروسـه عـروج      
پي در پي جوامع صنعـتـي سـرمـايـه        
داري شـانـس واقـعـي ايـجـاد کشـور              
خــويــش را دارنــد. شــمــول مــوضــع             
مارکس و انگلس در واقـعـيـت امـر           
بسيار محدودتر از "همه ملل" اسـت.   
صحبت بر سـر رونـد عـيـنـي شـکـل              

گيري و قوام گرفتن ساختارهاي ملي 
کشوري قابل دوام کاپيتـالـيـسـتـي       -

در اروپاست و نه حق همه ترکيـبـهـاي    
ملي و قومي جهان به ايـجـاد کشـور      
خويش. مارکس و انگلـس تـعـلـقـات        

قـومــي را بــعـنـوان مـبـنــاي             - مـلـي  
تشکيل کشورهاي مستقل صـريـحـا      
رد ميکنند. در موارد مـعـدودي کـه       
مارکـس مشـخـصـا بـه حـمـايـت از                 
استقالل ملل کوچک تر و فرعي تـر و    

نـظـيـر ايـرلـنـد و           »  غير تـاريـخـي     « 
لهستان برخـاسـتـه اسـت، خـاصـيـت            
سـيــاســي ايــن مـوضــعــگــيــري بــراي          
پيشرفت جنبش سوسياليستي طبقـه  
کارگـر صـريـحـا روشـن بـوده اسـت.                
استقالل لهستـان بـه ارتـجـاع تـزاري            
ضـربــه مــيـزنــد و اسـتــقـالل ايـرلــنــد              
زمينداري بزرگ بريتانيا را در حـلـقـه    
ضعيفش ميکوبد و نيـز يـک عـامـل         
تاريخي نفاق بيـن طـبـقـه کـارگـر در             
انگلـسـتـان و آمـريـکـا را از مـيـان                   

  .ميبرد
دوران لنين دوران ديگـري اسـت.     
وقتي لنين از حق جدايي ملل سـخـن   
ميگويد، اساسا ملتهاي تحت سـتـم     
در امپراطوري تزاري و مستعمرات و 
کشورهاي تحت سلطه امپـريـالـيـسـم      
جلوي چشمش ميايند. توجه لنين بـه   
نقش مثبت مبارزات ضد استعماري 
ملل کوچک در مستعمرات در ضربـه  
زدن به قدرت بورژوازي جهاني است. 
اينجا هم به معنـايـي ديـگـر بـا يـک             
روند ابژکتيو ملت سازي بر متن يـک    
نظم کهنه و ارتـجـاعـي، در راسـتـاي          
تحول مناسبـات اقـتـصـادي و رشـد            
سرمايه داري در مـقـيـاس جـهـانـي،           

روبرو هستيم. با نوعي ناسيوناليسـم   
روبــروئــيــم کــه نــه صــرفــا در بــرابــر              
پرولتاريا و جنبـش کـارگـري، بـلـکـه           
همچنين در برابر استعمـار، ارتـجـاع      
سياسي و فئوداليـسـم مـعـنـي پـيـدا            
ميکند. توجه لنين به توان سـيـاسـي       
اين جريان و نـوع و نـحـوه تـالقـي و                
تقابل آن با جنبش سـوسـيـالـيـسـتـي          
طبقه کارگر است. مساله حق تعييـن   
ــن                   ــن در اي ــي ــن ــراي ل ــت ب ــوش ــرن س
چـهـارچـوب سـيـاسـي مـعـنـي پـيــدا                 
ميکند. لنين هم دامنـه شـمـول ايـن          
حق را محدود ميکنـد. فـرمـول حـق          
تعيين سرنوشت در روايـت لـنـيـن از         
فرمول مارکـس و انـگـلـس عـام تـر               
است، اما از نظر عملي با تفکـيـکـي    

بــه « و   »  حــق جــدايــي  « کــه مــيــان     
قائل ميـشـود،   »  صالح بودن جدايي

عمال حمايت جنبش کمونيـسـتـي از      
جدايي ملتها را به مـوارد مـعـدودي        
محدود ميکند. تشخيص مطلوبيـت   
جدايي و يا توصيه و عدم توصيـه بـه     
جدايي در فرمولبندي لنين کامال بـه  
تحلـيـل شـرايـط مشـخـص مـوکـول               

  .ميشود
دوران ما دوران کامال متفـاوتـي   
است. تا قبل از فروپاشي بلوک شـرق     
هيچ روند فراگير و يا تعييـن کـنـنـده       
ملت سازي در سطح جهاني و يـا در      
مقياس منطقه اي در جـريـان نـبـود.       
موارد پراکنده اي کـه وجـود داشـت،        
حداکثر ميتوانست آرايش ملي جهان 
معاصر را در جزئيات کـم اهـمـيـتـي        
تعديل کند. از اين مهمتر، حرکتهاي  
ملي فاقد محتواي اقتصادي ويژه اي 
بودند. تحوالت مورد نظر جنبشهاي  

