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ـه    امسال نيز مثل سالهاي گذشـت
هياتي از طـرف حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري مـرکـب از شـهـال دانشـفـر،               
ناصر کشکولي، پاسکال دکـامـپ و       
پي ير در اولين روز اجـالس سـازمـان      
جهاني کار در ژنو حضـور داشـتـيـم.         
ـه          سازماندهندگان آي ال او کـه تـجـرب
حضور سالهاي قبل ما را داشـتـنـد،        
تمهيدات امنيتي بسياري بکـار بـرده     

بودند. در تمام راههـا و بـخـش هـاي           
مختلف آن پليـس و گـارد حـفـاظـت            
مستقر شـده بـود. و مـا درسـت در                
مقابل درب ورودي کـه نـمـايـنـدگـان           
وارد ميشدند، آکسـيـونـمـان را بـرپـا             
کرديم. در داخل ساخـتـمـان آي ال او           
نيز سه نفر از فعالـيـن کـمـپـيـن بـراي            
آزادي کارگران زنداني صدهـا نسـخـه      
از نامه هاي تشـکـل هـا و فـعـالـيـن              

کارگري و بيانيه هايمان را در مـيـان         
نمايندگان آي ال او پـخـش کـردنـد و             
پــوســتــرهــاي جــعــفــر عــظــيــم زاده و          
کـارگـران زنـدانـي يــا کـارگـرانـي کــه                
برايشان پرونده تشکيل داده اند را در     
 سه نقطه سالن آي ال او نصب کردند. 
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بـه هـر نـمـايــنـده اي کــه عـبــور                 
مـيـکـرد تـا وارد سـاخـتـمـان شــود،                 
ماتريال ميداديم. اطالعيه هـاي مـا      
شـامــل نـامــه کـمــپــيـن بــراي آزادي             
کارگران زنداني به سـازمـان جـهـانـي          
کار و خطاب به نمايندگـان اتـحـاديـه       
هاي کارگري و نامه هاي اعـتـراضـي    
جعفر عظيم زاده، بهنام ابراهيـم زاده،    
مــحــمــود صــالــحــي، تشــکــل هــاي         
ــود.                 ــن ســازمــان ب ــه اي ــري ب کــارگ
نمـايـنـدگـان بـا عـالقـه مـاتـريـال را                   
دريافت ميکردند و ما به سواالتشان 
پاسخ ميداديم. همچنين بنري را کـه     
روي آن نوشته شـده بـود، جـمـهـوري            
اسالمي بايد از آي ال او اخـراج شـود     
را به همراه عکـس هـايـي از جـعـفـر             
عــظــيــم زاده و عــکــس جــمــعــي از             
کارگران و مـعـلـمـان زنـدانـي بـهـنـام              
ابراهيم زاده، محمد جراحي، عليرضا 
ـيـن کـارگـران و                   هاشـمـي، و هـمـچـن
معلماني که احکام زندان دارند مانند 
اسمائيل عبدي، محمـود صـالـحـي،       
داود رضوي، محمود بهشـتـي و ...         
در اطراف ساختمان آي ال او نصـب          
کرده بوديم. در اين آکسيون همچنيـن   
اطــالعــيــه هــايــي در اعــتــراض بــه           
دستگيري دو نفر از فعالين کـارگـري     
ـيـم        در اعتراضات اخير فرانسـه داشـت
کـه پـاســکـال دکــامـب و پــي يـر از                  
اعضاي س ژت آنـهـا را بـا خـود بـه              
محل آورده بودند و اين اطالعيـه هـا     

 نيز پخش شد. 
 

پيام ما ايـن بـود کـه جـمـهـوري             
اسالمي رژيم شالق و زندان و اعدام و 
آپارتايد جنسي است نه نماينده مردم 
ايران. جاي اينها پشت ميز محاکمـه   
اســت نــه حضــور در اجــالس هــاي             
جهاني. خواسـت اصـلـي مـا اخـراج             
جمهوري اسالمي و مـزدوران خـانـه          
کارگر از سازمان جـهـانـي کـار بـود.          
خواستهاي مشخص ما نيز عـبـارت   
بودند از: آزادي فوري جـعـفـر عـظـيـم          
زاده، بـهـنـام ابـراهـيـم زاده، مـحـمـد                
جراحي و ساير کارگران زنداني و لغـو  
پرونده براي ساير کارگران، حمايت از   
ـيـه                  ـيـان خواستـهـاي اعـالم شـده در ب
مشترک اسماعيل عـبـدي و جـعـفـر            
عظيم زاده و لغو کليه پرونده هايي که 

بـا اتــهــام اخــالل در امــنــيــت مــلــي             
تشکيل ميشود، دفاع از کـارگـران و     
ـيـان                   معلـمـان زنـدانـي و هـمـه زنـدان
ـيـد و شـرط            سياسي و آزادي بـدون ق
آنان، حق تشکل و اعتـصـاب، آزادي     
بيان و ... به عـنـوان پـايـه اي تـريـن                  
حقوق مردم، محکوم کردن جمهـوري  
اسالمي بدليل جنايات هر روزه و از     

کـارگـر      ١٧ جمله به شـالق کشـيـدن        
 معدن آق دره. 

 
در نامه به آي ال او که هـمـراه بـا        
نامه هاي کـارگـران و تشـکـل هـاي              
ـنـاد بـه             کارگري پخش کرديم بـا اسـت
نقض پايه اي ترين حقوق کارگران و با 
ـلـه         استناد به نقض حتي همـان مـقـاو
نامه هاي سازمان جـهـانـي کـار کـه            
جــمــهــوري اســالمــي نــيــز يــکــي از           
اعضاي آنست، اعتراض خـود را بـه       
حضــور رژيــم اســالمــي در اجــالس          

 جهاني کار اعالم کرديم. 
 

ـيـت در          در آخرين بخش از فـعـال
مقابل اجالس آي ال او پـوشـه اي از         
ـيـه هـا را بـه             مجموع نامه ها و بيـان
همراه عکس جـعـفـر عـظـيـم زاده و               
عکس جمعي کارگراني که در زنـدان    
يا بيرون زندان پرونده برايشان تشکيل 
شده است، تحويل مقامات آي ال او     

 داديم. 
ـيـب مـا امسـال هـم                 به ايـن تـرت
عليرغم همه تمهيدات امنيتي در آي 
ال او تــوانســتــيــم صــداي اعــتــراض           

کارگران، صداي جعفر عظـيـم زاده و       
ـيــان                هـمـه کـارگـران زنـدانــي و زنــدان
ســيــاســي در اجــالس ســاالنــه ايــن            

 سازمان باشيم. 
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حزب کمونيست کارگري براي تامين مالي فعاليت هاي خود نياز فوري به کمک هاي شما مردم شريف  
 و آزاديخواه دارد.

 
اين حزبي است که بطور خستگي ناپذير عليه جمهوري اسالمي و براي حرمت و رهايي انسان در عرصه  

هاي مختلف مبارزاتي در داخل و خارج کشور تالش ميکند. انجام چنين فعاليت گسترده اي با ابزارهاي  
ساعته کانال جديد، جز به همت و فداکاري کادرها، اعضا و دوستان حزب، از   ۲۴ الزمه آن، نظير تلويزيون 

جمله در تامين هزينه هاي مالي آن، ممکن نبوده و نيست. اکنون حزب در يک وضعيت دشوار مالي قرار  
  هزار دالر براي تامين کسري خود دارد. ۵۰ نياز فوري به جمع آوري حداقل  گرفته و 

 
تامين مالي   از شما دعوت ميکنيم ما را در تهيه اين مبلغ ياري کنيد. از شما تقاضا ميکنيم که

فعاليتهاي حزب را جزو هزينه هاي ضروري خود قرار دهيد. از طريق تماس مستقيم با تشکيالت ها و  
يي که  وهر دالر و يور فعالين حزب و يا از طريق شماره حسابهاي زير هر قدر که ميتوانيد کمک مالي کنيد.

براي تامين مخارج حزب جمع کنيد و يا بپردازيد، کمک ميکند تا صف اعتراض کارگري، صف آزادي و  
 برابري را در مبارزه عليه حکومت آيت اهللا هاي ميلياردر تقويت کنيم.

 
 حزب کمونيست کارگري ايران
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آيا اطالع داريـد کـه درسـت در            
آســتــانــه بــرگــزاري اجــالس ســاالنــه          
ــي کــار يــکــي از                 ســازمــان جــهــان

 ۱۷ دادگاههاي جمهـوري اسـالمـي        
کارگر معدن طالي آق دره تکـاب در    
استان آذربايجان غربي را با شکـايـت   
کارفرما و حراست (ارگـان سـرکـوب         
کارگران در درون کارخانه) و بـه جـرم      
اعتراض به اخراج به شالق بست و بـه  

ضـربـه      ۱۰۰ تـا     ۳۰ هر کدام از آنها 
 شالق زد؟ 

اين اولين بار نيست که کـارگـران   
صـديـق   معترض شالق مـيـخـورنـد.        

