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 2 ۱۳۹۴بهمن  ۲٣ انترناسيونال 

 "دردسـرهـاي  "جمهوري اسالمي و 
اش و اين بـار در تـنـد           تمام نشدني

پيچي ديگر به نام انـتـخـابـات، بـه        
تـري رسـيـده اسـت.            مرحله حساس

هــاي    اگــر در بســيــاري از دوره              
گذشته، حکومت براي حفظ تعادل 
به دو بال خودش نياز داشـت، ايـن       
بار ناهماهنگـي بـالـهـايـش چـنـان            
شديد است که بـايـد بـا جـراحـي و            
خونريزي سـيـاسـي، بـال ديـگـر را               
حذف کند و ناچارأ براي پرواز رويا 

 پردازي کند.
هاي ورشـکـسـتـگـي       همه نشانه

سيـاسـي ايـن حـکـومـت بـا تـمـام                  
باندها و جناحهاي آن يکـجـا خـود      
را در کشمکش و جنگ و گريـز بـه     
اصطالح انـتـخـابـاتـي بـه نـمـايـش              
گذاشته است. صحـبـت نـه بـر سـر            
رقابت يا از مـيـدان بـيـرون کـردن              
حريف، يا حتـي آنـطـور کـه گـفـتـه              

شود، بر سـر حـذف رقـيـب،کـه             مي
اين بار تماما براي يکدسـت کـردن     
حکومت و سنگربندي در مـقـابـل        

 خطري  بزرگ و گريزناپذير است.
ــخــاب و رأي،             ــت مــوضــوع ان
اسـاسـا بـراي جـمــهـوري اسـالمــي             
قـــبـــاي گشـــادي اســـت، نـــه در               

اش،  تاريخش، نه در پرونده سياسي
حــق رأي و انــتــخــاب مــحــلــي از             
اعراب نداشته و نـه دارد،کـه حـاال        
در ميانه جـنـگ و جـدال کشـنـده              
داخـلــي و ورشـکــسـتــگـي آشـکــار            
سياسي و اقتصادي، اين بار معنـا  

 پيدا کند.
آنچه در حـال وقـوع اسـت، در          
ــر ســر                   ــت ب ــنــگــي اس ــاس ج اس
سرنوشت، جنگي براي ماندن و يـا    
ــه                 ــن شــرح حــال هــم ــدن! اي ــمــان ن

هـاي حـکـومـتـي اسـت. چـه                  جناح
ــه ضــرب شــوراي               جــنــاحــي کــه ب
استصوابي و رد صالحيت، رقـيـب     
را از ميـدان بـه درمـي کـنـد، چـه               
طـرف مـقــابـل کــه عـاجــزانـه مــي              
کوشد، پنبه را از گوش رقبايش در 
آورد که فرصت زيادي، حتـي بـراي     
گاز گرفتن در سربااليي هـم بـاقـي        

نمانده است! دو روي سکه وضعيت  
درونــي و حــال و احــوال واقــعــي               

 جمهوري اسالمي است.
اما دو قطب اصلي جدال نه در 

ها، که در جـنـگـي     کشمکش بااليي
نابرابـر امـا بـي وقـفـه در صـحـن                  
اصلي جامعه،هر چه بـيـشـتـر دارد       
خود نمايي ميکند. منشـاء دعـوا      
اينجاست! درست در قلب واقعيتي  
که با امثال مضـحـکـه اي بـه نـام              
انتخابات ميخواهند آنـرا کـتـمـان         

 کنند.
ميليونها مردمي که براي يـک    
زندگـي بـهـتـر، بـراي يـک زنـدگـي                 
انساني، بايد از جمهوري اسـالمـي   

هــا و      عــبــور کــنــنــد، هــمــه جــنــاح       
باندهاي حکومتي را با وحشـت و      
هراسي بي پايان،روبرو کرده اند. از  
پس زدن  و بـه ريشـخـنـد گـرفـتـن                
قوانين حکومتي تا ايستادن و پـا      
پس نگذاشتن درمـقـابـل مـاشـيـن           
سرکوب و بگير و ببند حکومتي و 
اعتراضات وسيـعـي کـه ر پـي در             
پي، اشکال مـتـنـوع تـر و مـرکـب             
تري مي يابد، اين عبور بـي وقـفـه      

 خود را نشان داده است.
مــاشــيــن جــنــگــي حــکــومــت        
اسالمي بـراي مـقـابلـه بـا هـمـيـن               
قطب، کوک شده است. مـانـورهـاي     
ضد شورش و ضد اغتـشـاش بـراي      
همين خطر آرايـش جـنـگـي بـخـود           

اند. دعـوا ايـنـجـاسـت، سـر               گرفته
منشاء دعواي باندهاي حکومـتـي   
هـم ايــنــجــاسـت!دو قــطــب، بــا دو             
ــز، در               جــهــت، دو صــف مــتــمــاي
خواستها و در مطالبات، سـپـر بـه        
سپر در مـقـابـل هـم قـرار دارنـد.                 
مردم حـق دارنـد هـمـه دعـواهـاي               
حکومتي را به پـاي پـيـروزي خـود         
بگـذارنـد و خـود را درمـوقـعـيـت                

 اعتراضي بيشتري ببينند.
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بـديــهــي اســت کــه جــمــهــوري        
اسالمـي نـاچـار اسـت در اذهـان              

الـمـلـلـي        عمومي و در عرصه بيـن 
را حــکــومـتــي حـاصــل رأي         خـود    

مردم نشان دهد.اين نمـايـش بـراي       
حــکــومــتــي کــه مــتــعــهــد بــه آراء          
شهروندان نيست بـه تـنـاقضـي در           
خود و مـايـه دردسـر و تـکـانـهـاي              
شديد سياسي خواهد شد.وقتي کـه   
جامعه از حق رأي واقعي و دخالت 
مسـتــقـيــم در تـعــيـيــن ســرنـوشــت            
ــه شــده               ــگــهــداشــت ــاز ن ــش ب خــوي

 "انـتـخـابـات    "است،پيش از هر چيز،
به يک موضـوع حسـاس امـنـيـتـي           
بدل مي شود. از آنجا کـه مـحـلـي          
براي کسب قدرت و چنگ انداختـن  
به امکانات مالي و تصاحب مقـام   
ــراي کســب ايــن              اســت، رقــابــت ب
موقعيت، ويژگي جناحي مي يابـد  
و بــکــلــي بــه دعــوايــي در بــاالي              
حکومت بدل مي شود. مهـنـدسـي     
آراء بخشا از همين جـا سـرچشـمـه       
مي گيرد. انتخابات از مراجعه بـه    
آراء عمومي به کشانـدن مـردم بـه        
پــاي صــنــدوقــهــاي رأي و کســب            
مشروعيت براي اين نـمـايـش بـدل         

 مي شود.
هــاي    اصــالح طــلــبــان در دوره      

مختلف مداوماً يک پاي ثابت ايـن  
نمايش مشمئز کننده حکومـتـي و     
موجه و رقـابـتـي نشـان دادن ايـن              
مضــحــکــه يــک بــخــش از ارزش             
مصرف سياسي ـ تاريخي آنان بوده 

 است.
موقعيـت جـمـهـوري اسـالمـي           
پــس از شــکــســت مــاجــراجــويــي           

اي سبب شد، بيشتر از پـيـش    هسته
تعادل حکومت بويژه در اليه هـاي    

 بااليي و مياني آن بهم بريزد. 
اصالح طلبان که خود را فـاتـح   

ديـدنـد      آمـده مـي          موقعيت بدست
براي عقب نشـانـدن جـنـاح رقـيـب             
خيز برداشتند. و با سيلي مـحـکـم       
دستگاه مميزي بيت رهبري روبـرو    
شدند. شکاف در ميان بااليـي هـا      

آنـچـه مـي نـمـايـد             بسيار بيشتر از
مـــوجـــب آبـــرو ريـــزي و افشـــاء              
ــهــاي طــرفــيــن و عــمــق              ســيــاســت

هاي جناحـي   اختالفات و گرو کشي
 شد.

جــنــاح خــامــنــه اي بــراي بــي           
اي و      حيثيت کردن توافقات هسـتـه  

بي دستاورد بودن آن، شـکـسـت و          
خفت بار بودن آن، حرف نزده بـاقـي   
نگذاشت. از خيل امام جمعه ها،تا 
سرداران سپاه و جمع دلـواپسـان تـا      

هاي کرايه اي بسيج و غيره  جمعيت
در مذمت توافقات و اندوه حسـرت  
براي دوران تحريم و آرزوي برگشـت  

 به آن دوران داد سخن دادند.
در وضـعــيـت کـنــونـي،اصــالح         
طلبان آچـمـزِ حـملـه بـيـت رهـبـري               

اند و صرفا به درجه اي مـوفـق      شده
بــه بــازســازي بــخــشــي از نــيــروي           
بــاقــيــمــانــده خــود پــس از حــذف             
استصوابي هستند. نهايتا با شعار  
به صنـدوقـهـاي انـتـخـابـات پشـت             
ــاي                  ــه ه ــام ــرد و ن ــم ک ــي ــخــواه ن
سرگشاده براي خامنه اي و تـاکـيـد    
بر اهميت رقـابـتـي کـردن نـمـايـش            
انتخـابـات و تـنـهـا امـکـان بـراي                 

هـاي از پـيـش           اينکه بشود ليـسـت  
تعيين شده را کنـار گـذاشـت و رد          
صــالحـــيـــت شـــدگـــان را ســـرپـــا           
نگهداشـت ، بـه رايـزنـي بـا رقـبـا                  

 مشغولند.
دعواهاي پشت پرده به سرعـت  
از ديوارهاي تو در توي حکـومـتـي    
به بيرون درز مـيـکـنـد و بـخـوبـي                
ــوا و                 ــد کـــه دعـ ــيـــدهـ نشـــان مـ
کشمکشي که کل هيئت حاکمـه را    
فرا گرفتـه اسـت ريشـه اش نـه در               
انتـخـابـات کـه دقـيـقـا در بـحـران                  
ساختاري جمهوري اسالمي اسـت،    
انتخابات صرفا سبب شده است که 
اين بـحـران در سـطـح وسـيـعـتـر و                 

د. عـلـيـرغـم      علني ترخودنمايي کن
اين، نقطه مشترک هر دو جناح در 
حکومت اسالمي،فـريـب مـردم و        

آنها به پـاي صـنـدوقـهـاي         کشاندن
 رأي است.

 در�	�(�: �%���، 
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هر چـقـدر دعـواهـاي جـنـاحـي            

وعمق اختالفات دروني حـکـومـت      
اسالمي نمايان مي شود، به همـان  
درجــه تــوجــه عــمــوم جــامــعــه بــه            
ــداري               ــاي ــاپ ــف و ن ــت، ضــع تشــت
حــکــومــت جــلــب مــي شــود. بــه              
درجات بسيار باالتري حـتـي بـراي      
اقشار متـوهـم بـه حـکـومـت نـيـز               
مشخص مي شود که انـتـخـابـاتـي      

هـايـي      در کار نيست! در بين جنـاح 
که به جان هم افتاده اند،قرارنيسـت  
ــعــشــان را               ــاف کســي مــردم و مــن
نمايندگي کند. صحبت اساسـا بـر      
ــدام                    ســــر ايــــن اســــت کــــه کــ
کانديدا،منافع جناح خامنه اي را     
نمايندگي ميکنـد و حضـورش در         
ــراي                 ــن ب ــســي ــدام از مــجــل ــر ک ه

 حکومت کم هزينه تر است.
بخش عظيـم جـامـعـه بـه ايـن             

بعنـوان يـک نـمـايـش و            "انتخابات"
سناريوي چندش آور که در اسـاس      
هيچ ربطـي بـه انـتـخـاب و راي و                
 اعمال اراده مردم ندارد مي نگرد.

اين حقيقت را همه جناح هـاي    
درگير بخوبي ميدانند و بـه عـمـق        
بي اعـتـمـادي وسـيـع جـامـعـه بـه                  

 جمهوري اسالمي واقفند!  
آنچه امـروز درمـقـابـل بـخـش           
وسيعي از جامـعـه قـرار دارد ايـن           
است که چگونه بايد از ايـن نـفـرت      
عميق بهره برداري سياسـي کـرد و       
از ايـن مضـحـکـه فـرا تـر رفـت و                  
انتخابات را بر سر جمهوري خـراب  

 کرد!
گسترش اعتراضات کارگري و   
پافشاري بر خواستهاي اسـاسـي و       
تــاکــيــد بــر تــأمــيــن مــعــيــشــت و           
منزلت،بعنـوان يـک حـق پـايـه اي              
مشــغلــه اصــلــي جــامــعــه اســت.           
مضــحــکــه انــتــخــابــات حــتــي               
سرسوزني به اين خواستها مـربـوط   

 نمي شود. 
راه جامعه و انتخاب آن اساسـا  
خــالص شــدن از شــر حــکــومــت              
اسالمي است. اين انتخـابـي اسـت       
که کل دستگاه حـکـومـتـي بـا هـر           
 جناح و دسته را نشانه رفته است. 