ملي اسـاسـا سـيـاسـي و فـرهـنـگـي                
بودند. مـنـشـاء ايـن جـنـبـشـهـا نـه                    
تحوالت اقتصاد سـيـاسـي جـهـانـي،         
نظير دوران مارکس و لـنـيـن، بـلـکـه           
اساسا ستم ملـي و فـرهـنـگـي و يـا               
تخاصمات ناسيونـالـيـسـتـي بـر سـر            
قدرت بوده است. اقتـصـاد سـيـاسـي         
جهان و قطب بندي هاي اقتصـادي و    
ســيــاســي آن از ايــن کشــمــکــشــهــا             
کوچکترين تاثيري نميـپـذيـرد. آنـچـه         
اساسا در اين دوره در قـلـمـرو بـحـث          
حق تعيـيـن سـرنـوشـت وجـود دارد،             
تعدادي مساله حل نشده ملي اسـت،  
مانند مساله فلسطين، مساله کـرد،    
مساله ايرلند و غـيـره کـه بـدرجـات              
مختلف مانع سير متعارف اقتـصـاد   
کاپيتاليسـتـي در مـنـطـقـه خـويـش               
هستند و يا به عامـل بـي ثـبـاتـي و            
تنش سياسي در مقياس منطقه اي و 
جهاني تبديل شده اند. ايـن مسـائـل        
بعضا به صحنه هايـي از يـک جـدال          
وسيعتر ميان غرب و شـرق تـبـديـل           
شده بودند و به اين اعتبار محتوايـي  
ــر از مــوارد مــتــعــارف               غــامــض ت

  .کشمکش ملي يافته اند
سقوط بـلـوک شـرق بـه مـعـنـاي              
جديدي يک روند ملت سازي را آغـاز    
ميکند، که حتي از نـظـر اقـتـصـادي        
هم محتوايي تـعـيـيـن کـنـنـده دارد.            
سرمايه داري بازار در بخش عظيمـي  
از جهان صنعتي و نيمه صنعتي، در   
متن گسيختگي کليه ساخـتـار هـاي      
سياسي نظام پيشين و نبود يک قالب 
ايدئولـوژيـکـي پـذيـرفـتـه شـده بـراي                
حاکميت، ميرود جـاي مـدل بـه بـن             
بست رسيده سرمايه داري دولـتـي را     
بگيـرد. نـوعـي از نـاسـيـونـالـيـسـم،                  
اساسا ناسيوناليسم قومـي، بـعـنـوان       
ماتريـالـي بـراي بـنـا کـردن شـالـوده                 

ايـدئــولـوژيــکـي حــکـومــت و کســب           
مشروعيت سياسـي بـراي دولـتـهـاي          
بورژوايي جـديـد در تـکـه پـاره هـاي               
امپراطوري مضمحل شده بـه جـلـوي      
صحنه رانده ميشود. هر روز مسـالـه    
ملي جديدي ساخته ميـشـود. بـحـث        
حق تعيين سرنوشت وسيعا به بـاالي    
ــب                 ــال ــشــود. ج ــي ــده م ــور ران ــت دس
اينجاست همان رونـدي کـه مسـائـل         
ملي جديد را به ميان ميکشـد، حـل     
مسائل ملي قـديـم را مـحـتـمـل تـر              

  .ميکند
اين شرايط زمين تـا آسـمـان بـا           
دوره هاي ديگر فرق دارد. کل مساله  
بــر مــتــن يــک واپســگــرايــي عــظــيــم          
اجتماعي، سياسي و فرهنگي جريـان  
دارد. ناسيوناليسم قومي در منحـط   
ترين و فاسدترين اشکال آن پـرچـمـدار    
مساله ملـي اسـت. بـرخـالف دوران            
مارکس و لنين، ملت سازي امروز و   
هويتهاي ملي در حال حدادي شـدن،    
ربطي به جلو رفتن مـادي تـاريـخ در        
هيچ جهت مثبتي ندارند. نـوک تـيـز         
اين ناسيوناليسم مسـتـقـيـمـا عـلـيـه           
کارگر و کمونـيـسـم و حـتـي رفـرم و               
ليبراليسم است. تکرار ساده فـرمـول      
لنين در قبال استقالل مستعمـرات و    
فرمول مارکس در قبال ملـت سـازي     
بورژوايي قرن نوزدهم جواب مسـائـل   
امروز نيست. کمـونـيـسـت و کـارگـر            
امروز بايد جواب مساله ملي امـروز  
را، آنطور که هست، بـدهـد. در ايـن           
تالش بنظر من ميتوان به تـبـيـيـنـي        
رسيد که به دوره هـاي گـذشـتـه نـيـز             
قابل تعميم باشد و جوهر انـقـالبـي و      
منسجم برخورد مارکس و لـنـيـن را        

 .نيز با شفافيت بيشتري نشان بدهد
ملت، ناسيوناليسم و برنامه  

کمونيسم کارگري/ مجموعه آثار 
 منصور حکمت جلد هشتم

 ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگري
  قسمتي از بخش سوم: انترناسيوناليسم و مساله ملي
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