امجدي، فارس گويليان و حبيب اهللا   
 ۱۳۸۶ بــهــمــن       ۲۹   کــلــکــانــي روز   

ل شـرکــت در مــراســم اول مــه            يبـدل 
پيـمـان    ۱۳۹۲ سفند شالق خوردند. ا 

نودينيان را از کالس درس در سنندج 
ضـربـه شـالق         ۲۰ احضار کـردنـد و       

ضربه شالق در مورد  ۳۷ حکم زدند.  
مــرداد    ۲۳ ســيــاوش اســالمــي روز       

ـقـالب اسـالمـي          ۱۳۹۰  در دادگاه ان
ساري به اجرا درآمد و همه اين موارد 
ـيـان      به اطالع شما رسيده است. قربـان
ـنـد. بـارهـا         شالق فقط کارگران نيست
ـيـل عـدم رعـايـت حـجـاب                  زنان بـدل
اسالمي شالق خورده انـد و هـمـيـن           

دختر و پسـر را         ۳۵ مه،  ۲۶ روز دي
ــلــي            بـه جــرم جشــن فــارغ الــتــحــصــي
مختلط (دخـتـر و پسـر) و صـرف                  

 ضربه شالق زدند.  ۹۹ مشروب 
ـيـک             سابقه سـرکـوب سـيـسـتـمـات
جنبش کارگري و دستگيري رهـبـران     
کارگري به جـرم تـالش بـراي ايـجـاد            
تشکل مستقل از دولـت و بـه جـرم              
سازماندهي اعتصاب و اعتراض بـه    
ـيــحــقــوقــي را هــمــه شــمــا                 ـقــر و  ب ف

ـيـد کـه هـمـيـن االن                ميدانيد. ميـدان
تعدادي از رهبران کارگري و معلمـان  
بدليل اعتراض به دستمزدهـايـي کـه      
طبق آمار خود حکومـت چـهـار بـار         
زير خط فقر است، در زنـدان بـه سـر            
ميبرند و احکام سنگيني بـراي آنـهـا      
صادر شده است. تعداد قابل توجهـي   
ـيـز بـه زنـدان                    ـيـن کـارگـري ن از فـعـال
محکوم شده و هر از گاهـي تـعـدادي      
از آنهـا را دسـتـگـيـر و روانـه زنـدان                  

 ميکنند.  
ـثـمـار              اينجا حتي بـحـث از اسـت
بيرحمانه و محروميت کارگران ايـران  
ـيـسـت.              از حق تشکـل و اعـتـراض ن
ايــنــجــا تــاکــيــد مــا ايــن اســت کــه              
ـنـدگـانـش در ايـن            حکومتي که نمـاي
اجالس شرکت دارند، گستاخي را بـه  
جايي رسانده است که کارگر و معـلـم   
و جوانان فارغ التحصيل را بـه شـالق     
مــي بــنــدد تــا آنــهــا را تــحــقــيــر و                 
شخصيت شان را خرد کـنـد و بـويـژه         
ـقـل از       مانع ايجاد تشکل هاي مسـت
دولت شود. همين يـک مـورد شـالق         
زدن به کارگران و معـلـمـان از جـملـه          
نشان ميدهد که نماينـدگـانـي کـه از         
طرف اين حـکـومـت تـحـت عـنـوان              
نمايندگان کارگران در آي ال او شرکت 
ميکنند، در حاليکه هر نوع تـالـشـي    
بـراي مـتـشــکـل کـردن کـارگـران بــا                
ســرکــوب خشــن مــواجــه مــيــشــود،        
ــخــشــي از عــوامــل دســت ســاز                 ب
حکومت براي اجراي سـيـاسـت هـاي       
ضد کارگري آن هستند. سوال مـا از      
شخص شـمـا آقـاي گـاي رايـدر آيـا                 
ـنـدگـان               دشوار نيست در کـنـار نـمـاي
چنـيـن حـکـومـتـي در يـک اجـالس                 
شرکت کنيد؟ بين اين حـکـومـت بـا         

ـيـد؟ آيـا               داعش تفاوتـي قـائـل هسـت
اينها نبايد بجاي راه يافتـن بـه آي ال         
او، به جرم سرکوب هر روزه کارگران و 

   مردم محاکمه شوند؟
امسال بيش از هر زمان کارگران 
و معلمان به اجـالس آي ال او چشـم           
دوخته اند تا ببينند عـکـس الـعـمـل          
شما در مقابل اتهام امنيـتـي بـه هـر         
اعتراض کـارگـران و دسـتـگـيـري و               
زنداني کردن رهبران کارگري در ايران 
چيست. عکس العمل شما در مقابل  
مرگ شاهرخ زماني و حـبـس هـاي          
ــراي کــارگــران و               طــوالنــي مــدت ب
معلمان از جمله بهنام ابـراهـيـم زاده،      
اسماعيل عبدي، محمـد جـراحـي و        
جعفر عظيـم زاده چـيـسـت. عـکـس              
ـتـار قـرون                    ـتـان در مـقـابـل رف ـل العـم
ـيـه                وسطاي جـمـهـوري اسـالمـي عـل

فـي الـحـال          کارگران و مردم چيست؟
ـيـن     نامه هاي متعددي از طرف فعـال
کارگري از زندان از جمله جعفر عظيم 
زاده، اسماعيل عبدي و بهنام ابراهيم 
زاده و از طرف همـسـران کـارگـران و         
تشکل هاي کـارگـري دريـافـت کـرده          
ايد. اميدواريم کنفرانس ساالنه شـمـا    
به جمهوري اسالمي پاسخ محکـمـي   
ـنـدگـان سـازمـان هـاي             بدهد. از نماي
کارگري انتظار ميرود که ضمن دفاع 
ـقـه       قاطع از خواست هاي پايه اي طـب
ــد چــنــيــن             کــارگــر ايــران، بــخــواهــن

 حکومتي از آي ال او اخراج شوند. 
 

 اصغر کريمي 
از طرف حزب کمونيست کارگري 

 ايران 
   ۲۰۱۶ مه  ۲۷ 
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در نامه ديگري خطاب به اتحاديه هاي کارگري و سـازمـان   
هاي مدافع حقوق انسان، اصغر کـريـمـي ضـمـن تـوضـيـح             
ـيـه                      شالق زدن به کارگران و جـوانـان و احـکـام صـادره عـل
کارگران و معلمان زنداني از آنها خواسته اسـت جـمـهـوري         
اسالمي و سيستم قضايي آنرا بخاطر اعمال سـبـعـانـه اش       
محکوم کنند، فشار بياورند که جمهوري اسالمي به شالق 
زدن کارگران و جوانان پايان دهد و اين نوع مـجـازات هـاي      

قرون وسطايي ممنوع گردد، کارگران و معلمـان زنـدانـي و        
ساير زندانيان سياسي که در دادگاههايي فاقد کوچکتـريـن   
استاندارد يک دادگاه محکوم شده اند را فورا آزاد کند، کليه 
پرونده هايي را که براي کارگران و معلمان معترض درسـت  
کرده است ملغي کند و اتهام اقدام عليه امنـيـت کشـور از        

 پرونده فعالين کارگري حذف شود. 

ـيـه شـالق               موج وسيـع اعـتـراض عـل
حــکــومــت بــر جــوانــان و کــارگــران،          
مقامات حکومت و ارگان هـاي آنـرا     
به مخمصه انداختـه اسـت. خـبـر بـه             
ـيـن              سرعت در جامعه و در سـطـح ب
المللي پيچيد و با موجي از انزجار و   
اعتراض مواجه شد. بطوري که خـود   

افکار »مقامات حکومت ميگويند 
بـا   .«عمومي جريحه دار شـده اسـت    

مدير کل کار استان آذربايجـان  عجله 
غربي را بخاطر "بي اطالعي" برکنـار    
کردند و اکنون همه مقامات اظـهـار     
بــي اطــالعــي  و اظــهــار تــاســف                  

 ۲۸ و      ۲۷ مقاماتي که از ميکنند.  
فروردين، روز شالق خوردن کـارگـران     
معدن طـالي تـکـاب، تـا بـه امـروز               
سکوت کرده بودند و وانمود ميکنند 
که همه بي خبر بوده اند، رياکارانه بـه  
تــمــلــق گــويــي از کــارگــران تــکــاب            
پرداخته اند. اين مخمصه را بايـد بـه      
ــار بــراي               يــک شــکــســت تــمــام عــي

 حکومت تبديل کرد. 
 

آنچه حکومت را چنين به دست و پـا    
انداخته اسـت اعـالم انـزجـار از ايـن              
عمل وحشيانه و محکوم کردن قاطع 
آن از جــانـب تشــکـلـهــاي کـارگــري،             
فــعــالــيــن ســيــاســي، نــويســنــدگــان،        
ـيـان سـيـاسـي و سـازمـانـهـا و                   زندان
ـلـي و انـعـکـاس                 ـيـن الـمـل نهادهاي ب
گسترده آن در رسانـه هـا اسـت. ايـن            
اولــيــن بــار نــيــســت کــه جــمــهــوري            
اسالمي دست به شالق ميبرد، ولـي    
اولين بار است که چنين يکـپـارچـه و      
يک صدا با اعالم انزجار و اعـتـراض       
همگاني روبرو مـيـشـود. مـقـامـات            
حکومتي تالش ميکنند مسـالـه را       
بـه يـک حــکـم مـعـيــن شـالق و بــي                   
مباالتي و بـي اطـالعـي ايـن يـا آن              
مسئول تنزل بدهند ولي هـمـه مـردم        
ميدانند اساس مسـالـه کـل احـکـام            
قصاص و سيستم قضائي اسالمي و 
نظام قرون وسطائي اي اسـت کـه بـه            
چنين قوانين عصر حـجـري مـتـکـي        
است. بـه شـالق بسـتـن کـارگـران و                  

که آخرين نمونه هاي  -جوانان و زنان 
آن در تکاب و قـزويـن و مشـهـد در             

ـتـاد                 ـفـاق اف ـتـه گـذشـتـه ات  -چند هـف
همانند سنگسار و قطع اعضاي بـدن  
و چشم در آوردن و غيره، اشتباه  ايـن    
يا آن مقام و يا قاضي شرع و دادگـاه      
اسالمي نيست، جزء اليتجزاي نـظـام   
ـبـاه" اسـت             اسالمي است. آنچه "اشـت
نفس قوانين قصاص و قضـات شـرع     
و بــيــدادگــاهــهــاي اســالمــي اســت.         
ــا و                     ــه ه ــانــي ـي ــه در بـ مــردمــي ک
ــراضــي خــود از             طــومــارهــاي اعــت

توحش نفرت انگيـز شـالق" اظـهـار          " 
انزجار ميکننـد و خـواهـان لـغـو آن              
ميشوند در واقع کل سيستم قضائـي  
اسالمي و حکومت متـکـي بـر آنـرا         
بـچــالــش مــيــکــشــنــد. ايــن حــرکــت          
ميتواند و بايـد تـا جـارو کـردن کـل              
توحشي که جـمـهـوري اسـالمـي بـر             
ـيـش            جامعه تحميل کرده اسـت بـه پ

 برود. 
 