به هر درجه که تالش حکومـت  
براي کشاندن مردم به پاي صنـدوق  
هاي رأي شـديـدتـر مـي شـود، بـه               
همان اندازه وزن و جـايـگـاه قـدرت         
اعتراضـي و خشـم جـامـعـه خـود               
نمايي ميکند. اين تند پيچي است  

اسالمي حتي در دراز  که جمهوري
مدت نمي تواند از تبعات آن خود 

 را خالص کند.*
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ماه بهمن و يادآوري يـک سـالـگـرد       
. ميـشـد اوضـاع       57ديگرانقالب 

بگونه اي پيش رود کـه در چـنـيـن           
روزي پــيــروزي انــقــالبــمــان را بــه            
يکديگر شادباش بگوييم. امـا چـه      
دردناک است که مردمي کـه بـراي       
خالصي از ديکتاتوري آريـامـهـري      
خودرا به آب و آتش زدند و انقالبي 
با شکوه را بـا فـداکـاري تـمـام بـه               
جريان انداختـنـد و يـک حـکـومـت             
ظاهرا شکست ناپذير را با تالشهـا  
و فــدارکــاريــهــاي بســيــار بــه زيــر            
کشيدنـد، فـرصـت نـکـردنـد طـعـم               
پيروزي شان را بچـشـنـد و خـيـلـي           
زود طعمه گرگان اسالمـي شـدنـد.      
چه دردناک است که هـزاران تـن از         
عـــزيـــزان مـــردم، دانشـــجـــويـــان،        
کارگران، زنـدانـيـان سـيـاسـي تـازه            
آزاد شده، درست زماني کـه هـنـوز      
در حال جشن پيروزي شان بودنـد و    
روياي شيرين بهار آزادي هـمـه جـا      
را فــراگــرفــتــه بــود، مــورد حــملــه           
جنايتکاراني خونخوار تر از ساواک 

شاه قرار گرفتند و کشتار شـدنـد و     
امروز جايشـان در کـنـار پـدران و             
مادران و هـمـسـران و عـزيـزانشـان           
خالي است. و دردنـاکـتـر و تـهـوع             
اورتر  اينسـت کـه جـانـيـان حـاکـم              
خودرا محصول انقالب بـهـمـن جـا       
ميزنند. محصول همان انقالبي که  
اينها فرزندانش را به خون کشيدنـد  
و اهداف و آمالـش را خـيـلـي زود           
نابود کردند. و بجايش يک قهقرا و    
عقب ماندگي و مافيـاي اسـالمـي      
را حاکم کردند. حکومت اسـالمـي    
اما نـه مـحـصـول انـقـالب بـلـکـه                  
آشکارا محصول سرکوب انقالب و 
محصول شکسـت انـقـالب بـهـمـن           
است. باند خـمـيـنـي و دارودسـتـه              
ــرورده             هـــاي اســـالمـــي دســـت پـ
حکومت شاه بودند. جنبش کثيـف   
اســالمــي در مــرداب آريــامــهــري         
پرورده شـد کـه در آن هـر صـداي                 
مــخــالــفــي را بــا بــيــرحــمــي خــفــه           
ميکردند اما مسـجـد و آخـونـد و           
تکيه و نـوحـه خـوانـي و ارتـجـاع                 

اسالمي با آزادي تمام و به وفور در 
آن نشـو و نـمـا مـيـگـرد. انـقـالب                  
بهمن از اعتراضات مردم خارج از   
محدوده شروع شد. از اعتراض بـه     
گراني و فقر شروع شد. مردمي کـه  
ــاواک                 ــوري و س ــات ــکــت ــر و دي ــق ف
آريامهري نميخواسـتـنـد دسـت بـه          
انقالب زدند تا جامـعـه اي آزاد و         
بـرابـر و مـرفـه را تـجـربـه کـنـنــد.                    
دولتها و قدرتهـاي سـرمـايـه داري         
خـمـيـنـي را از نـجـف بـه پـاريــس                   
بردند. بي بي سي و صداي آمريکا  
و راديـو اسـرائـيـل و رسـانـه هـاي                
ديگر او را به امام و رهبـر تـبـديـل       
کردند و در بـوق کـرنـا کـردنـد. و                 
بـاالخـره در کـنــفـرانـس گـوادلــوپ             
کارتر و ژيسکاردستـن و هـلـمـوت         
اشـمـيـت و کـاالهـان سـران چـهــار                
کشور غربي نشـسـتـنـد و تـوطـئـه              
کردند و تصميم به کنار زدن شاه و   
روي کار کشيدن خميني بـه کـمـک        
ارتش شاهنشاهي گـرفـتـنـد تـا بـا           
اتکا به جـنـبـش کـثـيـف اسـالمـي             

انقالب را به خون بکشنـد و مـردم       
را از انقالب کردن پشيمان کـنـنـد.      
دقيقـا در ادامـه هـمـيـن سـنـاريـو                 
ــهــلــوي امــروز             ــم پ ــعــان رژي مــداف
زبانشان دراز شده است و مـردم را      
ــا                ــادان خــطــاب مــيــکــنــنــد و ب ن
طلبکاري ميگويند مـردم اشـتـبـاه       
کردند که انـقـالب کـردنـد و گـويـا             
مردم قدر "خـوشـي" زمـان شـاه را             
ندانسته اند و نميبـايسـت انـقـالب       
ميکردند. بعبارت دقيق تر جنبـش  
سلطنت طلبي و ناسيوناليستـي از    
جنايات و چپاول حکومـت تـغـذيـه       
ميکند. افتخارشان ايـن اسـت کـه         
حــکــومــت مــطــلــوبشــان گــويــا از         
جمهوري اسـالمـي کـمـتـر کشـتـار            
کرده است و گويا کـمـتـر غـارت و           
ــام                 ــم ــن ت ــاول کــرده اســت. اي چــپ
افتخارشان است. مردم ايران بـراي     
خــالــصــي از يــکــه تــازي دربــار و            
ســاواک و خــانــواده هــزار فــامــيــل          
انقالب کردند و حق داشتند. مـردم   
هزار بـار حـق داشـتـنـد دسـت بـه                  

انقالب بزنند تا از سلطه سهمگيـن  
ســاواک و شــکــنــجــه و اعــدام و                
مفـتـخـوران سـرمـايـه دار خـالص              
شوند. مردم حق داشـتـنـد انـقـالب         
کنند تا خودرا از خفقان آريامهـري  
خالص کنند. مـردم حـق داشـتـنـد           
براي خالـصـي از فـقـر و نـداري و                
حاشيه نشيني ديکتاتوري پـهـلـوي    
را بـه زيـر بـکـشـنـد. و مـدافـعـان                   
سلطنت و کل جبهه دشمن انـقـالب   
بايد بدانند که مردم بازهم انـقـالب   
خواهند کرد. در يک جامعه خفقـان   
زده مردم به ناچار انقالبي ميشوند 
و انقالب ميکنند. انقـالب بـهـمـن        
شکست خورد، اما فضـاي امـروز       
جامعه نشان ميـدهـد کـه جـامـعـه           
ايران در فضاي انقالبيگري براي به 
زير کشيدن جمهوري اسالمي بسـر    
ميبرد. ايـن را بـارهـا نشـان داده                
است.  هرکس کوچکترين شناختي  
از جامعه داشتـه بـاشـد  بـراحـتـي             
فضا و رايحه انقالبي را کـه در راه      
است احساس ميکنـد. از وحشـت        
اين انقالب است که مانورهاي ضد 
شــورش و مــانــور ضــد "کــارگــران           
اغتشاشگر" برپا ميکنند. انقـالب    
مردم بدون شک اين بار به حاکميت 
مدافعان اسالم و باندهاي مفتخـور  
سرمايه دار بـراي هـمـيـشـه پـايـان              
خواهد داد. انقالب بهمن شکـسـت    
خورد. زنده باد آرمانهـاي انـقـالب       

 *.بهمن
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اعتراضات در شهرهاي کردستان  
عراق از چند روز قبل شـروع شـده     
و هر روز بخش هاي بـيـشـتـري از       
مردم به آن ميپيوندند. اعتـصـاب    
کارکنان و کارگران بيمارسـتـانـهـا     

در شهرهاي سليمانيه و هـولـيـر ،       
ــه شــروع شــده و                از شــشــم فــوري
همچـنـان ادامـه دارد. مـعـلـمـان               
مدارس شهرهاي سليمانيـه، راپـه     
رين و گـه رمـيـان نـيـز دسـت بـه                  
اعتصاب زده اند. مـردم بـه عـدم         
پرداخت حقوق هـا و فسـادي کـه            
ــه              ــت ــرف ــرگ کــل حــکــومــت را درب
اعتراض دارند. در اربيل نيز گفته 
ــه                 ــردم دســت ب ــه م ــشــود ک مــي

 تظاهرات زده اند.

ــجــمــعــات اعــتــراضــي در            ت
همچنان ادامه دارد و      شهرها نيز

امروز افراد پليس و پيشمرگه هـا    
نيز که حقوقشان چـنـد مـاه اسـت         
پرداخت نشده به صف تـظـاهـرات      
مردم پيوستند. نيروي پـيـشـمـرگ      
که در شهرهاي کويـه، حـلـبـجـه و          
جمجمال دست به اعتـراض زده ،      

بـهـمـن) يـک         ۲۰فوريه ( ۹امروز 
اتــوبــان اصــلـــي در نـــزديــکـــي              
سليمانيه را بسته است. ايـن يـک        
اتـفـاق مـهــم اسـت. نــيـرويـي کــه                
درست کرده اند تا از حکومت در   
مقابل مردم دفاع کند اکـنـون بـه        
صف مردم پيوسته و در مـقـابـل          

 حکومت قرار گرفته است.

اعتراض مـردم در کـردسـتـان         
عراق و در سراسر عراق از هر نظر 

شايسته حـمـايـت      
گـــرم مـــردم در          
ــان      ــهـ ــر جـ ســـراسـ
است. اين مبـارزه   
اي است عليه دار   
ــاي          ــه هـ ــتـ و دسـ
ــور و       ــخــ ــتــ ــفــ مــ
ــدهــاي دزد و        ــان ب
مــرتــجــع حــاکــم،     
عــلــيــه حــکــومــت    
قومي اسالمي در 
عــراق و عــلــيــه          
حکومت فاسد در 
کردسـتـان عـراق.      

مبارزه اي عادالنه بـراي آزادي و      
رفاه و سکوالريسم، بـراي رهـايـي      

از شــر حــکــومــت هــاي ضـــد                  
 * مردمي.
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آزادي نمـيـتـوانـد     شهال دانشفر:  
ــه                ــاشــد. آزادي اي ک مشــروط ب
محدود و مشروط اسـت در واقـع       
آزادي نيست. هر گونه تـبـصـره و         
"اما" و "اگري" عـمـال راه نـفـي و               
سلب آزادي را هموار ميکند و در 
واقع اين اما و اگرها از اساس بـا  
هدف مـحـدود کـردن آزادي وارد            
قــوانــيــن مــيــشــونــد. دولــتــهــا و           
قدرتهاي حاکم معموال با اتکـا و    
استناد به همين نوع اما و اگـرهـا   
و آوردن انـواع تـبـصـره هـا، طـي             
تمام قرون و اعصـار آزادي را از          
مخالفين و منتقدين خـود سـلـب        
کرده و عمال آزادي کل جامعـه را    
مورد تـعـرض قـرار داده انـد. بـه               
عبارت روشنتـر بـا  اسـتـنـاد بـه               
شرط و شـروط تـوانسـتـه انـد بـه               
مقابله با آزادي خواهي بايسـتـنـد    
و در کشــورهــاي بســيــاري کــل             
جامعه را سـرکـوب کـنـنـد و بـه                  
اختناق بکـشـانـنـد. از جـملـه در              
يکسري از کشورهاي اختناق زده   

مثل ايران، دولتهاي حاکم همواره  
به بهانه مالحظاتى مانند منـافـع   
ملـى، مـقـدسـات مـذهـبـى و يـا                 
اعتقادات ملى و مـنـظـور کـردن           
اين مالحظات در قـوانـيـن جـاري       
کشور، کل جامعه را مورد حـملـه   
قرار داده و در نتيجه بر بردگـي و    
اســتــثــمــار کــل جــامــعــه شــدت            
بخشيده اند. از همين رو تاکيد بر  
بي قيد و شرط بودن آزادي مـهـم       
است. دفاع از آزادي بـي قـيـد و              
شرط يعني بسـتـن راه بـه قـدرت           
رسيدن نيروهايي که دشمن آزادي   
مردم هسـتـنـد. ايـن يـک نـيـاز و                 
ضرورت عملي براي پـاسـداري از       
نقس آزادي و در امان نگاهداشتن 
جـامــعــه از هــر گــونــه تــعــرض و             

 سرکوبي است.
روشن اسـت کـه مـا خـواهـان            

وسيع ترين آزاديهـاي سـيـاسـي و         
اجتماعي و بي قيد و شـرط بـودن     
آن هستيم. و نـه فـقـط خـواسـتـار            
آزادي بـدون قـيـد و شـرط بـيـان،               
بلکه خواستار آزادي بـي قـيـد و            
ــات،              ــاع ــم ــت ــده، اج ــي ــق شــرط ع
مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، 
تشکل و تحزب هستيم. از نظرما  
آزادي مشروط، آزادي نيست. مـا   
با تاکيد بر بي قيد و شـرط بـودن       
ــت                  ــواسـ ــا خـ ــان و بـ ــيـ آزادي بـ
وســيــعــتــريــن آزادي هــا در واقــع          
اعالم ميکنيم که تمامي قوانيني 
که شرط و شروطي براي آزادي ها 
سياسي و مدني جامعه ميگـذارد  
بايد لغو شود و نه دولت و نه هيچ 
اتوريته ديـگـري در جـامـعـه حـق             
نــدارد کــه بــا گــذاشــتــن شــرط و            
شروط و با توسل بـه مـقـدسـاتـي          
ــره                 چــون مــذهــب ، وطــن و غــي
آزاديهاي سياسي و مدني مردم را 

 سلب و يا محدود کند. 
طبعا مذهب و مليت اصـلـي     
ترين و رايج ترين بهانـه هـا بـراي        
ــب              مشــروط کــردن آزادي و ســل
کامل آن از جامعه هستند. بطـور   

ــال در مــورد مــذهــب، مــا                مــث
ميگوييم مذهب عـقـيـده اسـت و         
داشتن و نـداشـتـن آن بـايـد آزاد                
باشد و نه تنها اين بلـکـه نـقـد آن         
نــيــز بــايــد آزاد اســت. ايــن نــقــد             
ميتواند به هـر شـکـلـي از جـملـه             
طنز، کاريـکـاتـور ، فـيـلـم و هـر                
شکل هنري ديـگـري بـيـان شـود.          
اما به تجربه ديده ايم که بـه اسـم       
ممنوعيت توهيـن بـه مـقـدسـات          
اين حقوق را از جامعه ميگـيـرنـد    
و در جايي مثل ايران بـنـا بـر بـا           
قوانين شرع اسالم، فتواي قتـل و    
احـکــام زنــدان صــادر مــيــگــردد.        
جمهوري اسالمي با همـيـن ابـزار      
در بدو به قدرت رسيدنش هـزاران    
انسان آزاديخواه را تـحـت عـنـوان       
محاربـه بـا خـدا کشـت. هـمـيـن                  
امروز نيز کسـانـي تـحـت عـنـوان           
"زنداني عـقـيـدتـي" در زنـدانـنـد.              
اينها همه به روشني نقش مذهـب  
و مقدسات را بـعـنـوان حـربـه اي            
براي سلب آزادي هاي جامـعـه بـه      
ــد.                ــنـ ــکـ ــيـ ــان مـ ــيـ ــي بـ ــنـ روشـ
ناسيوناليسم و تعصبات ملي نيز 
منبع ديگري براي مشروط کـردن    

آزاديهاي اجتماعي و ابـزارهـايـي        
براي سـرکـوب آزادي جـامـعـه از              
جمله آزادي بيان اسـت. از جـملـه         
در تمـامـي فـرهـنـگـهـاي "مـلـي"               
تعصبات ناسيوناليسـتـي، وطـن،      
خاک، پـرچـم، تـمـامـيـت ارضـي،              
تاريخ شـاهـان و  بـرتـر دانسـتـن                 
"ملت" خودي از جمله مـقـدسـات        
مسلم است که هر نوع نقد و زيـر      
سئوال بردن آنها، مذموم اسـت و      
خيانت محـسـوب مـيـشـود و در            
بسياري جاها منع قانوني دارد و   
بـــا ســـرکـــوب و زنـــدان روبـــرو               
ميگردد. اين مقدسات و همه اين 
تابوها خوراکي است براي شرط و 
شـروط گــذاشـتــن بـر آزادي هــاي            
سياسي و اجتماعي کل مردم و از 
جــملــه بــراي آزادي بــيــان. و مــا             

 مخالف آن هستيم. 
طبعا ما خـواسـتـار مـحـدود          
کردن آزادي هيچ نـوع تـفـکـري ،           
حتي افراطي ترين عقايد مذهبـي  
و ناسيوناليستي نيستيم و از نظر 
ما نشر همه عقايد کـامـال  آزاد         
است و به نفع ما مردم است. و در 
جامعه اي که در آن نـقـد فـکـري،         

عــلــمــي، هــنــري آزاد اســت، در            
جــامــعــه اي کــه مــردم در نــقــد               
مقدسات مذهبـي و مـلـي و هـر             
نوع خـرافـه ديـگـري آزادنـد،  راه              
براي پيشرفت علم و حـاکـم شـدن        
مــعــيــارهــاي انســانــي و بــرابــري         
طلبانه فراهم تر ميگردد و خرافـه  
و مذهب را راحت تر مـيـتـوان از        

 دامن جامعه پاک کرد. 
ــنــکــه مــا             خــالــصــه کــالم اي
کمونيستها خواستار وسيـعـتـريـن     
آزادي ها و جامعه اي بري از هـر      
گونه تعصب قـومـي، مـذهـبـي و          
خرافه هسـتـيـم. در يـک جـامـعـه               
سوسياليستي، در جامعه اي کـه      
در آن استثمار نباشد و مردم خود 
بر سرنوشت سيـاسـي شـان حـاکـم          
باشند،  ضرورت بقـاي مـذهـب و        
ناسيوناليسم و هر نوع مـقـدسـات    
ملي و قومي و مذهبي که اساسا 
ابزاري براي مسخ کردن و سرکوب 
جامعه اند، از بين ميرود. چنـيـن    
جامعه اي نه نيازي به تعصبات و 
مقدسات ملي و قومي ومذهـبـي   
خــواهــد داشــت و نــه نــيــازي بــه             

 محدود کردن آزاديها.*
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 5 ۶۴٧شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

امـروز هـيـچ      ناصر اصـغـري :          
آدمي که چيـزي از کـمـونـيـسـم و             
سوسياليسم بداند ادعا نمي کـنـد   
که چين کشوري کمونيستي است. 
حتي روساي حزب کمونيست چين 
هم ديگر چنين ادعـائـي نـدارنـد.         
چــرا کــه بــا هــيــچ مــعــيــاري کــه             
کمونيسم با آن شناخته شده اسـت  
منطبق نيست. کمونيسم بـنـا بـه         
تعريف جامعه اي است آزاد، لغـو  
روابط کار مزدي، رفع تبعـيـض و     
بيحقوقي، آزادي تشکل و بـيـان،       
امنيت، ريشه کن شدن بيسوادي، 
دسترسـي بـه بـهـداشـت رايـگـان،              
ارزش بــراي جــان انســان، حــفــظ          
محيط زيست و موارد اينچنينـي  
است. کمونيسـم را بـا حـکـومـت            
شورائي و بازگرداندن اخـتـيـار بـه       

ــي         ــود انســان م ــنــد و          خ ــنــج س
شـنـاسـنـد. در چـيـن شـورا و                  مي

حکومت شورائي پيشکش، حـتـي   
تالش براي ساختن يـک اتـحـاديـه         
هم آدم را به دردسـر مـي انـدازد.        
ــک                 ــن ي ــر داشــت ــي اصــرار ب حــت
انتخابات در سـطـح انـتـخـابـاتـي            
مثل هند و پاکستان هم آدم را بـا  
سرکـوب و شـکـنـجـه روبـرو مـي                
کند. کمونيسم نقطه پاياني اسـت     
ــزدي.                ــارم ــي و ک ــت ــدال ــع ــي ــر ب ب
درحاليکه در چيـن بـه نـوعـي بـا            
بــردگــي طــرف هســتــيــم. کــارگــر          
هيچگونه کنترلي بر کار و تولـيـد   
نـدارد. مـالـکـيـت خصـوصـي بــر               
ــيــد در دســت عــده              ــول وســايــل ت

 ۹۹معدودي ، دمـار از زنـدگـي            
درصد ازمردم آن جامعه در آورده   

 است. 

بـــهـــرحـــال در چـــيـــن از آن              
معيارهاي شناخته شده کمونيسم 

مطلقا خبري نيست. شهرهايي بـا  
ها انسان غالبـا مـهـاجـر،        ميليون

اند که از ابتدائي ترين  ساخته شده
حقوقي که يک آدم قـرن بـيـسـت و         
يک قاعدتا بايـد از آن بـرخـوردار          

اند. صدها ميليـون    باشد، بي بهره
نفر در شرايطي مثل پادگان و بـا      
وضعيـت اعـمـال شـاقـه مشـغـول              
بکارند که روزي فقط بـراي چـنـد        
ساعت حق دارند از کـارخـانـه بـه         
بيرون بروند. اگر کسي بخواهد از    
ايـن شـرايــط فـرار کـنــد، پـلــيــس              
سراغـش مـي فـرسـتـنـد. صـدهـا                
ميليون نفـر در شـرايـطـي کـار و              

کـنــنـد کــه حــتـي از             زنـدگـي مـي     
قوانين به تصويب رسيده آن کشور 
ــه در                  ــرا ک ــد؛ چ ــن ــروم ــم مــح ه

اي بـه نـام "مـنـطـقـه آزاد                   منطقه
اقتصادي" مشغول بکارند و هيـچ   
قانوني که از حق و حقوق ابتدائي 
آنها حفاظت کند بر اين مـنـاطـق      
حاکم نيست. دستمزد کارگران بـا     
چــنــديــن مــاه تــأخــيــر پــرداخــت            

شود. سـاالنـه شـاهـد هـزاران              مي
تظاهرات و اعتراض هسـتـيـم کـه       
درست مـثـل امـروز ايـران فـقـط               
مطالبه پرداخت دستـمـزدهـاي بـه       
تعويق افتاده دارند. مهـاجـرت از      
يک شهـر بـه شـهـري ديـگـر بـايـد                 
رسما بـا اجـازه مـقـامـات دولـت             
صورت بگيرد و بعضا شاهد ايـن    
پديده عجيب و غريب هستيم کـه    
مردم در کشور خودشان، وقتي از 
يک روستائي به شهري مـهـاجـرت      

کنند براي سالها غيرقانوني و  مي
کـنـنـد. در          زيرزميني زندگي مـي 

چنين وضعيتي وقتي مريض مـي  
شوند و يا زنـي وضـع حـمـل مـي            
کنـد از تـرس دسـتـگـيـر شـدن و                  
ديــپــورت بــه روســتــا و مــنــطــقــه          
مهاجرت کرده، از خير بيمارستان 
و دکتر مي گـذرنـد. کـودکـانشـان         
هم از مدرسه رفتـن مـحـروم مـي         
مانند. يا مشغول کارهـاي سـيـاه       

 هستند يا مشغول بزهکاري.

از زمــان آغــاز "اصــالحــات           
چــهــار مــدرنــيــزاســيــون" در ســال         

که رسما شروع اصالحـات   ۱۹۷۸

نئوليبرالي بود، شـاهـد رو آمـدن        
يک اقليت فوق العاده ثروتمند در   
آن جامعه هستيم. يک قشر ميانه  
محـدودي هـم از تـکـنـوکـراتـهـا،               
(محدود نسبت به جمعيت چيـن)   
يک زندگي نسبتا راحتي دارند. و    
بقيـه کـه بـخـش عـظـيـمـي از آن                   
جامعه اسـت، در فـقـري مـطـلـق               
دست و پـا مـي زنـنـد. چـيـن در                  
عرض چند سال از سيستمي عقب 

اي، بـه قـدرت دوم        مانده و حاشيه
اقتصادي جهان صـعـود کـرد. در         
عين حال فاصله بين فقير و غنـي  
جــهــشــي دهــهــا درصــدي کــرد.           
بيکاري سرسام آور اسـت. وقـتـي         

رسـد،     که سيکل بيکار کردن مـي   
کنند؛ بـلـکـه     هزار هزار بيکار نمي

ميلـيـون نـفـر بـيـکـار             ۱۰ناگهان 
شــونــد. در دوره خصــوصــي             مــي

سازي، ميليـونـهـا نـفـر را تـحـت              
عنوان "بازسازي" اخراج کـردنـد و      
با شرايط تازه خصوصي سازيهـا،  
ــا قـــراردادهـــاي مـــوقـــت و                  بـ
دستمزدهاي بسيار پـائـيـن تـر از         
دستمزدهاي قبلي دوباره استخدام 
شدند! وقتي به قـراردادهـاي کـار         

کـنـي، انـگـار در ايـران               توجه مي
هستي. بخـش اعـظـم قـراردادهـا           
موقت و سفـيـد امضـا هسـتـنـد.           
محيطهاي کار تابلوهاي "شـرايـط    
جرايم نقدي و تنـبـيـه فـيـزيـکـي"!           
دارند که کارگر در حين کار نبايد 
حرف بـزنـد، نـبـايـد آب بـخـورد،                
نبايد زياد بـه دسـتـشـوئـي بـرود،           
نبايد بنشيند، نبايد ديـر بـيـايـد،       
نبايد لباسش را اينجوري بپـوشـد   
و نبايد برچسب نـامـش آنـجـوري         
باشد! دست آوردهـاي چـنـد سـال            
اول در زمينه آموزش و پـرورش،      
بهداشت و کارآموزي دود شـده و      

اند. زن هنوز برده مرد  به هوا رفته
است. دستمزد زنان در بسياري از  
مشاغـل حـدود نصـف دسـتـمـزد             
مردان است. سوانح مـحـيـط کـار        
در چـيـن سـرسـام آورنـد. مـعـادن               
ــام                ــعـــادن مـــرگ" نـ چـــيـــن، "مـ

اند. سـاالنـه شـاهـد صـدهـا             گرفته
ريزش معدن بـا بـه قـتـل رسـيـدن             

هزاران معدنکار هستيم. هرگـونـه   
تـحــرکـي بـراي ايـجــاد تشــکـل و              
سازماندهي اعتراض و اعتصـاب  
بــا مـــجــازات شـــديــدي روبـــرو             

هاي زرد دولـتـي،    شود. تشکل  مي
در واقع پليس هاي مـحـيـط کـار         
هســتــنــد کــه هــرگــونــه تــحــرک و           
زمزمه اعتصاب و اعتراض را بـه  
مديريت و پليس سـيـاسـي اطـالع       
مي دهند. منزل کـارگـري را کـه           
مريض اسـت و سـر کـار حـاضـر                
نشده، زير نظر مي گيرند و حـتـي     

فـرسـتـنـد کـه بـبـيـنـد                 يک نفر مي
واقـعــا مــريــض اســت يــا ايـنــکــه           

 خودش را به مريضي زده!
سرکوب و خفقـان بـيـداد مـي         
کند. چين بيشترين اعـدامـهـا در       
ســطــح جــهــان را دارد. تــخــريــب            
محيط زيست هم يک رکـن ديـگـر      
سيستم چين است. آمار دولتي که 

منتشر شده بـود،     ۲۰۰۳در سال 
 ۷۵نوشتـه بـود کـه آب حـداقـل                

هاي چيـن   درصد رودها و رودخانه
غيرقابل استفاده براي آشاميدن و 

ميليون نفر  ۶۰ماهيگيري است.  
به آب آشاميدني مکفي دسترسي 

بــرابــر ايــن      ۳نــدارنــد. بــيــش از         
 ۱۸۰تــعــداد، يــعــنــي بــيــش از            

ميليـون نـفـر از آب آشـامـيـدنـي                
کنند. هـفـت تـا        آلوده استفاده مي

از ده شـهـر آلـوده جـهـان از نـظـر                
آلودگي هوا، در چين قرار دارنـد.    
چين مقام اول را در آلودگي هوا و 

 افزودن بر گرماي زمين دارد.
با اين وضعـيـت هـيـچ آدمـي          
نمي تـوانـد ادعـا کـنـد کـه چـيـن                 
کشوري کمونيستي است. ايـنـهـا       
ادعاهاي يک کمونيست مـخـالـف    
آن سيستم نيستند، آمارهاي خود 
دولت هستند. باالخره چين را مي 
شود با صدها فاکت و سند نشـان  