ـيـه        امروز موج اعتراضات مـردم عـل
شالق، مقامات جمهوري اسالمي را 
به غلط کـردن انـداخـتـه اسـت. ايـن                
اولين قدم است. ميتوان و بايد تا لغو  
کامل و رسمـي مـجـازات شـالق بـه            
پيش رفت. بايد با صداي بلند اعـالم     
کرد که کل قوانين قصاص و سيستـم  

يــک    قضــائــي جــمــهــوري اســالمــي،     
ماشين جنايت است و بـايـد در هـم            
کوبيده بشود. ما مردم با اعتراض و    
مـبــارزه مــتـحــد و يــکـپــارچـه خــود             
ميتوانيم نه تنها قصاص و سـيـسـتـم      
قضائي اسالمي بلکه حکومت قرون 
وسطائي متکي بـر آنـرا از جـامـعـه              
ـيـه کـارگـران و              ـل جارو کنيم. حزب ک
مردم آزاديخواه را به اين مـبـارزه فـرا      

 ميخواند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ ژوئن  ۲ ، ۱۳۹۵ خرداد 
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راديو پيام: خبر کوتاه در مورد معدن  
آق دره بسيار انسان را متاثر ميکند. 
در شــرايــطــي کــه کــارگــران  بــراي               
دستمزد و حـداقـل شـرايـط زنـدگـي               
تالش ميکنند ما اين چنيـن شـاهـد      
تهاجم به کارگران هستيم آن هم با اين 
بربريت.  نظر شما در مورد ايـن نـوع        

 مجازات چيست؟
اينجا ما با يک توحش  حميد تقوائي:

تمام عيار روبرو هستيم. کـارگـران را      
بخاطر دفاع از حـقـوق پـايـه ايشـان              
ـيـع     دستگير ميکنند و بعد هم به شـن
ـنـد بـه                  ترين وضـع مـحـکـوم مـيـکـن
ـفـرهـا                    کيفـرهـائـي کـه خـود ايـن کـي
جنايت و مصداق کـامـل شـکـنـجـه           
است. شالق زدن مـتـعـلـق بـه عصـر            
بربريت اسـت، مـال دوره بـرده داري              
اســت. جــمــهــوري اســالمــي ايــن را           
تبديل کرده است به يک نوع مجازات 
آن هم به چه جرمي؟ به جرمي کـه در    
هيچ کشوري کـه بـوئـي از تـمـدن و                
ــرم                  ــاشــد اصــال ج ــرده ب ــت ب عــدال
محسوب نميشود. اعتـراض کـارگـر       
ـنـهـا       براي بهبود شرايط زندگيش نه ت
جرم نيست بلکه حق اوست. اين حـق     
بايد در همـه کشـورهـا بـه رسـمـيـت              
شناخته بشود. جمهوري اسالمي اين 
حق را اوال نقض و لگدمال ميکند و   
بعد هم با چنين قوانين وحشيـانـه اي     

 به آن برخورد ميکند. 
به نظر من بايد يک صـدا اعـالم       
کرد شالق بايد ممنوع شود. ميدانيد 
کــه فــقــط کــارگــران قــربــانــي شــالق          
نيستند. بيشترين قربانيان شالق زنان 
و جــوانــان هسـتــنــد. هـمــيــن ديــروز             
تعدادي از جوانان را کـه جشـن فـارغ        
التحصيلي گرفتـه بـودنـد دسـتـگـيـر            
کردند و به شالق کشيدند. در جنبش  
کارگري هم قبال شـاهـد اجـراي ايـن           
ـبـل      حکم بوده ايم از جمله چند سال ق
کارگران را به جرم شرکت در مـراسـم       
اول مه  شالق زدند. بايد با تمـام قـوا      
در بــرابــر ايــن جــنــايــت ايســتــاد و               
متوقفش کـرد. ايـن وحشـيـگـري را             
مــيــتــوان و بــايــد کــامــال از ريشــه              
خشکاند. بخصوص جنبش کارگـري   
ميتواند نقش مهمي در ايـن جـهـت          
ـبـش                      ـنـجـا هـم جـن داشتـه بـاشـد. اي
کارگري نه تنها در دفـاع از مـنـافـع           

ـلـکـه در دفـاع از حـرمـت و                      خود ب

کرامت انسـانـي کـل جـامـعـه بـايـد               
بميدان بيايـد. شـالق زدن عـالوه بـر              
اينکه يک عمل شنيع و يک شکـنـجـه    
تمام عـيـار اسـت، از نـظـر روحـي و                 
روانــي نــيــز بــه مــعــنــي خــرد کــردن            
شخصيت انسانها است؛ بي حرمـتـي   
و تحقير به تـمـام مـعـنـا اسـت و بـه                
همين داليل بايد با تـمـام قـدرت در          
برابر اين توحش ايسـتـاد و شـالق را          

 ممنوع کرد.    
 

ـيـد ايـن          ـت راديو پيام: همانطور که گـف
ـيـه    اولين بار نيست که حکم شالق عل
کارگران معترض اجرا ميشود. و اين  
يک شکنجه علنـي هسـت کـه بـايـد            
مبارزه عليه آن را جـزو دسـتـور کـار           
مبارزات طبقه کارگر گذاشـت. ولـي      
شکلي که جـمـهـوري اسـالمـي ايـن             
حکم را انجام ميدهد به نوعي دسـت  
دولت را از اين جنـايـت مـيـشـويـد و            
کارفرما را بعنوان شاکي خصـوصـي     
معرفي ميکنند. به نظر شما ايـن تـا      
چــه حــد مــيــتــوانــد روي مــبــارزات           

 کارگران تاثير انحرافي داشته باشد؟
به نظر من آن چـه ايـن        حميد تقوائي: 

امر نشان ميدهد اينست که دولـت و    
کارفرما و بـعـد هـم تشـکـيـالتـهـاي               
ـنـهـا يـکـي               دست ساز دولت هـمـه اي
هستند و يک نيروي واحد را در بـرابـر     
کل کارگران تشکيـل مـيـدهـنـد. در           
هميـن مـورد کـارگـران آق دره اداره               
حراست و کارفرما از کارگران شاکـي  
بودند و دولت هم فورا دستگير کرد و 
پرونده تشکيل داد و احکـام شـالق و       
ـيـه کـارگـران         زندان و جريمه نقدي عـل
صادر کرد و بعد هم گفتند که شاکـي  
از زندان گذشت کرده است ولي حـکـم   
جريمه و شالق را اجرا کردنـد. خـوب      
اين يک بـازي اسـت. کـامـال روشـن               
است که در اين نوع پرونده سـازي هـا     
چه کساني در مـقـابـل کـارگـر قـرار               
ميگيرند. کارفرمايان، پيمـانـکـاران،     
اداره حــراســت، دولــت، در مــواردي          
ـتـي مـثـل             تشکلهاي دست سـاز دول
خانه کارگـر و شـوراهـاي اسـالمـي،            
ايــنــهــا هــمــه در يــک رديــف قــرار                
ميگيرنـد. در بـرابـر کـارگـرانـي کـه                  
جرمي و گناهي ندارند بجـز دفـاع از       
حقوق خودشان. در همين قضـيـه آق        
دره اعتراض کارگران به اخراج بعد از 

اتمام موعد قرادادهاي کارشان بـوده    
است. قراردادها را تمديد نميکنند و     
کارگران ناگزير ميشوند براي تامـيـن   
معيشـت خـود و خـانـواده هـايشـان               
دست به اعتراض بزنند. اين همانطور 
که گفتم حق هر کارگر است. منتهـي   
جمهوري اسالمي با لبـاس حـقـوقـي       
شکايت کارفرمـا و غـيـره دسـت بـه              
تعقـيـب و دسـتـگـيـري و شـکـنـجـه                   

 کارگران ميزند. 
بــبــيــنــيــد آنــچــه در جــمــهــوري           
اسالمي سيستـم  قضـائـي نـامـيـده             
ميشود با هيچ استانداردي، حتي بـر    
ـتـدائـي تـريـن مـعـيـارهـاي               مبناي اب
دنــيــاي امــروز، دســتــگــاه قضــائــي          
نيست، ماشين جنايت است. مسالـه   
ـيـسـت،             فقط کيفرها و مـجـازاتـهـا ن
روند تعقيب و بازداشـت، بـازجـوئـي،       
دادگاهها، روند رسيدگـي بـه پـرونـده         
ها، و باالخره احکام و کيفرها، هـمـه     
ـنــهــا هـيــچ ربــطــي بــه قضــاوت و               اي
دادگســتــري و عــدالــت بــه مــفــهــوم           
ــلـمــات نـدارد.  ايــن                 امـروزي ايـن ک
سيستم باصطالح قضائي را  اينها از 
ـبـل، از دوره             هزار و چهـارصـدسـال ق
ـقـام       ـت جوامع عشيرتي و قصاص و ان
خوني بين قبايل، اتخاذ کـرده انـد و         
ـيـاده               ـيـاي امـروز پ ميخواهند در دن
ـقـط مسـالـه                کنند. به اين مـعـنـي ف
شالق نيست بلکه کل ايـن سـيـسـتـم          
قضائي جـمـهـوري اسـالمـي کـه بـر              
ـنـي اسـت نـاعـادالنـه                 ـت قصـاص مـب
ـتـکـارانـه      است؛ کل اين سيستم  جناي
است و بايد از جامـعـه جـارو بشـود.         
منتهي در اين مورد مشخص ما بـا    
شالق روبرو هستيم. اين را هـم بـايـد         
تاکيد کـنـم کـه مـيـشـود بـا قـدرت                   
اعتراض جمهوري اسالمي را عـقـب     
نشاند همانطور که در مورد مجازات 
ـتـاد. عـمـال                  ـفـاق اف سنگسار ايـن ات
جــمــهــوري اســالمــي ســنــگــســار را         
متوقف کرد (اگر هم گاهي دست بـه   
اين جنايت ميزند مخفيانه و دور از       
چشم مـردم اسـت) . و ايـن در اثـر                   
مبارزه از جمله مـبـارزات حـزب مـا         
عليه سنگسـار بـدسـت آمـده اسـت.            
ـيـم       شالق را هم ميتوانيم متوقف کـن
ولي راه حل اساسي نهايتا اينست کـه  
کــل ايــن ســيــســتــم را بــايــد در هــم              
شــکــســت. جــمــهــوري اســالمــي بــا          