داري و از      داد که کشوري سرمايه
تر آن هم است. اما اگر  نوع وحشي

بخواهيم جائي را بسنجيم که آيـا    
کمونيستي هست يا نه، بايد ديـد    
که آيا آنجا هنوز براي زنده ماندن 
صرف، انسان را مجـبـور بـه کـار         
براي مزد مـي کـنـنـد!؟ اگـر ايـن              

قاعده سيستم سرمايه داري آنـجـا   
حاکم است، پس انسان آنجا هنوز 
برده است. بـرده دسـتـمـزد اسـت.           
هنوز قوانين مبادـلـه کـار انسـان         

 براي دستمزد برقرار است.
يک نکته مهم ديگر که شـايـد   
الزم باشد بدنبال اين توضـيـحـات    
بيايد اين است که هيأت حـاکـمـه      
چين هنوز تحت نام "کمونيسم" و     
"حزب کمونيست" کشـور را مـي           
چرخانند. چرا دست از اين عنـوان   
برنمي دارند؟ حـزب کـمـونـيـسـت           

ــرن    ۲۰چــيــن در اوايــل دهــه              ق
گذشته تأسـيـس شـد و آن جـنـاح              

بنديهايي که در انترناسيونال سوم  
وجــود داشــت در ايــن حــزب هــم            
انـعــکــاس داشــت. خــط مــائــو و            
کمونيسم دهقـانـي بـعـد از قـيـام             
ناموفق حزب کمونيست در اواخـر  

ــاال گــرفــت و             ۲۰دهــه    دســت ب
اين حـزب     ۱۹۴۹باالخره در سال 

به رهبري هـمـان خـط و بـدنـبـال               
محبوبيتي که نام کـمـونـيـسـم بـه         
يمن انقالب اکتبر به دسـت آورده      
بود و مظهر اعتـراض بـه ظـلـم و           
ستمگري بود، قدرت دولتي را بـه  
ــقــالب از               دســت گــرفــت. ايــن ان
جامعه اي علي العموم روسـتـائـي    
از روسـتـاهـا شـروع شـد و بـقـول                
خــودشــان شــهــرهــا را از طــريــق            
روستاها محاصره کردند. اسـاسـا    
انقالبي عليه روابط و منـاسـبـات    
ارباب و رعيتي در چيـن بـود. بـا         
"انقالب فرهنگي" و آن طرحي کـه    
به عنوان "يک گام بزرگ بـه جـلـو"       
(Great Leap Forward) 

شناخته شده است گامهاي بلنـدي  
داري    به طرف صنعتي و سـرمـايـه   

کردن کشور برداشتند. ايـنـهـا در       
آن دوره "کـمـونـيـسـم" مـحـسـوب               

شد! هنوز بـخـش وسـيـعـي از            مي
رهبري حزب کمونيست چين خـود  

دانـد و     را متعهد به خط مائو مي
خط دنـگ ژيـائـوپـيـنـگ را زيـر                
فشار مي گذارد کـه حـداقـل نـام           
"کمونيسم" را نگـه دارنـد. شـايـد            
اين تنها چيزي باشد که در چين " 

 *کمونيستي " است!
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"زنـــان بـــايـــد نـــقـــش خـــود را بـــه رخ جـــامـــعـــه                          
 روحاني."بکشند

زنان نيازي به اين توصيه جناب روحانـي نـدارنـد.      
آنان مدتهاست نقش خود را نه به رخ جامعه بلکـه بـه     
رخ حکومتي ميکشند که ضديت بـا زن يـک ويـژگـي           
هويتي آنست. بينش و تـلـقـي و سـيـاسـت جـمـهـوري                 

اسالمي نسبت به زنان فرسنگها از موقعيت و مـقـام      
اجتماعي آنان و درک جامعه از زن و حقوق زن عـقـب       
تر است. و به همين دليل مساله زن  از همان آغاز يک 
جبهه اصلي نـبـرد بـيـن جـامـعـه و حـکـومـت قـرون                        

  وسطائي جمهوري اسالمي بوده است.
آقاي روحاني ميگويد" ما تفکرات فمينيستي را   

پـذيـريـم". بـايـد بـه              قبول نداريم، اما تحجر را هم نمي
گفت تفکر فمينيستي پيشکش، اما نپذيرفـتـن     ايشان

تحجر شوخي بيمزه اي بيش نيست! نـمـيـتـوان رئـيـس          
جمهوري اسالمي بود و تحجر را نپذيرفت! نـمـيـتـوان        
رئيس جمهور نظام حجاب و آپارتايد جنسي و ازدواج 
شرعي دختر بچه ها و صيغه و تعدد زوجات و توهين 
و تحقير هر روزه به زنان و سلطه و قيمومـيـت کـامـل       
مردان در امر ازدواج و طالق و مسافرت و فـعـالـيـت         
اجتماعي دختران و همسرانشان و ده ها مـورد ديـگـر      

تحميل و اعمال بيحقوقي بـه زنـان بـود و تـحـجـر را                 
نپذيرفت! تحجر در همه جنبه ها و بويژه در برخورد به 
زنان در ذات و جزئي از هويت نظام جمهوري اسالمي 
است.  تحجري که نه جامعه امروز ايران بلکه جوامـع   
عشيرتي هزار و چهارصد سـال قـبـل را نـمـايـنـدگـي                 

زنان و مردان ايران هيچگاه بـه  دليل  ميکند و بهمين 
 آن تمکين نکرده اند. 

کل حکومت جمهوري اسالمي در تمام طول عـمـر   
ننگين خود با تمـام جـنـاحـهـا و کـابـيـنـه هـايـش از                      
اخالقيات و مناسبات و سياستها و قوانـيـن ضـد زن        
دفاع و پاسداري کرده است و عملـکـرد جـنـاب دولـت          
روحاني نيز چيزي جز اين نبوده است. اين مردم ايران، 
توده  زنان و  مردان آزاديخواه هستند که  هيچگاه بـه  
اين قوانين و سياستهاي ضد زن تمکين نـکـرده و در         
همه اين عرصه هـا جـمـهـوري اسـالمـي را بـچـالـش                    
کشيده اند. در اين ميان  لفاظي جـنـاب روحـانـي در          
مورد حقوق و نقش زنان، همـانـنـد تـالش هـاي هـمـه              
"اصالح طلـبـان" حـکـومـتـي، بـراي بـدر بـردن نـظـام                        
متبـوعـه اش از زيـر تـيـغ مـبـارزات مـردم صـورت                        

 ميگيرد و بس!  

اتـحـاديـه     -هفت  تشکل کارگري 
آزاد کارگران ايران، انجمن صنفي 
کارگران برق و فلز کار کرمانشـاه،  
سنديکاي کارگران نيشـکـر هـفـت       
تپه، سنـديـکـاي نـقـاشـان اسـتـان             
الـبــرز، کــانـون مــدافــعـان حــقــوق          
کارگر، کمـيـتـه پـيـگـيـري ايـجـاد              
تشــکــل هــاي کــارگــري، کــمــيــتــه        

بـه ايـجـاد          هماهنگي براي کمـک 
بـا انـتـشـار        -تشکل هاي کارگري

اطالعيه مشترکـي اعـالم کـردنـد         
که ميزان دستمزد بايد " متناسب  

يک زندگي انساني، مطابق بـا      با
استانداردهاي مدرن و متعارف و   

  ٣٥۰۰۰۰۰بــاالي خــط فــقــر (         
تومان)" تـعـيـيـن شـود. در ايـن                   
اطالعيه آمده است که پس از رفع 
بــهــانــه تــحــريــمــهــا "حــمــايــت از           
کارفرمـايـان و بسـتـرسـازي امـن             
براي جلب سرمايه گذاران داخـلـي   
و خارجي براي خروج اقـتـصـاد از        

دوره لغو تحريم هـا يـا         بحران در
انداختن تقصير وجود فاصله بـيـن   
حداقل دستمزد باخط فقر به گردن 
دولت هاي پـيـشـيـن، از داليـل و            
توجيهات امسال براي پايين نـگـه   

 داشتن دستمزدها هستند." 
کارگران بخوبي ميداننـد کـه      

شان نزول اين نـوع تـوجـيـهـات و            
بهانه ها  حفط منافع کارفرمايان 

ــه دار اســت.                 ــه ســرمــاي ــق و طــب
بــخــصــوص امــروز بــعــد از رفــع            
تحريمها، دولـت بـمـنـظـور جـذب           
سرمايه ها، تضـمـيـن سـود آوري           
آنـهـا  و رقـابــتـي بـودن کـارکــرد                 
ســرمــايــه در بــازار ايــران تــالش           
خوهد کرد سـيـاسـتـهـاي ريـاضـت          
کشي اقتصادي را به نـحـو شـديـد       
تر وهم جـانـبـه تـري بـه اجـرا در                 
آورد. در ابتدا دولت روحاني حـول   
"دستاورد" برجام و رفع تحريـمـهـا      
هاي و هوي تبليغاتي زيـادي بـراه     
انداخت اما بزودي معلوم شد کـه    
ــي                ــدگ ــط زن ــراي ــودي در ش ــب ــه ب
کارگران و تـوده مـحـروم حـاصـل            
نخواهد شد. امروز حتي مقامات  

حکومتي نيز اعتـراف مـيـکـنـنـد         
برجـام گـرهـي از اقـتـصـاد ايـران                
نــخــواهــد گشــود و حــتــي رکــود            
اقتصادي تشديد خواهد شد. امـا     
حتي اگر اينطور هم نـبـود بـرجـام       
دردي از کـارگـران دوا نـمـيـکـرد.           
مــنــطــق و هــدف و انــگــيــزه رفــع            

 -تحريمها و جلب سرمايه هـا و        
کال هر نوع توافق و قرارداد و بـده  
بستاني بيـن دولـتـهـاي سـرمـايـه            

تـامـيـن مـنـافـع سـرمـايـه               -داري
داران اســت و نــه بــهــبــود وضــع             
کارگران و يا تامين رفاه جامـعـه.   
همانطـور کـه تشـکـلـهـاي امضـا              
کننده اطالعيه اعـالم مـيـکـنـنـد           
دولت روحاني  "مانند دولت هـاي   
گذشتـه وظـيـفـه اي جـز دفـاع از                 
منافع سرمايه داران در هـمـه ي           
اشکال و صور آن نداشته اسـت" و     
کارنامه اين دولت بروشني نشـان    
ميدهد که "تا بـه امـروز غـيـر از            
دست اندازي هـرچـه بـيـش تـر بـه             
سطح معيشـت کـارگـران و ايـراد           
توجيـهـات و بـهـانـه هـايـي چـون                 
"تحريم" و وجود "بحران هاي حـاد    
اقـتـصــادي"، چــيـز ديـگــري بــراي            
عــرضــه بــه کــارگــران در چــنــتــه             

 ندارد."
بويژه امروز پيشبرد سـيـاسـت    

"بازگشائـي اقـتـصـادي" دولـت و               
جذاب کردن بازار ايران براي جلب 
ســرمــايــه هــا  مســتــلــزم "دســت             
اندازي هـرچـه بـيـشـتـر بـه سـطـح                
معيشت کارگران" است.  تنها راه   
مقابله با ايـن وضـعـيـت تـعـرض             
وسيع و متحدانه جنبش کـارگـري     
است.  نبايد به دستمزدي کمتر از  
سه و نيم ميليون تومان رضـايـت     
داد. کارگران بايد با قدرت بيشتر  
و در ســطــح گســتــرده تــري بــراي            
تحقق اين خواست بميدان بيـايـنـد    
و اطالعيه مشترک هفـت تشـکـل      
کارگري ميتواند نقطه شـروع ايـن     

 تعرض گسترده باشد. 
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 ٦اي کــه در تــاريــخ            "در بــرنــامــه   
شـهـريـور مـاه) از           ۱٥سپتامبر ( 

 »کانال جديـد « شبکه کمونيستي 
کيـوان  « پخش شد، مجري برنامه 

در انـتـقـاد از وضـعـيـت              » جاويد
در ايـران آزادي    « کشورمان گفت:  

ــه                   ــم ــدارد و ه ــود ن ــده وج ــي ــق ع
مجبورند تابع يک مـذهـب خـاص        
باشند و کسـي را کـه اعـتـقـادي                
ندارد و يا در مورد خـداونـد طـور      

کـنـد، زنـدانـي و            ديگري فکر مـي 
کنند و يا او را به دار    شکنجه مي

 کشند ...  مي
طرح افکار و عقايـد در مـجـامـع         
علمي و سياسي ايران کامـالً آزاد    
است و کسي را در اين سرزمين به 

کنند، بلـکـه    اين خاطر زنداني نمي
اگر کساني به قصد انحراف اذهان 

و تشکيک در ايمان مردم، مباحث 
محتوا و شبهات فريبنده را در    بي

مجامع غيرعلمي مطرح کنند، با 
آنها مـتـنـاسـب بـا شـيـطـنـتـشـان                

 برخورد خواهد شد."
 خبرگزاري فارس

اين دفاع خبرگزاري فـارس از      
جمهوري اسالمي بي شـبـاهـت بـه       
دفاع گوبلز از حکومـت هـيـتـلـري        
نيست! جمهوري اسالمي همانقدر  
مدافع مردم معـتـقـد بـه مـذاهـب           
ديگر است که حـکـومـت هـيـتـلـر            
مدافع نژادهـاي ديـگـر بـود! ايـن             
حـکـومـت مـاهـيـتـا و بـر اسـاس                  
اسمش، قانون اساسي اش، قوانين 
قصاص و اليحه مجازات اسالمي 
اش، و تــمـام دســتـگــاه فـکــري و              
عقيدتي و سياسـي و دولـتـي اش          

حکومت تبعيض و تفرقه افـکـنـي    
و نفرت پراکني مذهبي است. اين  
يک حکومت مـدنـي مـبـتـنـي بـر              
حــقــوق شــهــرونــدي نــيــســت، يــک         
ــرتــري             ــر ب حــکــومــت مــبــتــنــي ب
مسلمانان ( و بين آنها شيعـيـان)    
نسبت بـه پـيـروان هـمـه مـذاهـب                
ــان اســت؛                 ــب ــذه ــي م ــگــر و ب دي
همانطور که حکومت فاشـيـسـتـي     
آلمان  مبتني بر برتري نژاد ژرمن 
بر بقيه بود. هزاران نـفـري کـه در           

و  ٦۷هلوکاست اسالمي تابستان 
تــا هــمــيــن امــروز در زنــدانــهــاي           
جمهوري اسالمي به جرم و يـا بـا         
توجيه ارتداد و توهين به اسـالم و    
نظاير آن بقتل رسيده اند و بـقـتـل        
مــيــرســنــد شــاهــدي بــر هــويــت و          
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صـحـبـت هـاي          بگذاريد از آخريـن 

 حسن روحاني شروع کنم :
" انقالب اسـالمـي در ايـران،         
تنها يک انـقـالب سـيـاسـي نـبـود            
 بلکه يک انقالب اخالقي هم بود." 
نوجواني بودم بستري بر تخت 
بيمارستان که در حين تـظـاهـرات    
ــژه               ــارد وي ــوســط گ ــي ت ــان ــاب ــي خ
شاهنشاهي به سختي مـجـروح و       
حتي مرگ را به چشم ديده بودم ، 

  .بهمن را شنيدم ۲۲که خبر قيام 
بــهــمــن بــدون فــرمــان        ۲۲در   

خميني وعليرغم تالش اسالميون 
براي باز داشـتـن مـردم از قـيـام،            
مردم به پادگان ها هجـوم بـرده و       
بــا خــلــع ســالح ارتــش، رژيــم                  

  .شاهنشاهي را واژگون کردند
نظامـيـانـي کـه در شـهـر مـا                
ــد                  ــودن ــار زده ب ــت ــه کش دســت ب
دستگير و يکي از آنها بـه دلـيـل        
کشتار چند تظاهرات کننده اعدام 
گرديد. همسر باردار نـظـامـي اي       
که به من شليک کرده بود به خانـه  
مان آمد و خواستار بخشش شـد.    
گفت من حامله ام لطـفـا بـخـاطـر        
بچه ام مـا را بـبـخـشـيـد و مـن                    
بخشيدمش و هـمـسـرش بـه ايـن              
دليل که شاکي خصـوص نـداشـت      
آزاد گرديد. اين يک نمونه کـوچـک    

 ۵۷حاکم بر انقالب    » اخالق« از 
بود. اين نه يک اخـالق فـردي کـه           
روح حاکم بر فرهنگ مردمي بود 

  .شرکت داشتند ۵۷که در انقالب 
برگرديم به پيام آقاي روحـانـي   

 »اسالمـي « که مي گويد انقالب 
 ۵۷ايران اخـالقـي بـود. انـقـالب             

براي آزادي و رفاه بـود و بـه ايـن            
 ».اخالقي« دليل درست و بجا و 

اما ضد انقالب اسالمي دست بـه  
اعدام تـعـداد قـابـل تـوجـه اي از               
سران اسراي وابسته بـه حـکـومـت       
پهلوي زد و الـبـتـه بـخـش مـوثـر              
ساواک را به خدمت گرفت. بعد از  
آن گله چماقداران بودند که رو در     
روي انـقـالبـيــون و آزاديـخـواهــان            

خرداد   ۳۰صف کشيدند و نهايتا 
و کشتار هاي بعـدي را خـلـق          ۶۰

کــردنــد. ايــن هــم نــه اخــالق کــه              
خصلت ضد انقالب اسالمـي بـود     
که همچنان ادامه دارد. بـه آمـار        
اعدامهاي همـيـن دوران ريـاسـت         

 .روحاني نگاه کنيد
روحـانـي هـا نــه تـنـهـا وارث               

نـيـسـتـنـد کـه           ۵۷انقالب به حـق    
سرکوب کنندگان اين انقالب انـد    
و به همين دليل و داليل بعد از آن 
بايد همچون حکومت پـهـلـوي بـه       

 .گورستان تاريخ بپيوندند
فــاجــعــه مــلــي و انــتــخــابــات        

 اسالمي

خــبــر: فــهــرســت نــامــزدهــاي         
انتخابات خـبـرگـان نـهـايـي شـد،            

 صالحيت حسن خميني  رد شد
حســن خــمــيــنــي پســر احــمــد         
خميني معروف بـه احـمـد گـريـان          
اســت. هــمــچــنــيــن نــوه خــمــيــنــي         
بنيانگزار حکومت کشتار،  فقر و 
تــبــاهــي هــم هســت. ويــژگــي و              
بــرجســتــگــي ديــگــر بــنــيــانــگــزار       
جمهوري اسالمي تنفر و ضـديـت       
فوق تصورش با زنان است. حـرف     
معروفش کـه در اولـيـن روزهـاي             

ــيــان کــرد هــنــوز در            ۵۸ســال    ب
گوشها طنين انداز است که گـفـت   
پوست زنان را مي کنيـم اگـر بـي        
حــجــاب کــنــار دريــاهــاي شــمــال         
بگردند و تـمـام عـمـر نـنـگـيـنـش              
صرف همين جنـايـت و جـنـايـات          
ــزرگ حســن                 ــدر ب ــگــر شــد. پ دي
خميني پيـش از مـرگـش فـرمـان            
مســتــقــيــم قــتــل هــزاران زنــدانــي        

 .سياسي و بي خدا را صادر کرد
حاال حسن خميني به اتکا بـه    
اينکه نـوه ايـن شـخـص جـانـي و               
تبهکار است ، قصد ورود به گـود  
اين مضحکه انتخابات را  داشت 
ــوانســت از ســد شــوراي                ــت ــه ن ک
نگهباني که پدر بزرگ گرامي اش 

 .بنياد نهاد بود بگذرد
براي اصالح طلبان رنگارنـگ  
از حکومتي تا بيرون حکـومـت و     
براي آيت اهللا بي بي سي تـا آيـت       

اهللا رفسنجاني، ايـن يـک فـاجـعـه          
اسالمي است. اگر حسـن       –ملي 

خميني به مجـلـس خـبـرگـان ايـن           
حکومت راه مي يافت قطعا ايران 
گلستان مي شد. زنان رها و آزاد      
مي شدند. کارگران بـه رفـاه مـي           
رسيدند و زندانيان سـيـاسـي آزاد        

  .مي شدند
وقتي خميـنـي مـقـوايـي وارد          
بازار سياست شد، بي شک نـوه او    
از جـنـس کـاغـذي آن در عـرصـه               
سياست ايران است.  دوران سـيـاه      

 *.اينها بسر رسيده است
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حسن روحاني، رئيس جمـهـور   
ايـــران گـــفـــتـــه اســـت: "وقـــتـــي              

خواهـيـد تـولـيـد کـنـيـد، يـک                 مي
خواهم نـام   دستگاه فاسدي که نمي

تـوانـد کـاالي       ببرم که چگونه مـي   
قــاچــاق وارد کــنــد، نــمــي گــذارد          
کشور رشد کند. بايد جـلـوي ايـن       

 ."فسادها را بگيريم
معروف است که احمدي نـژاد    

بگم و هرگـز    –هي مي گفت بگم 
به صراحت نـگـفـت. يـک بـار هـم              
گـفــت بــرادران قــاچــاقـچــي مــا و           

 .ساکت شد
ــي            حــاال وصــف حــال روحــان
است. هر که در اين آشفـتـه بـازار       
جمهوري اسالمي، رئيس جمـهـور   
مي شود فـورا مـجـبـور اسـت بـا             

ــا«  ــه بشــود.              » آق ــق ــه ي دســت ب
روحاني هم شروع کـرده اسـت بـه          

بگم. مي گـويـد دسـتـگـاه           –بگم 
فاسدي است که جلـوي تـولـيـد را         
مي گيرد. همه ميداننـد مـنـظـور        
از دستگاه فاسد سـپـاه پـاسـداران       
است که بخش اعظم اقتصاد ايران 
را از راه مافيايي کنترل مي کند. 
جـنـاح روحـانــي از ايـن نـاراحــت              
نيست. مشکلش اين است که چرا  
نمي گذارند همه با هم شريک ايـن  
چــپــاول و غــارت زنــدگــي مــردم           

باشند. روحاني با ايـن اعـتـراض         
نيم کالج دارد به رونـد مضـحـکـه       
انتخابات ايراد مي گيرد کـه چـرا     
همه همفکرانش از دم تيـغ جـنـاح      
مخالف گذر کرده اند. دارد ايـراد     
مي گيرد چـرا سـخـنـرانـيـم را از               
تلويزيون دولتي قطع مي کنـيـد ،     
و چرا مانع از ديپلماسي خـارجـي     

 دولت مي شويد؟
اين جنگ قدرتي است که بين 
دو جــنــاح اصــلــي در حــکــومــت           
اسالمي وجود دارد. اما روحـانـي    
ــد هــاي فســاد               ــان ــد ب ــوان ــمــي ت ن
اقتصادي را افشا کند، چون جناح 
و باند خودش هم درگير اين فساد 

 است.*
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شــبــکــه ســراســري خــبــر              « 
سخنـرانـي رئـيـس جـمـهـوري کـه               
قسمتي از آن پخش شـده بـود، را       

 ».قطع کرد
ــيــوز،         «  ــه گــزارش ايســکــان ب

سخنراني حسن روحاني در مراسم 
ــداي               ــه ــواده ش ــان ــل از خ ــي ــجــل ت

اي و افتخار آفرينـان بـرجـام       هسته
کــه دقــايــقــي پــيــش از شــبــکــه              
سراسري خبر پخش مـي شـد، بـه        

روز گـذشـتـه       »  يک باره قطع شد.
نيز بنا به اعالم قـبـلـي قـرار بـود          
ــن              ــي در دومــي ــان ــان روح ســخــن

 «همايش ملي اعتدال با عنـوان    
از    » زنــان، اعــتــدال و تــوســعــه           

شبکه خبر پخش شود ولي صدا و 
 .سيما از پخش آن امتناع کرد

به اين مي گويند نمونه خـوب  
يک حکومت از هم پاشيده. سـران    
حــکــومــت اســالمــي حــتــي بــراي        
اينکه چگونـه، کـجـا و چـقـدر از              
مردم غارت و چپاول کنند به جان 
هم افتاده اند. فقط در يک جـا بـا      
هم همعقيده و مـتـحـدنـد. اجـراي         
احکام اعدام. به اين دليل ظـريـف   
در لــنــدن اعــالم مــي کــنــد قــوه              
قضائيه ما مستقل است و دولـت  
هم به اين اسـتـقـالل احـتـرام مـي             
گذارد و در اجراء احکام زنـدان و      

 .اعدام دخالت نمي کند
در يک جـامـعـه ديـکـتـاتـوري          
ــط                   ــراي ــک ش ــن ي ــت ــا در م ــه ــن ت
گورستـانـي و مـردمـي مـرعـوب             
شــده و خــامـــوش، مـــي شـــود               
حکومتـي مـتـحـد و يـک پـارچـه                
داشت. اگر سـران رژيـم اسـالمـي            

چشم ديدن هـمـديـگـر را نـدارنـد،           
بايد جامعه اي را ديد کـه در هـر       
لحظه، نخواستن وضع موجـود را    

 فرياد مي زند.
کوه رفسنجاني هميشه مـوش  

 مرده مي زايد
اکــبــر هــاشــمــي رفســنــجــانــي      
رئيس مجمع تشخيص مصـلـحـت    
نظام با استقبال از افزايش تـعـداد   
داوطلبان تأييد صـالحـيـت شـده،         

ــدي از               مـــي ــر درصـ ــد "اگـ ــويـ گـ
نامزدهاي رد صالحـيـت شـده در        
انتخابات مجلس تأييد صالحيت 
شــونــد، مــردم بــا اشــتــيــاق رأي            

دهــنــد و شــاهــد انــتــخــابــات         مــي
 ".رقابتي خواهيم بود

قرار بود رفسنجاني پرچم ضد 
موميايي هاي خبـرگـان را بـلـنـد          
کند. گفته بود مجلس خبرگان چه 
کاره است که رد صالحيـت کـنـد؟      
گفته بود با رد صـالحـيـت هـا از           

را بـه يـاد       ۵۷مردم بترسيد. سال 
از گــور بــرخــاســتــگــان خــبــرگــان          

 .رهبري آورده بود
شايد اميد بستن بـراي آن تـه       
مانده بخش محافظه کار جامـعـه   
که هميشه از تغيير مي تـرسـد و       
وحشــت دارد و فــکــر مــي کــنــد             
اوضاع امـروز بـهـرحـال بـهـتـر از              
شرايط غير قابل پيش بيني  فردا 
است، رفسنجاني يک کور سـويـي     

 .بود در شرايط ناهنجار فعلي
اما رفسنجاني هميـشـه و در       
همه حال نشـان داد کـه در فـکـر             
نجات همين حـکـومـت تـبـهـکـار          
اسالمي است. طـوري کـه غـارت         
ــک دوره                ــراي ي ــردم ب ــي م ــدگ زن
طوالنـي تضـمـيـن شـود. دعـواي              
خامنه اي و رفسـنـجـانـي بـر سـر             
حــفــظ هــمــيــن گــنــداب اســالمــي        
اســت. و آتــش بــس و فــراخــوان               
رفسنجاني بـراي شـرکـت در ايـن           
انتخابات کـذايـي فـعـلـي هـم در               
راستاي منافع مشترک او با ديگر 
همپالگي هايش در جـنـاح ديـگـر       
است.* عبور از باتالق جمهـوري    
اســالمــي تــنــهــا راه رســيــدن بــه            

 *.شاهراه زندگي است
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 ۸ صفحه  
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هاي کارگري در شهرهاي  اعتراض
ــران رو بــه گســتــرش اســت،                  اي
نــيــروهــاي ســپــاه و بســيــج شــهــر          