سيستم قضائي قرون وسـطـائـي اش        
بايد کنار زده بشود تا اصال عدالت و 
قضاوت بتواند معنائي در جـامـعـه        

 پيدا کند. 
راديو پيام: به مساله توقف سنگسـار   
اشاره داشتيد که بسيار مـهـم اسـت.        
سنگسار عمال برچـيـده شـد. مـا در            
اعتراض به مساله اعدام هـم شـاهـد        
ـيـم و  در                فعاليت گستـرده اي هسـت
مورد شالق هم شما ميگوئيد بايد به 
يک جنبش اعتراضي شکـل داد. بـه        

باالخره بعـد   -نظر شما چرا سنگسار 
برچيده شد ولـي     -از اعتراضات زياد

هنوز هم شاهد شيوه هـاي خشـونـت        
ـيـه اعـدام و شـالق               بار مجازات شـب
ـنـسـت کـه        هستيم؟ سوال ديگر هم اي
اين خشونت عـريـان بـراي جـمـهـوي             

 اسالمي چه سودي دارد؟ 
اجازه بدهيد از هـمـيـن     حميد تقوائي: 

نکته آخـر شـروع کـنـم. صـدور ايـن                  
احکام امري سياسي اسـت. اعـدام و        
شالق و سنگسـار و کـال قصـاص و            
قوانين اسالمي ابـزاري هسـت بـراي          
مــرعــوب کــردن جــامــعــه اي کــه               
هيچوقت به اين وضعـيـت تـن نـداده         
است. ابزاري است براي عقب نشاندن  
مردم و ساکت کردن مردم. مـثـال در      
رابطه با حجاب و بدحجابي و امـروز      
ديگر بقول خوشان بـي حـجـابـي، کـه          
يــک وســيلــه اعــتــراض زنــان عــلــيــه           
جمهوري اسالمي است، حکومت بـا  
اين نوع مجازاتهاي قرون وسطائي بر 
خورد ميکند. زنان کمي نبوده اند که  
به جرم بدحجابي شـالق خـورده انـد.          
ايــن تــالش حــکــومــت اســت بــراي            
جــلــوگــيــري از اعــتــراضــات عــلــيــه         

 تبعيض جنسيتي.   
ـتـدا    جمهوري اسالمي از همان اب
يک وصله ناجور به تن جـامـعـه بـوده         
است و مردم هيچوقت اين حکومـت  
را نپذيرفتند. اکثريت عظيم جـامـعـه     
فرهنگ ديگري، ارزشهـاي ديـگـري،      
اخالقيات ديگري و آمال و آرزوهـاي    
ديگري دارد که اساسا صد و هشتـاد  
درجه نقطه مقابل قوانين اسـالمـي و     
اخالقيات متحـجـر و کـپـک زده اي             
است که جـمـهـوري اسـالمـي سـعـي            
ميکند به جـامـعـه تـحـمـيـل کـنـد.                
بهمين خاطر اين کشمکش هـمـيـشـه     
وجود داشته است. اسلحه جـمـهـوري       

اسالمي در اين کشمـکـش از جـملـه         
همين قوانين جنايتـکـارانـه قصـاص       
است که عليه مردم آزاديـخـواه بـکـار       

 گرفته است. 
شــمــا بــه مســالــه اعــدام اشــاره           
کرديد. اعدام در بعـضـي کشـورهـاي       
ديگر هم هست و بايد از کـل جـهـان        
بــرچــيــده بشــود ولــي در جــمــهــوري           
اسالمي کـه يـک دولـت رکـورد دار                
ــاهــان اعــدام             اعــدام هســت بــيــگــن
ميشوند. و اين يک بـعـد ديـگـر ايـن             
جنايت است. اگر پرونده کسـانـي کـه        
به اعدام محکـوم مـيـشـونـد اعـم از             
زندانيان عادي و سياسـي را بـررسـي        
کنيد متوجه ميشويد پايه اي تـريـن       
اصول قضا نه در بازداشتهـا رعـايـت      
شده است و نه در رونـد بـازجـوئـي و             
بررسي پرونده، و نه در دادگاه از وکيل 
و وکيل مدافع خبري بـوده اسـت، نـه        
حقوق متهم رعايت شـده اسـت و نـه          
کال هيچ عدالت و حق خواهي اي در   
کار هست. همانطور که گفتم کل اين  
ـيـن      سيستم ضد انساني است. در چـن
ـبـات جـرم          سيستمي اصال امکـان اث
وجود ندارد و همه محکومين در اين 
سيستم از جمله اعدام شدگان از نـظـر   

حقوق و قضـا در     -حقوقي و قضائي
کامال بيگناه محسـوب   -قرن حاضر

ميشوند. متوقف کـردن اعـدام يـک           
خواست و يک آرمان مبارزاتي مـهـم     
مردم است و ما خوشبختـانـه شـاهـد       
ـيـه اعـدام       يک جنبش نسبتا وسيع عل
در ايران هستيم. جنبشي که در خارج 
از ايران هم فعال است و هدف تـوقـف   
و ممنوعيت مجازات اعدام در ايران 

 را دنبال ميکند.  
نکته ديگر اينست که احکامـي   

نظير سنگسار و شالق چـنـان عـقـب         
مانده و وحشيانه و جنايتکارانه است 
که به نظر من هر انسـانـي هـر جـاي           
دنيا بشنود در جامعه اي اين فجـايـع   
ـنـد مـيـشـود و                      ـل ـتـد ب اتفـاق مـي اف
اعتراض ميکند. آنقدر ايـن مسـالـه         
شنيع است که بهيچوجه قـابـل دفـاع      
نيست، حتي براي آخونـدهـاي حـاکـم       
ـنـهـا        هم براحتي قابل دفاع نيست. اي
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ــمــلــلــي            ــيــن ال کــنــفــدراســيــون ب
تريديونيون ها ( آي تي يو سي)  

مــيــلــيــون کــارگــر در         ۱۷۶کــه   
ــي              ۱۶۲ ــدگ ــن ــاي ــم کشــور را ن

محمد جـراحـي، جـعـفـر          ميکند 
عظيم زاده و بهنام ابراهيم زاده، 
سه چهره شناخته شـده کـارگـري        
را بـه عـنـوان نـمــايـنـدگــانـي از                
تشکلهاي مستقل کارگران ايران 
بــه صــد و پــنــجــمــيــن اجــالس             
سازمان جهاني کار (آي ال او)        

اين يـک دسـتـاورد         .معرفي کرد
جنبش کارگري در ايـران و يـک           
نمونه بارز همبسـتـگـي جـهـانـي         

 کارگران است. 
 

چهار تشـکـل واقـعـي کـارگـري،           
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران،        
انجمن صنفي کارگران برق و فلز 

کار کرمانشاه، کانون مـدافـعـان    
حقوق کارگر، و کميته پيـگـيـري    
ايجاد تشکل هـاي کـارگـري در          
پيام خود به اجـالس "آي ال او"           
از اين اقدام " آي تـي يـو سـي"               
تشکر کرده و ضمن اعالم اينکه 
"متاسفانه به علت زنداني بـودن     
ايــن فــعــالــيــن حضــور آنــهــا در           
اجــالس ســازمــان جــهــانــي کــار        

ممکن نيـسـت" کـيـفـر خـواسـت              
کــارگــران ايــران عــلــيــه شــرايــط        
مشقت بار نظـيـر دسـتـمـزدهـاي         
يک چهارم خط فقـر، نـقـض حـق         
تشکل و اعـتـصـاب و سـرکـوب          
تشکلهاي مستقل کـارگـري، بـه      
گلوله بستن کـارگـران مـعـتـرض        
بيکار روستاي شهروئي بهبهان، 
و وجــود انــواع تــبــعــيــض هــاي          
ــان               ــراي زن ــنــهــان ب آشــکــار و پ

کارگر، کارگران مهاجر و اقليت 
هاي قومي و ملي و مذهبي، را 
مطرح کرده اند. همين واقعيات  
نشان ميدهد جمهوري اسـالمـي   
در اجالس آي ال او جائي ندارد. 
جمهوري اسالمي حکومت ضـد    
کارگر و سـرکـوبـگـري اسـت کـه             
حتي بنا بر مـوازيـن "آي ال او"          
هيچ اعتبار و مشروعيتي ندارد 
و نــبــايــد بــه گــردهــمــائــي هــاي          
جهاني سازمـانـهـاي کـارگـري و          
سـايـر نـهـادهـا و سـازمـانـهـا و                  
نهادهاي  بين الـمـلـلـي راه داده           
شود. همانطـور کـه تشـکـلـهـاي            
مستقل کارگري  در پـيـام خـود        