در استان گلستان مانور  »کَالله«
کـــــارگـــــران « بــــرخـــــورد بـــــا            

اند. ايـن    برگزار کرده »  اغتشاشگر
ــردان            ــور از ســـوي گـ ــانـ ــاي  مـ هـ

وابسته به بسـيـج    » المقدس بيت« 
اســتــان گــلــســتــان و بــه مــنــظــور          

 »آمادگي کامل نيروهاي بسيج«
هــاي  بــراي مــقــابلــه بــا اعــتــراض        

 .است کارگري برگزار شده
بــه ايــن مــي گــويــنــد مــانــور          
وحشت رژيم اسالمـي از جـنـبـش         
کارگري. جنبش کارگري با صـف     
بندي و آرايش سياسي جديد تـري    
وارد ميـدان مـبـارزه شـده اسـت.            
متشکل تر و سازمان يافته تـر و      
تعرضي تر شده است. در شرايطي  
که فقر و فالکت زندگي کارگران و 
حقوق بـگـيـران را هـيـوال وار در              
چــنــبــره خــود گــرفــتــه اســت، در            
شرايطي که خط فقر به گفته سران 

 ۳حکومت اسالمي به مرز باالي 
هزار تومان صعود  ۲۰۰ميليون و

کرده است، در حالي که کـارگـران     
براي ماههاي طوالني نمي توانند 
همان حقوق هاي  چندين برابر زير 
خط فقر خود را دريـافـت کـنـنـد،          
درست در ايـن اوضـاع اسـت کـه             
کارگران با همراهي خانواده هـاي    
خود و با حمايت مـعـنـوي بـخـش        
اعظم مردم دست به تعرض علـيـه   
اين وضعيت زده انـد. مـبـارزات           
کــارگــران بــاعــث مــانــور وحشــت        
حکومت شده اسـت. هـمـه مـردم            
بايد در صف حمايت از مبـارزات  
کارگران قرار بـگـيـرنـد. کـارگـران            

اميد دست يافتن به يـک زنـدگـي        
 بهتر در ايران اند.
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يک مـقـام نـيـروي انـتـظـامـي             
ايــران از اضــافــه وزن نــيــروهــاي           
پليس اين کشور خبر داده اسـت.      
مــحــمــدرضــا احــمــديــان، مــعــاون      
بهداشت، امداد و درمـان نـيـروي        
انتظامي گفته است که نـيـروهـاي    
پليـس، بـايـد بـه مـنـظـور حـفـظ                  
چابکي خود، داراي تناسب انـدام    

 .باشند
پليـس در هـر کشـور يـعـنـي               
ــروي               ــي ــي ن ــاي ــم ــن ــدرت ــر ق ــظــه م
سرکوبگر عليه مردم. قد کشـيـده      
و چهـار شـانـه و تـا حـد امـکـان                  
خشن. اين قيافه بـه مـردم عـادي         
اينطور تلقين مي کند که دستگاه 
دولتي هر زمان که اراده کند مـي  
تواند مردم عادي يا مـعـتـرض را      
له کند. هر جا که اعتصابي باشد  
اين نيرو با ابهت صف مي کشد و 
باتوم بدست و کـاله بـه سـر اراده            
طبقـه حـاکـم را بـه رخ کـارگـران                 
مــعــتــرض و مــردم عــاصــي از              

  .نابرابري مي کشد
حاال ايـران را تصـور کـنـيـد.            
اعتراض و عصيان و نـخـواسـتـن         
وضع موجود از همه تار و پـودش    
فوران مي کند. در اين شرايط يک 
نيروي پليس داريم که نمي تـوانـد     
به دليل مـفـت خـوري خـودش را           
جابجا کند. خـب ايـن هـم يـکـي               
ديگر از نـقـاط ضـعـف دسـتـگـاه              
ســرکــوب در بــرابــر مــردم جــلــوه           

  .خواهد کرد
راه خوش تيپ کـردن و سـالـم        
سازي اين نيـرو الـبـتـه تـنـبـيـه و               
تشويق نيسـت. بـهـتـر اسـت ايـن              
نيروها منحل شـونـد و بـه صـف             
کار و تالش مردم برگردند و کـار      
مفيد کنند آنـوقـت فـکـري بـحـال           

 سالمتشان هم خواهد شد.*
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در آستانه برگزاري انتخـابـات   
اسفند ماه در ايـران، خـبـرگـزاري         
رويترز در گـزارشـي تـحـلـيـلـي از            
ياس و  نااميدي بسياري از زنـان    
و جــــوانــــان ايــــرانــــي خــــبــــر               

دهد.خبرگزاري رويترز در ايـن    مي
گويد تصميـم   گزارش همچنين مي

گيـرنـده نـهـايـي در ايـران، عـلـي                 
اي است، نه حسن روحـانـي    خامنه

  .يا طرفداران او
از نگاه مردم ايران البتـه ايـن     
نااميدي نيست. هر چـه مـردم از        
فضاي مضحکه انـتـخـابـاتـي "نـا          
اميد" باشنـد نشـان مـيـدهـد کـه              
چقدر نسبت به تغيير ريشـه اي و      
بــنــيــادي وضــع زنــدگــي خــود در          
ــوري               ــه ــم ــار ج ــت ــاخ ــارج از س خ
اسالمي اميدوارند. رويـتـرز مـي         
گويد تصميم گـيـرنـده نـهـائـي در           
ساختار جـمـهـوري اسـالمـي ،نـه             
روحـانـي و هـمـخـط هـاي او کــه                 
خامنه اي اسـت. امـا ايـن هـمـه               
واقعيت نيست. يک جنـگ قـدرت     
عــظــيــم در مــيــان جــنــاح هــاي              
ــا                حــکــومــتــي از خــامــنــه اي ت
رفسنجانـي در جـريـان اسـت کـه              
همين جنگ باند هاي حکـومـتـي    
دارد شيرازه کل حکومت را از هم 
مي پاشد. آتش ايـن جـنـگ بـيـن           
جناح هـاي حـکـومـتـي را مـردم               
ايران شعله ور کرده اند. مـردمـي      

که ترکيب مذهب و سرمايه را بـا    
همه وجود خود تجريه کـرده و در      
حال عبور از آن هستند. مرز بيـن   

نااميدي و اميد را بـايـد ايـنـجـا            
 جستجو کرد.*

عملـکـرد فـاشـيـسـتـي ايـن رژيـم                
هستند. جنايتي که در حـملـه بـه         
ژورناليسـتـهـاي چـارلـي ابـدو در              
فرانسه اتفاق افتاد در جـمـهـوري        
اسالمي هر روز  اتفاق مي افـتـد.   
از فتواي قتل  سلـمـان رشـدي تـا         
قتل ستار بهشتي ها و تا قتلهـاي  
زنجيره اي مختاري ها و پـويـنـده      

ــه                  ــامـ ــارنـ ــي از کـ ــشـ ــخـ ــا بـ هـ
تروريستهاي اسـالمـي حـاکـم بـر            

 ايران است. 
کيوان جاويد در برنامه اي که 
خبرگزاري فارس را به اين عـکـس   

بـي آنـکـه اسـم            -العمل واداشته 
گــويــا و افشــا کــنــنــده بــرنــامــه              
"جمهوري اسالمي و نياز به خرافه 

همـيـن    -امام زمان!" را ذکر کند   
حقايق را تـوضـيـح مـيـدهـد و از             

در حاکم رنياز آيت اهللا هاي ميليا
به خرافه مذهب براي حفظ نظام و 
ــروتشــان و ضــرورت               ــدرت و ث ق
جدائي مذهب از دولت و قـوانـيـن    
و ســيــســتــم آمــوزشــي صــحــبــت          
ميکند و بـا اسـتـقـبـال و تـايـيـد               

بينندگان برنامه مواجه ميـشـود.   
مشکل جمهـوري اسـالمـي فـقـط          
کانال جديد و حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگري نيست بـلـکـه تـوده هـاي            
مــردمــي اســت کــه ايــن حــزب و            
تلويزيونش را نماينده و سخنگوي 

 خود ميدانند. 
خبرگزاري فارس کانال جـديـد     
و کيوان جاويد را تهديد مـيـکـنـد     
ــب بــا                      ــنــاس ــت ــا م ــه ــا آن ــه "ب ک
شيطنتشان برخورد خواهـد شـد."      

اما اين تهديدها ديـگـر دردي از         
جمهوري اسالمي دوا نـمـيـکـنـد.          
بينندگاني که در همين برنامه بـا    
کانال جديد تماس گرفتند و خرافه 
امام زمان و چاه  جمکـران و کـل       
بســاط اســالم حــکــومــتــي را بــه           
ريشخند گرفتند نشان ميدهد کـه  
آب از سـر حـکـومـت اسـالمـي و             
مقـدسـات پـوسـيـده اش گـذشـتـه               

 است. 

  ۷ از صفحه 
 نگاهی به خبرها

 ۶ از صفحه  
 خبرگزاری فارس در برابر کانال جديد! 

 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   

) ارسال کنيد. لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه                 paypalسايت زير (از طريق 
 کمک ارسالي شما براي کانال جديد است:  

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد  

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

 
فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   

 شما برداشته شود.  
 

 لمان: آ   

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 هلند:  

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 آمريکا:  
Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 
phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 

 



 9 ۶۴٧شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

)'%3  6٧ی	�ی& �'��_ 

	ر��� �6 �� د����د 

ــه            ــت ــن هــف تشــکــل     ٧در اي
کارگري، اتـحـاديـه آزاد کـارگـران          
ايران، انجمن صنفي کارگران بـرق  
و فلز کار کرمانشـاه، سـنـديـکـاي        
کــارگــران نــيــشــکــر هــفــت تــپــه،          
سنديکاي نقاشان اسـتـان الـبـرز،         
کانون مـدافـعـان حـقـوق کـارگـر،              
کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي 
کارگري و کميته هماهنگي بـراي    
کــمــک  بــه ايــجــاد تشــکــل هــاي            
کارگري در اقدامي جالب بيـانـيـه    
ــزايــش                  ــت اف ــواس ــر خ ــر س اي ب
دستمزدها داده اند. در اين بيانيه  
کارگران ضمن اشاره به تحميل هر 
روز بيشتر فقر و فالکت بـر گـرده       
کارگران و کل جامـعـه خـواسـتـار        
افزايش دستمزد به رقمي باالتر از 
خط فقر يعني باالتـر از رقـم سـه          
ميليون و پانصد هزار تومان شـده  
انـد. کــارگــران شـورايــعــالــي کــار          
جمهوري اسالمي را قبول ندارنـد.  
در اين بيانيه مشترک تشکل هاي 
کارگـري اعـالم کـرده انـد کـه در                
صورت عدم تحقق خواستشان هـر  
اقدامي را که ضروري باشـد بـراي     
پيگيري اين خواست و در دفاع از 
زندگي و معـيـشـت  خـود انـجـام             
خواهند داد. در بخـشـي  از ايـن           
بيانـيـه چـنـيـن آمـده اسـت: "مـا                   
تشکل هاي مستـقـل در جـنـبـش          
کارگري ايران، اعم از سنديـکـاهـا    

و  اتحاديه ها وساير تشکل هـاي    
کارگري، براي افـزايـش دسـتـمـزد          

 اعالم مي داريم که:
ميزان دستمزد با اجـراي بـنـد      

قـانـون کـار، بـايـد           ۴۱ماده ي  ۲
متناسب با  يک زندگي انسـانـي،     
مطابق با استانداردهاي مـدرن و      
ــر                 ــق ــاالي خــط ف ــارف و ب ــع مــت

تومان ) تعيين شود   ۳۵۰۰۰۰۰
و فارغ از هر وضعيتي که اقتصاد 
ــه داري، خــارج از اراده             ســرمــاي
کارگران به آن دچار گشته و در آن   
دست و پا مي زند، محقق گـردد.  
ما کارگران همـچـنـيـن حـق خـود           
مي دانيم که در صـورت تـأمـيـن         
نشدن چنين خواستي، هر اقدامي 
را کـه بـراي پـيـش بـرد ايـن امـر                  
خطـيـر مـنـاسـب تشـخـيـص مـي                
دهيم، در دستور کـار گـذاشـتـه و         

 براي آن تالش و مبارزه نمائيم."
بيانيه مشتـرک تشـکـل هـاي         
کارگري بطور واقعي پرچم روشني 
بــراي مــبــارزه بــر ســر خــواســت             
افزايش دستمـزدهـا بـدسـت هـمـه           
کارگران مـيـدهـد. بـا گـرد آمـدن              
حول اين پرچم، خواستهاي مندرج 
در ايــن بــيــانـيــه را بــه گــفــتــمــان             
مجامع عمومي کارگري در تـمـام   
کارخانه ها بـرويـم. بـه اسـتـقـبـال             
اعتراضي سراسري بر سر خواسـت  
افزايش دستمزدها برويم و اجـازه      
ندهيم که با تعيين دستمزد بازهم 
چند بار زير خـط فـقـر زنـدگـي و              
مــعــيــشــتــمــان را مــورد تــهــاجــم         

 بيشتري قرار دهند. 
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يک خبر قـابـل تـوجـه در ايـن            
هفـتـه مـانـور گـردان هـاي بـيـت                 

 ١٦المقدس جمهوري اسالمي در 
بهمـن در شـهـر کـاللـه از تـوابـع                  

استان گـلـسـتـان در شـمـال ايـران                
است. اين مانور با عنوان برخورد 
با "کارگران اغتشاشـگـر" بـرگـزار         
شد و گردانندگان آن هدف خود را 
کسب آمادگـي نـيـروهـاي بسـيـج           
"ضداغتشاش" جهت بـرخـورد بـا          
کارگراني که دست بـه اغـتـشـاش         
ميزنند، تعريـف کـردنـد. در ايـن            
مانور نيروي ضد شورش بصـورت  
نمايشي به يـک تـجـمـع بـازسـازي           
شــده حــملــه کــرده و تــعــدادي از             