بــه آي آل او مــي نــويســـنـــد                    
کارگران ايران"مصرانه خـواهـان      
منع حضور عـوامـل شـوراهـاي         
اسـالمــي کــار، خـانــه کــارگــر و           

ديگر تشکلهـاي دولـتـي و ضـد           
کــارگــري در اجــالس ســازمــان          
جهاني کار" هستند. فعالـيـت و       
مبارزه براي تحقق اين خـواسـت     
بايد ادامه پيدا کـنـد. امـا ايـن            
يک جنبه از  انتظـار و خـواسـت        
کارگران ايران از آي ال او اسـت.    
جنبه ديگر حضـور نـمـايـنـدگـان         
ــران در اجــالس              ــارگ ــي ک ــع واق
ساالنـه  سـازمـان جـهـانـي کـار                
است. در اين مـورد تشـکـلـهـاي         
کارگري در پيام خـود خـواسـتـار       
"رفع ممنوعيتهاي مـوجـود سـر       
راه حضـور نـمـايـنـدگـان واقـعـي             

کارگران ايران" در اجالس ساالنه 
آي ال او شده اند. دعوت "آي تي 
يو سي" از عظيم زاده و جـراحـي    
و ابراهيم زاده اولين گام در ايـن    
راه است. بايد اميدوار بود و بـا      
تمام قوا تالش کرد که اين اقدام 
به اخراج جـمـهـوري اسـالمـي و            
عواملش از "آي ال او" و پذيرش   
ــعــي             ــان واق ــدگ ــن ــاي ــم رســمــي ن
کارگران ايران بـه ايـن سـازمـان           

 منجر بشود.
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گســتــاخــي شــالق زدن کــارگــران آق دره مــوجــي از                  
محکوميت و اعتـراض را بـرانـگـيـخـتـه اسـت. از اعـالم                     
محکوميت و انـزجـار تشـکـلـهـاي کـارگـري در ايـران تـا                       
اعتراض اتحاديه ها و نهادهاي بين المللي و حتي دولتـهـا،   

ـيـش از             ـفـر از        ۵۰۰ و تا طومار اعتراضي با امضـاي ب ن
فعالين عليه "توحش نفرت انگيز شالق" نمونه هائي از ايـن    
پاسخ قاطع جامعه به سبوعيت جمهوري اسـالمـي اسـت.        
اما اين حرکت براي آنکه ادامه پيدا کند و به نتيجـه بـرسـد      
بايد هدف مشخصي را در برابر خـود قـرار بـدهـد. اعـالم               
انزجار و محکوميت امر الزمي است و بـايـد تـالش کـرد           
هرچه گسترده تر و فراگير تر بشود امـا بـهـيـچـوجـه کـافـي             
نيست. بايد شالق را از دستان خون آلود حکومت اسالمـي   
خارج کرد. بايد اعالم کرد شالق به هـر بـهـانـه و بـراي هـر                
ـيـه          جرمي توحش است و بايد ممنوع بشود. اعـتـراض عـل
حکم شالق کارگران آق دره تا همينجا جمهوري اسالمي را   
يک قدم به عقب رانده است و ناگزير شده اند مدير کـل کـار       
استان آذربايجان غربي را بر کنار کنند. اما اين بهـيـچـوجـه     
کافي نيست. ميتوان و بايد جمهوري اسـالمـي را تـا حـد              
ممنوعيت شالق به عقب راند. شالق زدن کارگران و زنان و    

جوانان اشتباه اين يا آن مقام رژيم نيست که با برکنـاريشـان   
مساله فيصله پيدا کـنـد. شـالق زدن جـزئـي از سـيـسـتـم                     
قصاص و قوانين مجازات اسالمي اسـت. بـايـد کـل ايـن               
سيستم قضائي را به همراه نظامي که به اين سيستم متکي 
است بزير کشيد و مبارزه عليه شالق بـا هـدف مشـخـص           
ممنوعيت اين توحش قدم موثري براي رسيدن به اين هدف 

 است. 
ما توانسته ايم در مبارزه عليه سنگسار حکومـت را    
ناگزير کنيم که اين توحش را عمال کنار بگذارد. در مورد 
شالق هم نه تنها ميتوان حـکـومـت را بـه "غـلـط کـردم"                 
انداخت بلکه ميتوان ممنوعيت شالق را به رژيم تحـمـيـل    
کرد. ممنوعيت شالق هم در خود يک دستـاورد مـهـم در         
دفاع از حرمت و کرامت جامعه است و هم گام مهمي در   
جهت بچالش کشيدن قصاص و قوانين و کيـفـرهـاي ضـد       
انساني دستگاه قضائي جـمـهـوري اسـالمـي و کـل ايـن                  
حکومت قرون وسطائي است. بايد با تمام قوا به جـنـبـش       
عليه شالق پيوست. اين امر فوري و مبرمي است کـه در       
شرايط حاضر در برابر همه  فعالين جنبشهاي حق طلبانـه  

 در ايران و در خارج کشور قرار گرفته است. 

در ايران هيچ کس حـق نـدارد بـراي          " 
 پيروان يک مذهب امتياز قائل شود"

 روحاني
درست است! به همين دليل حکومت  
متبوعه جناب روحاني بايد شرش را   

 از سر جامعه کم کند. 
ـيــس جــمــهــوري               روحــانــي رئـ
ـبـعـيـض         حکومتي است که اعمـال ت
نسبت بـه مـذاهـب ديـگـر يـک امـر                  
ساختاري و هويتي آنست. از قـانـون        
اســاســي تــا قــوانــيــن قصــاص و از             
حجاب اجباري و آپارتايد جنـسـي تـا      
به شالق کشيدن مردم و تا خرافات و   
ـبـرهـا و        خزعبالتي که هر روزه از مـن
راديو تلويزيون و نشريات و سايتهـاي  
حکومتي بخورد مردم داده مـيـشـود    
هــمــه و هــمــه بــر اســالم و قــوانــيــن               

 اسالمي مبتني است.  
ـيـن         تبعيض مذهبي اسـاس چـن

ـبـل بـود          نظامي است. همين هفته ق
که مقامات و رسانه هاي حکـومـتـي    
ـيـزي بـراه            موج تازه اي از بهـائـي سـت
انداختند و بر اساس فتواي فاشيستي 
ـيـان            رهبرشان اعالم کردند کـه "بـهـائ
نجس هستند." آزار و اذيت دراويـش      

ـيـروان سـايـر       سني ها و و يهوديها و  پ
مذاهب يک کار هميشگي حکـومـت   
بوده است. در مورد بي خـدايـان و از        

مرتديـن"   ودين برگشتگان و "کافرين  
هم که حتي کلمه تبعيض حق مطلب 
را ادا نميکند. اينان بـر اسـاس نـص           
ـتـل       ـق صريح قوانين اسالمي واجب ال

ـيـن                   ـيـس جـمـهـور چـن ـتـي رئ اند. وق
حکومتي از عدم تبعيض مذهبي دم 
ـبـي      ميزند اگر احمق نباشد عوامـفـري
است که شـعـور مـردم را دسـت کـم                

 گرفته است.  
ـبـي         اما اين حماقت و عـوامـفـري
تماما امري سياسي است. روحاني و    
ــاح طــرفــدارش خــيــلــي تــالش             جــن
ميکنند خـود را بـخـش مـعـتـدل و                 
ـنـد، از      ميانه رو حکومت معرفي کن
افراطيون طرفدار خامنه اي فـاصـلـه        
ـيـان و             بگيرند و حسابشان را از جـان
ــه             ــروبــاخــت ارتــجــاعــيــون رســوا و آب
ـنـد. راه نـجـات                    حکومـتـي جـدا کـن
نظامشان را در اين ميدانند. اظـهـار      
ـفــت بــا             لـحــيــه هــائــي نــظــيــر مــخــال
امتيازات مذهبي ايـن هـدف حـفـظ         
نظام را دنبال ميکند. اما مدتهاسـت   
ـنـدهـا بـه پـايـان رسـيـده                دوره اين ترف
است. سيـاهـي کـمـرنـگ و پـررنـگ               
ندارد. افراطي و ميانه رو بقول رهـبـر      
مشترکشان "دوبال يک نظام" هستند.   
ـيـن               بايد هر دو بـال را شـکـسـت. اول
ـنـهـا مـيـان              شرط رفع تبعيض، نـه ت
مذاهب بلکه ميان زن و مرد و ميـان  
فقير و غني و ميان مردم منتسب بـه  
مليتهاي مختلف، جارو کردن بساط 
مذهب از دولت و قوانين و سـيـسـتـم       
قضائي و آموزشي و از کـل جـامـعـه       

 است. 