 کارگران را دستگير ميکند. 
ــعــي             ــطــور واق ــور ب ــن مــان اي
اعترافي آشکار از سوي حکومـت  
ــتــرده               ــه فضــاي گس ــي ب ــالم اس
اعتراضات و اعتصابات کارگـري  
ــواب                  ــه اســت. ج ــع ــام ــل ج و ک
مانـورهـاي جـمـهـوري اسـالمـي،            
سازماندهي صفوف اعتراضاتمان 
و متحد شـدن حـول خـواسـتـهـاي             
سراسري ما کارگران و کـل مـردم       
است. جواب مانور هاي جمهوري  
ــل            اســالمــي ايســتــادن در مــقــاب
تعرضات رژيم اسالمي بـا شـعـار      

کارگر زندانـي، زنـدانـي سـيـاسـي           
 آزاد بايد گردد است. 
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بهمن کـارگـران      ١٧صبح روز 
نساجي مازندران در اعتـراض بـه     

ماه دستـمـزد و      ٥تعويق پرداخت 
در سـطـح        ماه حق بيـمـه خـود         ٦

ــان  ــاب ــان            خــي ــزي اســت هــاي مــرک
مازندران دسـت بـه راهـپـيـمـايـي            
اعتراضي زدند. فشـار اعـتـراض         
کــارگــران آنــچــنــان بــاال بــود کــه           
فــرمــانــدار انــتــظــامــي مــازنــدران      
ناگزير ميان کارگران حاضر شد و 
با وعده رسيدگي به خواست آنان، 
ــرک مــحــل از ســوي               ــان ت خــواه
کارگران شد. کـارگـران بـا اعـالم            
اينکـه اگـر جـوابـمـان را نـدهـيـد                 
اينبار باخانواده هايمان خـواهـيـم      
ــد.                 ــردن ــرک ک ــد، مــحــل را ت آم
اعتراض پر شور کارگران نسـاجـي   
مـازنــدران بــه نــوع خــود الــگــوي          
خوبي از اعـتـراضـات کـارگـري و          
بيانگر فضـاي مـلـتـهـب مـحـيـط             

 هاي کارگري است.  
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نفر  ٣٠٠بهمن حدود  ١٩روز 
 ۱۹از کارگران پيـمـانـکـاري فـاز          

مـاه     ۴عسلويه در اعـتـراض بـه          
مــعــوقــات مــزدي در مــحــوطــه           
کارگاه تجمع کردند. اين کارگـران   
هــمـــگـــي از نـــيـــروهــاي فـــنـــي            
ــه در                 ــنــد ک ــت ــخــصــص هس ــت م

هاي پيمانکاري دست سـوم   شرکت
مشغول به کار هستند. خـواسـتـه       

اصلي اين کارگران پرداخت تـمـام     
از پـنـجـم    مطالبات مزدي تا قبل 

اسفندماه برطبق دسـتـور کـتـبـي          
به کارفرمايان  ارسالي وزارت نفت

هاي پيمانکاري است. ايـن      شرکت
کارگران قبال نيز بـراي پـيـگـيـري          
دستمزدهاي پرداخـت نشـده خـود        

بهمن تجمع اعتراضـي   ١٧در  در 
برپاکرده بودند. اشاره کارگران فاز 

عسلويه به بخـشـنـامـه ايسـت        ١٩
که اخيرا رئيس حـراسـت صـنـايـع        
نــفــت بــه مــقــامــات مســئــول در          
صنعت نفت و صنايع وابسـتـه بـه      
آن داده و طــي آن بــر پــرداخــت                
دستمزدهاي مـعـوقـه و عـيـدي و            
پاداش آخر سال کارگران حـداکـثـر    

اسـفـنـد تـاکـيـد شـده               ٥تا تاريخ 
 است. 

جمهوري اسالمي از يک طرف 
مانور"ضد شورش" راه مي اندازد   
و از سوي ديگـر نـاگـزيـر از دادن           
چنين بخشنامـه هـايـي اسـت تـا            
ــد اوضــاع را آرام                ــوان ــت ــکــه ب ــل ب
نگاهدارد و در کنترل خود داشتـه  
باشـد. نـامـه حـراسـت جـمـهـوري                
اسالمي بيش از هـر چـيـز قـدرت         
مبارزه و موفقيت کارگران نفت و 
صنايع وابسته به نـفـت از جـملـه           
کــارگــران در پــتــروشــيــمــي هــا و          
منطقه ويژه اقتصادي عسلويـه را    
در مــبــارزات اخــيــرشــان نشــان           
ميدهد. با اتکا به اين مـوفـقـيـت      

 ٩است کـه امـروز کـارگـران فـاز              
عسلويه در اعـتـراض بـه تـعـويـق           

مــاه حــقــوقشــان بــه         ٤پــرداخــت   
مــيــدان آمــده و بــه پــرداخــت                  

ــهــايشــان تــا            ــلــب ــفــنــد      ٥ط اس
اولتيماتـوم مـيـدهـنـد. و فضـاي               
اعــتــراض را در مــيــان کــارگــران          
ديگر بخش هاي صنـعـت نـفـت و         
مراکز وابستـه آن مـيـتـوان ديـد.            
خالصه کالم ايـنـکـه اگـر نـزديـک             
شــدن انــتــخــابــات هــراســي بــراي         

 ١٠ صفحه  
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حکومت است، بـراي کـارگـران و          
مردم فرصتي است تا با گسـتـرده     
تـــر کـــردن اعـــتــــراضـــاتشــــان             

 خواستهايشان را طلب کنند. 
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بـهــمـن، سـومــيـن روز            ١٩  -
تجمع اعتراضي کارگـران شـرکـت      
ايران صدرا بوشهر بخاطـر هشـت     
ماه دستمزد. تعداد کارگران ايران  

 -نفر است.  ١٥٠٠صدرا 
 ۵روز      ۱۳بهمن، پس از  ١٩

نفر از کارگران مـس خـاتـون آبـاد         
که در حرکت اعتراضـي کـارگـران      
اين معدن در ششم بهمن دستگير 
شده بودند، بـه قـيـد وثـيـقـه آزاد               

کارگر معترض ديـگـر      ٢٣شدند.  
 اين معدن همچنان در زندانند.  

بهمن، در پـي تـعـطـيـلـي            ١٩
کامـل خـطـوط تـولـيـد کـارخـانـه                

بـهـمـن       ١٩کاشي کوير يزد، روز     
حدود صد نفر از کارگران بـيـکـار      
شده کارخانه کاشي کوير مـقـابـل      

 استانداري يزد تجمع کردند.
 ٨٥بــهــمــن،          ٢٠و      ١٩  -

راننده اتوبوس شرکت واحد آبادان 
در اعتراض به پرداخت نشـدن دو      
مــاه حــقــوق خــود دســت از کــار             
کشيده و در مـحـل کـار حـاضـر                

 نشدند.
بهـمـن، کـارگـران بـاغ           ١٩   -

کتاب تهران پس از وعده کارفرما 
مـاه   ٩ماه از  ٤مبني بر پرداخت 

معوقات مزدي به تجمع سـه روزه    
 خود خاتمه دادند. 

ــه دنــبــال               ١٨  - ــمــن، ب بــه
تجمعات اعتراضي بيش از هـزار    
کارگر مجـتـمـع کشـت وصـنـعـت            

هـاي     نيشکر هفت تپه که در  روز    
يازدهم و دوازدهم بهـمـن مـاه در        
مقابل ساختمان اداري ايـن واحـد     
برگزار شد، يک ماه مزد  به همراه 
اختالف نـاشـي از افـزايـش مـزد              
فروردين ماه سال جـاري بـه آنـان          
پرداخت شد. کارگران بابت يکماه  
ديگر دستمزد و حق پاداش وبهـره  

ــرداري ســال        ــرمــا        ٩٣ب از کــارف
 طلبکارند.

کــارگــر    ٦٥٠بــهــمــن،      ١٨  -

نيشکر هفت تـپـه  کـه بـه دلـيـل                 
ــاده از                ــتــف ــتــن فــرصــت اس داش
بازنشستگـي مشـاغـل سـخـت و            
زيان آور خواسـتـار پـرداخـت حـق          
بيمه اضافي خود توسط کارفرمـا  

اند و هنوز پاسـخـي نـگـرفـتـه          شده
 اند، به اعتراضشان ادامه دادند. 

ــران          ١٨  - ــارگـ ــن، کـ ــمـ ــهـ بـ
بازنشسته و شاغل مـعـدن زغـال        
سنگ البرز شرقي واقـع در طـزره       
در اعتراض به عدم پـرداخـت حـق      
ــوات و عــدم صــدور حــکــم                ســن
بازنشستگـي شـان بـخـاطـر عـدم             
پرداخت حق بيمه اضافه آنان بابت 
سخت و زيان آور بودن کارشان بـه  
تامين اجتمـاعـي، دسـت از کـار           

 کشيدند. 
ــران          ١٨  - ــارگـ ــن، کـ ــمـ ــهـ بـ

پـيـمــانـکـاري شـاغـل در شـرکــت              
فرآورش پـتـروشـيـمـي بـنـدرامـام،           
بخاطردو ماه دسـتـمـزد شـان کـه            
تحت عنوان  جـابـجـايـي شـرکـت           
پيمانکاري"شاخص" بجاي شرکـت  
قبلي (رامپکو)، تـوسـط شـرکـت         
جديد پرداخت نشده دست از کـار      
کشيدند. کارگران در بـرابـر وعـده       
هاي مسئولين اعـالم کـردنـد تـا           
وقتي طلبهايشان به حسـاب آنـان     
واريز نشود، بـه اعـتـصـاب خـود            

 ادامه ميدهند.
بــهــمــن،  تــعــدادي از           ١٨  -

کارگران کارخانه کاشي ايفا سـرام  
به دليل عـقـب افـتـادن حـقـوق و               

 مزاياي خود اعتصاب کردند. 
ــران          ١٨  - ــارگـ ــن، کـ ــمـ ــهـ بـ

ــاي                ــري و فضـ ــهـ ــات شـ ــدمـ خـ
ســبــزشــهــرداري خــرمشــهــر در             

مـاه     ٤اعتراض به عدم پـرداخـت     
دســتــمــزد در مــقــابــل شــهــرداري        

 خرمشهر تجمع کردند.
بهمن، کارگران کارخانه  ١٧-

آرتا تجارت زرين(سـبـالن پـارچـه        
سابق) بارديگردراعتراض به عدم  

مـاه دسـتـمـزد خـود ،             ٤پرداخت 
دست به تجمع مقابل اسـتـانـداري    

 اردبيل زدند.
ــران          ١٧  - ــارگـ ــن، کـ ــمـ ــهـ بـ

کارخانه توليـد ايـزوگـام (گـيـتـي            
گستر) در شهرک قرچک ورامـيـن،    

مــاه    ٤بــخــاطــر پــرداخــت نشــدن        
حقوق و تک شيفته شدن و پـايـيـن      

آمدن سطح کاري کارخانه، دسـت    
 به اعتصاب زدند. 

ــي از            ١٧  - ــروه ــن، گ ــم ــه ب
کارگران ساختماني کرمانشـاه در    
اعتراض بـه عـدم بـرخـورداري از           
همان حداقل خدمات درمـانـي از     
طرف بيمه تأمين اجـتـمـاعـي در         
محل اين اداره در اين شهر تجمـع  

 کردند.
ــعــي از             ١٧  - ــم ــمــن، ج ــه ب

کارگران و کارکنان شرکت توليدي 
گاماسياب کرمانشاه در اعتراض 
به اخراج ناگهاني خود از کار، در   
ــرکــت در جــاده                  ــحــل ايــن ش م

سنندج تجمع کرده و    -کرمانشاه 
 خواستار بازگشت به کار شدند.

ــعــي از             ١٧  - ــم ــمــن، ج ــه ب
کارکنان شـهـرداريـهـاي مـنـاطـق             
مختلف کرمانشاه در اعتراض بـه  
پرداخت نشدن مـطـالـبـاتشـان در          
محل شهرداري مرکزي کرمانشـاه  
تجمع کرده و خـواسـتـار پـرداخـت        

 فوري طلبهايشان شدند.
بهمن، تـجـمـع شـرکـت           ١٧  -

کنندگان در آزمـون اسـتـخـدامـي          

گهر مـقـابـل       معدن سنگ آهن گل
فرمانداري سيرجان دراعتراض به 

ــيــکــارشــدن از کــار و               مــاه    ٨ب
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يک نوع قابل توجه از همبستگي جهاني کـارگـري     
در حمايت از مبارزات کارگران ايران، حمـايـت از     
کارگران زنداني است.  نـامـه مشـتـرک دبـيـرکـل                 

، CFDT   ،CFE-CGC   ،CFTC سنديکاهاي
CGT ،FSU    اتحاديه سنديکاهاي همبسـتـگـي ،

جمهور و لوران  به فرانسوا اوالند رئيس UNSA و
فابيوس وزير، همزمان با سـفـر روحـانـي بـه ايـن               
کشور، نامه حمايتي اتحـاديـه جـهـانـي کـارگـران            
صنعتي ار کارگران مس خاتون آباد، و نامه جـان    
کالرک رهبـر ائـبـالف عـلـيـه فـقـر در کـانـادا در                       

کارگر بافق يـزد از جـملـه         ٩محکوميت محاکمه 
نامه هاي حمايتي از کارگران زنداني در ايران ، با 
خواست آزادي فوري و بدون قيد و شـرط آنـان از           
زندان است. در زير بخش هايي از اين نامـه هـاي      

 حمايتي را ميخوانيد:
تشکلهاي مختلف کارگـري در فـرانسـه در           -

نامه مشترک خـود خـواسـتـار آزادي کـارگـران و                 
معلمان زنداني در ايران شده اند. در اين نامـه بـه      

چـون شـاهـرخ زمـانـي کـه در                  موارد متعددي هم
زندان جان باخت، و نيز به بازداشت تعداد زيـادي    
از معلمان اشاره شده است. در بخشي از اين نامه 

صورت گسترده نـاقـض      رژيم ايران به" :آمده است
بشر و سنديکاها در ايران اسـت. يـک اقـدام          حقوق