 ۱۶ ژوئن  ۱ 
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ـه اجـراي حـکـم             کارزار در اعتـراض ب
ـه             ١٧ شنيع و وحشيانه شـالق زدن ب

کارگر معدن آق دره در تکاب، کـارزار  
در دفاع از جعفر عظيم زاده از رهبـران  
کارگري در زنـدان و خـواسـتـهـايـش،             
ـفـرانـس           پيکت اعتراضي مـقـابـل کـن
ـه شـرکـت       ساالنه آي ال او و اعتراض ب
نمايـنـدگـان جـمـهـوري اسـالمـي در               
سازمان جـهـانـي کـار، اعـتـراضـات              
گسترده کارگري و يک نمونه جالـب آن    
تحصن کارگران بازنشسته مخـابـرات   
ـه      راه دور در محوطه کارخانه، از جـمل

 اتفاقات مهم در هتفه گذشته است.
ـفـاقـات سـيـاسـي                 اينها هـمـه ات

مهمي است که بطور واقعي سرفصـل  
ــارگــري و                 ــبــش ک ــن ــدي در ج جــدي
مبـارزات کـل مـردم گشـوده اسـت.              
اينها همه کـارزارهـايـي هسـتـنـد کـه            
کارگران، معلمان ، بازنشستگان و...   
در صف مقدم آن هستند. اينها هـمـه      
کارزارهايي هستند که يـکـسـرش در      
کارخانجات و سر ديگـرش در زنـدان       
اســت و رهــبــرانــش از زنــدان ســخــن            
ميگويند. اينـهـا هـمـه کـارزارهـايـي            
هستند که اعتراضات در داخل ايـران    
ـه هـم                      ـلـي را ب و در سـطـح بـيـن الـمـل
ـه ايـن               متصل کرده اسـت. نـگـاهـي ب

 اتفاقات مهم بيندازيم.  
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در واپسين روزهاي ارديبـهـشـت مـاه       
احکام وحشيانه و قرون وسطايي عليه 

کارگر اخراجي مـعـدن طـالي آق         ۱۷ 
ـه                 دره در آذربـايـجـان غـربـي، از جـمل
پرداخت جريمه نقدي و تحمل ضربات 
شالق به اجرا گذاشته شد. اجـراي ايـن     
احکام گستاخانه و شنيع با موجي از   

اعتراض و کارزاري گسـتـرده، پـاسـخ       
گــرفــت. تشــکــلــهــاي کــارگــري چــون         
اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکاي 
شرکت واحد عليه اين گستاخي رژيـم    
بـيـانــيـه دادنــد. عـلــيـه آن طـومــاري                
اعتراضي به راه افتاد و ظـرف مـدت       
کوتاهي بيش از پانصد نفر آنرا امضـا  
کـردنــد. ايــن مــوضــوع بــه يــکــي از              
ـه اي             مثالهاي بارز نقـض حـقـوق پـاي
کارگران و انسانها در ايران و اعتـراض  
به حضور رژيم اسالمـي در سـازمـان        
جهـانـي کـار آي ال او تـبـديـل شـد.                    
رهبران کارگري چون جعفر عظيم زاده   
ـه سـازمـان              در پيام اعـتـراضـي اش ب
جهاني کار، مشخصا به اين موضوع 
اشاره کردند. از سوي حزب کمويسـت   
ـلـي    کارگري ايران نيز کارزاري بين المل
ـه رژيـم               عليه اين عـمـل جـنـايـتـکـاران
ـه            اسالمي به راه افتاد و در ايـن هـفـت
اتحاديه کارگران کشتيراني بزرگتـريـن   
ـه          اتحاديه کارگري استراليـا نسـبـت ب
اين موضوع از جـمـهـوري اسـالمـي            
اعالم انزجار کرد و اين کـارزار  خـود         
به سرآغازي جديد براي جدالـي بـزرگ     
تر تبديل شد. در اين کارزار کـارگـران      
در ايران با اعـالم ايـنـکـه ايـن شـالق             
سرمايه داران مفتخور است که بر بدن 
کـارگــران وارد مـيــشــود و دسـتــگــاه            
قضايي نيز در مقام حـفـاظ قـانـونـي          
ـه             چنين سيستم جهـنـمـي اي دسـت ب
صــدور چــنــيــن احــکــامــي مــيــزنــد،         
ـه            کيفرخواست خود را عـلـيـه سـرمـاي
داري حاکم و دسـتـگـاه قضـايـي اش            

 اعالم کردند. 
اين کارزار در واقع اعالم يک دوره  
ـه دوره          مهم است. اعالم پايان دادن ب

جمهوري اسـالمـي و زنـدانـي            قلدري
کــردن کــارگــر مــعــتــرض بــا اتــهــام             
"اغتشـاش " و... و  بـردگـي کـاري                      
است. ابعاد گسترده اين کارزار تا هـم     
اکنون طوفاني به راه انداخته اسـت. و       
زير فشار چنين بهمني ربـيـعـي وزيـر         

خرداد خـبـر    ١٢ کار دولت روحاني در 
زاده مـديــرکــل       بـرکــنـاري رضــا نــقـي       

"تعاون، کار و رفاه اجتـمـاعـي اسـتـان        
آذربايجان غـربـي" را تـحـت عـنـوان                 

اطالعي از اجراي حکـم مـجـازات       بي
شالق کارگران مـعـدن طـالي آق دره            
اعالم داشت. اما برکنـاري او کـافـي         
نيست. به عنوان اولين گـام تـمـامـي          
عاملين  اين جنايت بايد مـعـرفـي و        

ـه صـدور احـکـام                  محاکمـه شـونـد. ب
اسالمي و وحشيانه اي چون "شـالق "     
بايد خاتمه داده شود. به صدور پرونـده   
ــنــي چــون              قضــايــي تــحــت عــنــاوي
"اغتشاش" "اخالل در نظم و امـنـيـت         
ملي و..." بايد خاتمه داده شـود. کـل          
بساط  دسـتـگـاه قضـايـي و احـکـام              

 وحشيانه شان بايد جارو شود.
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امنيتي کردن مبارازت مـردم تـحـت        
عنوان "اخالل در نظم و امنيت مـلـي"    
ــد. ايــن يــکــي از                   ــايــان يــاب ــايــد پ ب
خواستهاي اصلي جعفـر عـظـيـم زاده         
است. جعفر عـظـيـم زاده از رهـبـران               
ـلـيـه پـرونـده هـاي               کارزار براي لغـو ک
مفتوحه براي کارگـران، مـعـلـمـان، و          
تمامي فعالين سياسي تحت عـنـوان     
"اخــالل در نــظــم و امــنــيــت مــلــي"              
همچنان در زندان است. اين کارزار بـا   
بيانيه مشترک او و اسماعيـل عـبـدي      
از معـلـمـان مـعـتـرض در زنـدان در                
آستانه اول مه آغاز شد و ادامـه دارد.    
اعتراض اين کارزار به امنيتـي کـردن     
ـقـر و            مبارزه عليه زندگي زيـر خـط ف
براي يک زندگي انساني اسـت. در آن         
بيانيه جعفر عظيم زاده و اسـمـاعـيـل         
عـبــدي اعـالم کــرده بــودنــد کــه اگــر             
خواستشان پـاسـخ نـگـيـرنـد از دهـم                
ارديبهشت دست به اعـتـصـاب غـذا         
خواهند زد. اسماعيل عـبـدي بـطـور          
موقت و با قيد وثيقه آزاد شد و بنا بـر  
قرار قبلي اعتصاب غذايش را خاتمـه  
داد اما پيگير خواستهـايـش اسـت و        
در حمايت از جعفر عظيم زاده نگراني 
ـه            خود را از وضعيـت او اعـالم داشـت
اســت. جــعــفــر عــظــيــم زاده از دهــم              
ارديبهشت تا کنون در اعتصاب بسـر  
ميبرد و وضعيتي بسيار نگران کننده 
دارد. از همين رو در حمـايـت از او و          
خواستهايـش اکـنـون ايـن کـارزار در              
زندان و در بيرون از زندان و در سـطـح       
بين المللي با قدرت به جلو ميرود. از    
جمله فعاليت هاي مهم در حمايت از   
جعفر عظيم زاده، ارسـال پـيـامـهـاي            
حمايتي با عکس جعفر عظيم زاده و     
خواست آزادي وي، تجمعات خـانـواده   
ـه هـمــراه جــمـعـي از کــارگـران و                   او ب
معلـمـان در مـقـابـل مـجـلـس و در                   
ـه                   ـه عـدم پـاسـخـگـويـي ب اعتـراض ب

خواستهاي جعفر عظيم زاده است. در   
ـلـي نـيـز            ـه       ٥ سطح بين الـمـل اتـحـادي

کارگري حمايت همه جانبه خود را از     
وي اعالم کرده و خواستار پايـان دادن    
به اعتصاب غذايش شده بودنـد و در      
ـلـي             اين هفته کنفدراسيـون بـيـن الـمـل
اتحاديه هـاي کـارگـري (آي تـي يـو                 
سي) در اقدامي بيسابقه در اعتراض  
به حضور هيات رژيم اسالمـي در آي      
ال او اعالم داشت کـه جـعـفـر عـظـيـم            
زاده، محمد جراحي و بهنـام ابـراهـيـم       
زاده از جمله نمايندگان واقعي تشکـل  
هــاي مســتــقــل کــارگــري در ايــران             
هستند. قبال نيز تشکلهاي کـارگـري      
از سوئد، کـانـادا، اسـتـرالـيـا، از ايـن              
کارزار و خواستهـاي کـارگـران اعـالم         

 حمايت کرده بودند.
کــارزار عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن         
مبارازت مردم تحت عـنـوان "اخـالل         
در نظم و امنيت ملي" که به خاطر آن    
امروز جعفر عظيم زاده در زندان اسـت  
و جانش در خطر است، در واقع دفـاع    
از حق تشکل، حق اعتصاب و آزادي   
هاي سياسي پايه اي در جامعه است. 
ـه کـل             کارزاري اجتماعي است  کـه ب
ـه ايـن          جامعه مربوط است. وسيـعـا ب
کارزار بپيونديم. هر جـا کـه هسـتـيـم           
صداي جعفر عظـيـم زاده و کـارگـران           
زنداني بـاشـيـم. مـا هـم در کـنـار او                   
خواستار لـغـو تـمـامـي پـرونـده هـاي               
تشکيل شده براي کارگران، معلمان و   
کليه فعالين سياسـي "تـحـت عـنـوان           
اخالل در نظم و امنيت ملي" و آزادي    
بدون قيد و شـرط تـمـامـي زنـدانـيـان            