ساده براي دفاع از حـق سـنـديـکـايـي مـنـجـر بـه                     
شـود. يـک فـعـال             مجازات چنـد سـال زنـدان مـي          

سنديکايي اخيراً در بازداشت بـدلـيـل بـدرفـتـاري           
درگذشت و چند فعال ديگـر حـقـوق کـارگـري، در            
معرض خطر مرگ هستند. به بهانه ديپلـومـاسـي     

تــوانــد مــوارد نــقــض         اقــتــصــادي، فــرانســه نــمــي     
بشر در ايران را ناديده بـگـيـرد. رژيـم ايـران            حقوق

يکي از آزادي کش ترين رژيـمـهـا در کـره زمـيـن               
 ".است

در بخش ديگري  ازا ايـن نـامـه چـنـيـن آمـده              

شاهرخ زماني، کارگر ساخـتـمـان و فـعـال          ”:است
حقوق مدني و سنديـکـايـي، بـه داليـل نـاشـي از                
شرايط بسيار نامساعد بازداشت، در زنـدان جـان     
سپرده است. مسئوليت دولت ايـران بـا تـوجـه بـه             
وخامت وضـعـيـت جسـمـانـي نـامـبـرده و رفـتـار                    

يي بـر   بار زندانبانان که او شخصاً در نامه خشونت
 .آن تأکيد کرده بوده، غيرقابل انکار است

سنديکاهاي فرانسه در ادامـه نـامـه خـود بـا            
اشاره به وضعيت شمار ديگري از  فعاالن کارگري 

اکنون در زندانهاي رژيم اسالمي  و معلمان  که هم
در وضعيت خطرناک جسمي قرار دارند، خواستـار  
پيگيري وضعيت اين زنـدانـيـان و آزادي آنـهـا و                
متوقف کردن پيگيرد کارگران و فعـاالن کـارگـري      

 در ايران شده اند.
يرکي راينـا، دبـيـر کـل اتـحـاديـه جـهـانـي                    -

ميلـيـون     ۵۰کارگران صنعتي (اينداستريال)، که   
کارگر در صنايع انرژي، معادن و تـولـيـدي را در          

کشور جهان نمايندگي مي کند، در حمايـت    ۱۴۰
از کارگران بازداشتي بيانيه اي صادر کـرده و در        
آن ضمن حمايت از خواستها و مبارزات کـارگـران   
خواستار  آزادي فوري و بدون قيد و شرط کارگران 
بازداشتي مجتمع مس خاتون آباد  شده است. در  
بخشي از اين نامه چنين آمده است:"اينجانـب بـه       
نمايندگي از اتحاديه جهانـي کـارگـران صـنـعـتـي            

ميليون کارگر در صنـايـع     ۵۰(اينداستريال)، که   
کشور جـهـان       ۱۴۰انرژي، معادن و توليدي را در 

نمايندگي مي کند، از دولت ايران مي خواهم کـه    
کارگر مـعـدن مـس          ۲۸فورا جهت تضمين آزادي 

خـاتـون آبـاد، کــه هــنـگـام بـرگــزاري تـظــاهـراتــي                   
نفـر از      ۱۷۰مسالمت آميز جهت بازگشت به کار 

کــارگــران قــراردادي بــازداشــت شــدنــد، مــداخلــه            
 ".نمايد
الف عـلـيـه فـقـر در          تجان کالرک رهبر ائ  -

کارگر معدن بافـق   ٩کانادا طي نامه اي محاکمه 
هـزار     ٥يزد را که  بخـاطـر مـبـارزات بـا شـکـوه                

کارگر اين معدن در سال گذشـتـه، قـرار اسـت در           

بهمن ماه برگزار شود، محکوم کرده است. در  ٢٧
بخشي از اين نامه چنين آمده است: " ما سياست 
دولت شما که با اسـتـفـاده از قـدرت خـود تـالش               
ميکند مبارزه کارگران براي دستمزد مـنـاسـب و        
شـرايـط امـن کـاري را سـرکــوب کـنــد مــحـکــوم                    
ميکنيم. ما از دولت شما ميخواهيم که کارگـران   
بافق از تمام اتهامات تبرئه شوند و حق انها براي 
مبارزه براي عدالت براي خود و ساير معدنـچـيـان    

 برسميت شناخته شود."
کمپين براي آزادي کارگران زنـدانـي هـمـچـون          
بسياري از نيروي آزاديخواه ديگر، تالش ميـکـنـد    
که صداي کارگران زنداني در سطح جـهـان بـاشـد.       
اين کمپين تالش دارد کـه  بـا انـعـکـاس اخـبـار                  
اعتراضات کارگري در سـطـح جـهـانـي و آخـريـن                
اخبار در مورد کارگران زنداني، بيشترين حمايـت  
جهاني را جلب کند. به هر شکل که ميتوانيـد بـا      

 اين کمپين همکاري کنيد. 
نفر از کارگران خاتون آباد به قيد وثيقه آزاد  ٥

نفر ديگر آنان همچنان در زنـدانـنـد.     ٢٣شده اند، 
بعالوه جعفر عظـيـم زاده، بـهـنـام ابـراهـيـم زاده،                 
محمد جراحي، رسول بداقي، اسمـاعـيـل عـبـدي،        
عبدالرضا قنبري، عليرضا هاشمـي، عـلـي اکـبـر          
باقي، اسمـاعـيـل عـبـدي، از جـملـه چـهـره هـاي                     
شناخته شده کارگري و معلمان معترض هسـتـنـد      
که در کنار شمار بسياري ديگر از فعالين سياسي 
در زندان بسر ميبرند. تمامي کارگران زنـدانـي و        
زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد 
شوند. پرونده هاي تشـکـيـل شـده بـراي فـعـالـيـن                 

کارگر بافق يزد فـورا   ٩کارگري بايد لغو و دادگاه 
 متوقف شود.

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 ٢٠١٦فوريه  ١٠، ٩٤بهمن  ٢١

Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
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ماه سايت حکـومـتـي "کـاللـه          بهمن ۱۶روز جمعه  
خبر" خبري مبني بـر بـرگـزاري مـانـوري تـوسـط                 
بسيج و سپاه در استان گلستان بـراي مـقـابلـه بـا            
"کارگران اغتشاشگر" را هـمـراه بـا تصـاويـري از               
کارگران اعتصابي نمايشي که با حمله لشـکـريـان    
مسلح حکومت مواجه شده اند منتشر کـرد.  بـه        
جريان انداختن مـانـور ضـد اغـتـشـاش کـارگـري                 
توسط حکومت اسالمي قابل تامل جـدي اسـت.       
اين حکومت چند ماه قبل از خيـزش مـيـلـيـونـهـا          

نيز در شهرهـاي مـتـعـددي مـانـور            ۸۸نفري سال 
ضد شورش راه انداخت تا  جـامـعـه را مـرعـوب              
کند. تا در صفوفش آمادگي ايـجـاد کـنـد. تـا از              
فوران خشم مـردم مـمـانـعـت کـنـد. امـا حـرکـت                      
ميليوني مردم با شعارهاي مرگ بر خامنـه اي و      
مرگ بر ديکتاتـور بـه جـريـان افـتـاد و مـزدوران                  
حکومت چندين ماه در برابر آن نـاتـوان مـانـدنـد.        
اين بار با مانور ضـد اغـتـشـاش کـارگـري عـمـال               
حکومت مفتخوران سـرمـايـه دار دارد اعـتـراف              
ميکند که جامعـه بـازهـم در آسـتـانـه شـورش و                  
انقالب است و ايـن بـار دوره بـازي و خـاصـيـت                     
جناحهاي ناراضي حکومت براي کنترل مبـارزات  
مردم به پـايـان رسـيـده اسـت و ايـن کـارگـران و                       

نيروهاي کارگري هستند که با عزم به زير کشيدن 
 حکومت به ميدان مي آيند. 

مــانــور بســيــج و ســپــاه در بــرابــر "کــارگــران                
اغتشاشگر" اعـتـراف آشـکـار ايـن حـکـومـت بـه                   
دشمني عميقش با کارگران است. حکـومـتـي کـه        
عليه مردم مـانـور جـنـگـي راه مـي انـدازد دارد                  
تخاصم شديد خـود بـا مـردم و نـاتـوانـي اش از                     
کنترل و سـرکـوب جـامـعـه را آشـکـارا اعـتـراف                      
ميکند. يک لشکر مفتخور و دزد و جنايتکار کل 
ثروتها و مقدرات جامعه را در چنگ خود گرفـتـه   
است و ميلياردها تومان از همان ثـروتـهـايـي کـه        
کارگران خود توليد کرده اند را صـرف اسـتـخـدام           
مزدور براي جنگ با کارگران ميکند تا بتواند بـه  
قلدري و مفتخوري و حاکميتش تداوم بخشد. اين  

 مانوري از سر استيصال و درماندگي است. 
حــکــومــت اســالمــي در فضــاي نــزاعــهــا و                
کشاکشهاي عميقش شاهد وسيعترين نفرت مردم 
از حکومت و جريان يـافـتـن اعـتـراضـات هـرروزه            
کارگران براي گرفتن خواستهاي خويش است. ايـن   
حکومت در وحشـت هـرروزه از فضـاي سـيـاسـي               
جامعه به سر ميبرد که کـارگـران و مـعـلـمـيـن و                
پرستاران و دانشجويان و کال بخش اعظم جـوانـان   

و زنان و مردان مدام از اين حـکـومـت مـنـزجـرتـر          
ميشوند و در پـي راهـي بـراي خـالـصـي از شـر                      
حکومـت اسـالمـي هسـتـنـد. ايـن رونـد اوضـاع                     
سياسي جامعه خيزش گسترده تر و اين بار تعيين 
کــنــنــده کــارگــران و مــردم بــراي پــايــان دادن بــه                
حاکميت جنايتکـاران مـفـتـخـور را گـريـزنـاپـذيـر                 
مينمايد. مانور ضد اغـتـشـاش کـارگـري از ايـن              

 واقعيت سرچشمه ميگيرد. 
اين مـانـور زبـونـانـه بـايـد جـواب مـحـکـم و                      
درخوري از جـنـبـش کـارگـري و از کـل جـامـعـه                      
دريافت کند. دست نيروهاي نظامي و انتظامي را 
بايد نه تنها ازکارخانه ها و جنبش کارگري، بلکه 
از تعرض به کل جامعه و جنبـشـهـاي اعـتـراضـي         
بخشهاي مختلـف مـردم قـطـع کـرد. کـارگـران و                   
رهبران کارگري بايد در اين نـوع تـقـالهـا وحشـت          
حاکمين و قدرت خـويـش را بـبـيـنـنـد، در بـرابـر                    
اينگونه تشبثات زبونانه رژيم متحدانه بايستند و 
با عزمي صد چندان براي خالصي از ايـن اوضـاع     

 دست به کار شوند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ۲۰۱۶فوريه  ۹، ۱۳۹۴بهمن  ۲۰
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مـجـلـس    "کيست که نداندمضحکه انتخابـات    
، بـيـش از هـر وقـت             "خبرگـان "و  "شوراي اسالمي

ديگر وضعيت بهم ريخته حـکـومـت اسـالمـي را            
هـاي رژيـم        نمايان کرده است!جناحها و دارودسـتـه   

اسالمي، مشتي ارازل و اوباش حکومتـي کـه در       
ها فـقـره قـتـل و            پرونده فردي و جمعي هر کدام ده

بـه     "انتخـابـات  "اند، به نام  جنايت و فساد انباشته
ند.عاجزانه از مردم ميخواهنـد در      ا جان هم افتاده

اين نمايش مسخره شرکت کنند. از خامنه اي تـا     
طـلـب      روحاني و رفسنجاني و خيل لشگـر اصـالح    
هـا را       حکومتي تالششان اين است که تعداد راي  

بـاال بـبـرنـد تـا بـراي حـکـومـت مـنـحـوس خــود                         
مشروعيت بخرند. با راي ندادن و اعتراض کـردن     
به کل اين حکومت، اين تالش سران حکـومـت را     

 بايد به شکست کامل کشاند. 
 

 ���%� ?-j	<� ،رج	9 !ا��ا�	ن �@
 ا�=�:: 

ــع                        ــجــم ــردن ت ــا ک ــرپ ــا ب ــارج کشــور ب در خ

اعتراضي،صداي ميليونها مردمي شـويـم کـه بـه         
اشکال مختلف به اين حکومت و قوانينـش دهـن     

فـوريـه را بـايـد بـه روز                 ۲۶کجي ميکنند. روز      
افشاي جنايات بيشمار حکومت اسالمي تـبـديـل    
کنيم. اجازه ندهيمحکومتي که خوشبختـي را از       
اکثريت عظيم مردم سلب کرده است، به اصـطـالح   

هر کس که با هر توجـيـهـي     انتخابات راه بيندازد. 
ميخواهد در اين مضحکه شـرکـت کـنـد را بـايـد             
قانع کرد که به مشتي دزد و جاني راي ندهد و بـه  

 تجمع اعتراضي عليه اين حکومت بپيوندد. 

مردم ايران به حـق انـتـطـار دارنـد کـه             
ايرانيان مقيم خارج در صـفـي مـتـحـد و              
يکپارچه بسـاط صـنـدوقـهـاي راي را بـه               
محل اعتراضعليه حکومت تبديل کننـد.  

خـواهـي را      حکومتي که هر صداي عدالت
بــا پــيــگــرد و زنــدان و شــکــنــجــه پــاســخ              
ميدهد،انتخابات بردار نيسـت. انـتـخـاب        

 ما سرنگوني جمهوري اسالمي است!

ــر احــزاب مــخــالــف               ــا ســاي هــمــراه ب

جـا صـنـدوقـي دايـر           فوريه هـر    ۲۶روز  حکومت،
ميکنند تجمع ميکنيم. بـا دوسـتـان و آشـنـايـان              
خود در اين تجمعات شرکت کنيد و فضا را عليـه  

  .حکومت و مزدورانش هرچه بيشتر تنگ کنيد
 

 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري
 ۲۰۱۶فوريه 
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