 سياسي شويم.  
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اعــتــراض بــه حضــور هــيــات رژيــم            
اسالمي در اجالس سازمان جـهـانـي      
ـفـاوتـي        کارـ آي ال اوـ امسال ابعاد مـت
ـه                نسبت به هـر سـال داشـت. از جـمل
نامه هاي اعتراضي از سـوي تشـکـل      
هــاي کــارگــري، چــون اتــحــاديــه آزاد          
کارگران ايران، کانون مدافعان حـقـوق     
کارگر، کميته پيگـيـري بـراي ايـجـاد          
تشکلهاي کارگري، سنديکاي شرکت 
واحد، بخشي از اين اعتراضات بـود.    
همچنين رهبران کارگري چون جـعـفـر      
عــظــيــم زاده، بــهــنــام ابــراهــيــم زاده،           

محمود صالحي در پـيـام هـاي خـود         
خطاب به دبير کل سـازمـان جـهـانـي          
کار، و خطاب به نمايـنـدگـان شـرکـت        
کننده از سوي اتحاديه هاي کـارگـري     
اعتراض خود را اعـالم داشـتـنـد. از            
جمله محور هاي مهم ايـن نـامـه هـا         
حــمــايــت از جــعــفــر عــظــيــم زاده و              
خواستهايش، اعتراض به شـالق زدن      

کارگـر مـعـدن آق دره و زيـر پـا                   ١٧ 
ـه اي تـريـن حـقـوق              گذاشتن شدن پـاي
کــارگــران تــوســط رژيــم اســالمــي و           
حضور تشکلهاي دست ساز دولتي به 
جاي نمايندگان واقعي کـارگـران بـود.      
ايـــن نـــامـــه هـــا بـــطـــور واقـــعـــي               
کيفرخواستي عليه فقر و بـيـحـقـوقـي        
کــارگــران در ايــران و اعــتــراض بــه               
سکوت نهادي چون سازمان جـهـانـي      
کار به آنچه در قبال کارگران، معلمـان  
و مردم معترض در ايـران مـيـگـذرد،       
ـه ايـن          بود. جعفر عظيم زاده خطـاب ب
اجالس پيام صوتي داد و بـيـانـيـه آي         
تي يو سي با اعالم ايـنـکـه نـمـايـنـده            
واقعي کـارگـران، در چـنـيـن اجـالس             
هايي محمد جراحي، جـعـفـر عـظـيـم         
زاده و بهنام ابراهيم زاده ها هسـتـنـد،      
انعکاسي از صداي اعـتـراض جـعـفـر        
عظـيـم زاده و کـارگـران در ايـران در                  
اجالس ساالنه امسال سازمان جهاني  

 کار بود.
ما نيز از طرف حزب کمونيـسـت   
کارگري ايران تالش کرديم همانند هـر  
سال و در روز اول بـرگـزاري اش آنـجـا         
باشيم. با گذاشتن پيکـت اعـتـراضـي       
در مــقــابــل درب ورودي اجــالس و             
ـه بـا خـواسـت            پخش صدها اطـالعـي
اخراج جمهوري اسالمي از سـازمـان       
جهاني کار و نصـب بـنـر "جـمـهـوري              
اسالمي بايد از آي ال او اخراج شـود"،   
و نيز با پخش اطالعـيـه هـايـمـان در          
داخل سالن و نصب چـنـد عـکـس از           
جعفر عظيم زاده و کـارگـران زنـدانـي           
چون بـهـنـام ابـراهـيـم زاده و مـحـمـد                  
جراحي و کارگـران و مـعـلـمـانـي کـه              
حکـم زنـدان دارنـد چـون اسـمـاعـيـل                 

 ۸ صفحه  
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 7 ۶۶۳شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

: کشمکش بين جنـاحـهـاي    انترناسيونال
حکومت بر سر رياست مجلس خبرگان 
ـفـع بـانـد        و مجلس شوراي اسالمي به ن
ـتـي و                       خامـنـه اي پـايـان يـافـت و جـن
ـيـار              الريجاني اين پست هـا را در اخـت
گرفتند. در عين حال بنظر ميـرسـد کـه       
اصالح طلبان و طرفداران دولت به ايـن    
امـر رضـايـت داده انــد و هـمـزيسـتــي                 
مســالــمــت آمــيــز و هــمــکــاري را بــه             
کشمکش بـا جـنـاح مـقـابـل تـرجـيـح                   
ـقـطـه                   ميدهند. آيا مـي تـوان ايـن را ن
پــايــانــي بــر اخــتــالفــات درونــي رژيــم            

 دانست؟

: بهيچوجه. جدال جناحـهـا     علي جوادي
ـيـرغـم                    و بـانـدهـاي رژيـم اسـالمـي عـل
وحدت و صلح هاي مقـطـعـي شـان تـا          
روز شيرين سـرنـگـونـي رژيـم اسـالمـي            
ادامه خواهد يافت. اين رژيم با تمامـي   
تناقضاتش درهم کوبيده خـواهـد شـد.        
صلح و سازش در مناسبات جـنـاحـهـا       
مقطعي و گذرا است. مساله اين اسـت     
که واقعيتي بيرون از مـوجـوديـت ايـن           
نيروها بر مناسبات ميان نيروها سـايـه   
افکنده است و آنها را هر بار کوبنـده تـر     
به جان هم مـي انـدازد، زمـيـن را زيـر              
پايشان داغ ميکند. اين واقعيت چيـزي   
جز جنبش توده اي و خـواسـت عـمـيـق          
جامعه براي سرنگونـي رژيـم اسـالمـي         
نيست. اين جنبشي دائمـي اسـت. گـاه         
آشکار و گاه پنهان است. و تنـهـا بـا از         
ـتـش، يـعـنـي                  ـتـن مـوضـوعـي ميان رف
سرنگوني رژيم اسالمـي، زوال خـواهـد        

 يافت. 
جــدال جــنــاحــهــا بــر ســر ريــاســت           
مجلس خبرگان عليرغم انـواع تـوطـئـه       
ها و بند و بستها بنظرم چـنـدان هـم بـه         
نفع باند خامنه اي بـه پـايـان نـرسـيـد.               
تحليل هاي ظـريـف تـر و تـخـصـصـي              
ترشان حاکي از اين است که شـاهـرودي   
و يا الريجاني کانديداهاي نزديک تر بـه    
بـانــد خــامـنــه اي بــودنـد. تـعــداد راي                
ــداهــا را نشــان                مــحــدود ايــن کــانــدي
موقعيت تضعيف شده باند خامـنـه اي     
در کل دسته بندي هـاي جـنـاح راسـت           
قلمداد ميکنند. جناح راسـت ريـاسـت        

مجلس شوراي خبرگـان را از آن خـود           
کرد، اما باند خامنه اي چنـدان مـوفـق      
ـيـچـيـده اي              نبود. اين دار و دستـه راه پ
براي اعمال و تعيين جانشين او دارنـد.    
دعواهاي تعيين کننده ايـن دسـتـجـات       

 در شوراي خبرگان تازه در راه است. 
در مجلس شوراي اسالمي مسالـه  
به گونه ديگري است. نيـروي جـنـاحـهـا         
بسيار سيـال تـر و مـتـغـيـر تـر اسـت.                   
الريجاني کانديد اصلي جناح راسـت و      
ـيـروي اصـلـي               "اصولگرايان" نيـسـت. ن
جناح راست با علم به اينکه کـانـديـداي    
مطلوبشان در هر راي گيـري شـکـسـت       
ـيـروزي جـنـاح        خواهد خورد و راه براي پ
اصالح طلب هموار خـواهـد شـد، راي          
سلبي خود را به الريـجـانـي دادنـد. در            
عين حال نيروهاي کـه ايـن روزهـا مـد           
شــده اســت بــا نــام بــي مســمــاي                      
"مستقليون" ناميده شـونـد، بـخـشـا بـه            
الريجاني راي دادند. به عبـارت ديـگـر       
الريجاني رياست موقت مجلس را در     
ـيـروهـايـي از دو               ـتـالفـي ن يک پروسه ائ
ـتـالف        جناح از آن خود کرد. اما ايـن ائ
شکننده است. بدون راي بـخـش قـابـل            
ـيـون" دوامـي                ـل ـق مالحظه اي از "مسـت
نخواهد داشت و نتيجتا موقعيت خـود  
ـنـده        را مديون حفظ اين "ائتالف" شـکـن

 است. 
ـبـان              اينکه بخـشـي از اصـالح طـل
ـيـروزي خـود دوري مـي            حکومتي از پ
جويند و فرار ميکنند، واقعيتي اسـت.    
عين اين پروسـه را مـا در اوج قـدرت              
جناح اصالح طلبان حکومـتـي شـاهـد       
ــابــل حــکــم                 ــانــه در مــق بــوديــم. زبــون
"حــکــومــتــي" خــامــنــه اي در مــورد               
"مطبوعات" سر خم کـردنـد و پـس از              
پروسه سرازيري خود را آغازکردند. ايـن   
جناح از پيروزي خود ميترسـد. از ايـن        
رو بخشي از متفکرين اين جناح بر ايـن  
ـتـخـاب         باورند که "پيروزي" الريجاني ان
بهتري براي آنهاسـت. امـا ايـن هـراس            
توضيح بخشي از حرکت نيروهـاي ايـن     
جناح است. در عـيـن حـال و هـمـواره                 
نگران "بهره برداري" نيروهـاي "بـرانـداز"         
از پيشروي آنها هستند. اين جـريـان در      

دوره طوالني بـر ايـن تصـور کـودنـانـه               
بودند که گويا نقـطـه سـازشـي طـاليـي           

 ميان مردم سرنگوني طلب و
رژيم اسالمي موجود است. بر ايـن   
ـتــوان رژيــم                 بـاور بــودنـد کــه گـويــا مــي
اسالمي را اصالح کرد و ايـن هـيـوالي      
اسالمي اصالح شده را به خورد جامعه 
داد. از اين رو بـر سـيـاسـت "فشـار از                  
ـيـن و چـانـه زنـي در بـاال" تـاکـيـد                         پاي

ـيـر      ١٨ ميکردند. در پس اعتراضات  ت
ـيـن"     به سرعت پي بردند که "فشار از پاي
ـيـسـت و               عمدتا قابل کنترل و مـهـار ن
مردم به سوت خاتمي دست از اعتراض 
نخواهند کشيد. اکنون و پس از بـرآمـد    
ـبـانـه تـوده هـاي               جنبش سرنگونـي طـل

، به اين نتيجه رسـيـده   ٨٨ مردم در سال 
انـد کــه راه بــقــايشــان درحــکــومــت از            
مجراي "فشار از پايين" نمـيـگـذرد. در         
ـيـر           اين دوران نقطه اتکاء خـود در تـغـي
مناسبات با غرب و مشخصا آمريـکـا   

 دنبال ميکنند.  
انتخابات مجلس خبرگان و شوراي 
اسالمي در عين واقعيت ديگري را در     
صف بندي جناحها به نمايش گذاشت و 
آن تقسيم جـنـاح راسـت بـه "عـقـال" و                   
ـنـدروهــا" بــود. مــنـافـع جـداگــانـه و                   "ت
ـنـديـهـا          سياستهاي متمايز اين دسـتـه ب
کــال بــه تشــديــد تــنــاقضــات درونــي             
جناحهاي حاکم مي افزايد. رسـيـدن بـه       
توافقات را برايشات پيچده تر ميکنـد.  
کار باند خامنه اي براي حفظ توازن قوا 
و تعادل ميان اين دار و دستـه جـات را       
پيچيده تر ميکند. اين اوباش خواهـنـد    
کوشيد تا بـا هـم مـتـحـد شـونـد. امـا                  
امکان سازش و بند و بست را اعتراض 
جامعه عمال از پيش سـد کـرده اسـت.        

 دعواهاي بسياري در راه است.
 

: يـک مسـئلـه اسـاسـي در             آنترناسيونال
اختالفات دروني رژيـم مسـئلـه بـرجـام          
بــوده اســت. بــا دســت بــاال گــرفــتــن                 
مخالفين برجام، تکليف اين قرارداد چه 

 ميشود؟
علي جوادي: برجام بـا تـوافـق و چـراغ              
سبز خامنه اي در دوران احـمـدي نـژاد          

آغاز شد. تمديد موقعيت جناحهايي از 
راســت در راس مــجــلــس خــبــرگــان و            
شوراي اسالمي در دوران کنوني الزامـا  
به معناي برچيدن بساط برجام نيـسـت.   
ـفـس بـرجـام                    بنظر مـن دعـوا بـر سـر ن
نيست. مسـالـه بـه قـول خـودشـان در                  
مورد پس از برجام است. بر سـر بـرجـام       

 است.  ٣ و  ٢ 
خامنه اي در يک تغيير ريل آشکار 
که آن را "نرمش قهرمانانه" نام نهـادنـد،     
پذيرفت که به مذاکره با آمريکا بپردازد 
و دســت از پــروژه اتــمــي حــکــومــت               
ـيـازاتـي دسـت               اسالمي بـا کسـب امـت
بردارد. اين پروسه بدون توافـق اصـولـي       
ـبـود. جـنـاح                خامنه اي امکـان پـذيـر ن
روحاني و ائتالف آنها به تنهايي قادر به 
پيشبرد اين سياست در ميـان صـفـوف      
ـبـود. ايـن        نيروهاي حکومت اسالمي ن
واقعيت را ما بطور ويژه اي در پـروسـه         
"تصويب" برجام مشاهده کرديم. خامنه 
اي با کج دار و مريز بسيار توانست اين 
"توافق" را به جناحهاي خودي بقبوالند.   
نــتــيــجــتــا تــا آنــجــا بــه نــفــس بــرجــام              
ــب                 ــده اش از جــان ــرمــيــگــردد، آيــن ب
ـيـرغـم جـنـجـالـهـا و              جناحهاي رژيم عل
هـيـاهـوهــا چـنــدان مـورد "مـخـاطــره"               
نيست. مساله اي اگـر هسـت بـر سـر                
ـفـسـيـر از                 چگونگي اجـرايـي شـدن و ت
برجام و جدال طرفين بر سـر تـعـهـد بـه            

 توافقات مندرج در برجام است. 
حکومت اسالمي در حـال حـاضـر      
شاکي است که طرف مقابل به تعهدات 
خود تماما عمل نکرده است. تـمـامـي       
تحريمهاي مورد اشاره لغو نشده اسـت.  
ميگويند بانکهاي عمده غـربـي از بـاز        
نمودن اعتبارنامه هاي بانکي و ترتيـب  
ـنـد.               انتقـاالت ارزي خـودداري مـيـکـن
آمريکا عمال امکان استفاده از سيستم 
بانکي خود را بـه حـکـومـت اسـالمـي           

 نداده است. 
ـتـخـابـات          از طرف ديگر مسـالـه ان
پيشاروي امريکا نيز ترديدها و ناامنـي  
ـنـامـه          ـق هاي معيني در آينده ايـن تـواف
قرار داده اسـت. يـکـي از وعـده هـاي                 
کانديداي منتخب حزب جمـهـوريـخـواه     

 الغاي اين توافقنامه است.
همانطور که اشاره کردم دعوا بر سر 

نيست. دعوا بر سر مـوقـعـيـت         ١ برجام
جناحها پس از بـرجـام اسـت. در حـال              
حاضر و پس از "تودهني" محکمي کـه    
اين جناح از مردم در پـس مضـحـکـه           
انتخابـاتـي اش دريـافـت کـرد، جـنـاح                
راست تمام نيروها و قدرتـش را بسـيـج        
کرده است که جـنـاح اعـتـدال طـلـب و             
اصالح طلب حکومتي نتواند از نتـايـج   
ـيـشـتـري              برجام بهره بـرداري سـيـاسـي ب
بکند. هدفشان تقويت نيروهاي خـودي     
ــعــرض در دوران                  و ســازمــان دادن ت
مضحکه رياست جمهوري شـان اسـت.     
نگاه شان به آنـجـاسـت. مسـالـه جـدي              
است. ائتالف جـنـاح اعـتـدال طـلـب و              
اصالح طلب حکومتي بـر ايـن تصـور          
است که تنها در پس بهبود منـاسـبـات    
با غرب است که ميتوانند شانسي براي 
بقاء داشته باشند. با روحيه غـربـگـراي       
جامعه آشنايي دارند. ميکوشند از اين  
موقعيت براي بهبود مناسبات خـود و    
جامعه بهره برداري کنند. جناح راسـت     
هم دقيقا اين مناسبات و رابطه را نقطه 
ـنـد.     ضعف رژيم اسالمي قلمداد ميکـن
ـلـش ايسـتـاده          از اين رو جانانه در مـقـاب

 اند. 
ـتـايـج                يک رکن اين جـدال بـر سـر ن
برجام در جامعه استوار شده است. يـک     
جناح مدعي است که برجام تاثيـري بـر     
بهبود موقعيت مـردم نـداشـتـه اسـت.            
جناح ديگر معتقد است که در مـدتـي       
کــوتــاه شــاهــد تــاثــيــرات بســزاي ايــن           
توافقنامه بر زندگي مردم خواهيم بـود.  
ـنـد.                    اما هـر دو جـنـاح دروغ مـيـگـوي
مساله هيچ جنـاح بـهـبـود مـوقـعـيـت             
ـيـسـت.           مادي و واقعي زندگـي مـردم ن
دعوا بر سر برجام نه بر سر تاثيرات ايـن  
ـلـکـه بـر سـر                    توافق بر زنـدگـي مـردم ب
موقعيت جناحها و سهـم جـنـاحـهـا از          
ـيـچ                     قدرت اسـت. ايـن جـدال در هـر پ

 سياسي تشديد خواهد شد.  
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دارند بر سر اينکه بـه نـوعـي تـعـداد            
اعدامهـا را در مـورد پـرونـده هـاي                
ـيـن    مواد مخدر و امثال آن کم کنند ب
ـيـش     خودشان بحث ميکنند. چندي پ
يکي از همين آيت اهللا ها  گفتـه بـود     
اعــدام بــاعــث شــده حــکــم نــورانــي             
قصاص بدنام بشود! کل ايـن احـکـام       
نوراني يعني تعزير و شکـنـجـه قـطـع        
اعضاي بدن و انواع و اقسام جنايتها! 
يعني ماشين توحشي که اعـدام يـک     
گوشه آن اسـت و شـالق يـک گـوشـه                
ـبـه ديـگـر.            ديگر و سنگسار يـک جـن
سنگسار را ما توانستيم عقب برانيـم  
ـيـم کـه عـمـال جـمـهـوري                و کاري کن
اسالمي جرات ارتکاب آنـرا نـداشـتـه       
باشد. در مورد شالق و احکام ديـگـر     
هم ميشود همين کار را کرد. منتهي 
همانطور که گفتم  جنبش وسعي بايد 
ـتـد. در مـورد                 ـيـاف عليه شالق بـراه ب
سنگسار اين طـور بـود و در مـورد              
اعدام هم اين حرکت هست. ميـشـود    
و ميتوانيم عليه شالق نيـز بـا شـعـار         
شالق ممنوع  در ايران و در سـراسـر         
جهان يک جنبش براه بياندازيـم . مـا        
ميتوانيـم ايـن تـوحـش را مـتـوقـف                

 کنيم.    
 

ـيـد         راديو پيام: وقتي خبر را مـيـخـوان
ـيـد کـه شـايـد ايـن                    بدنبال ايـن هسـت
کارگران طالئـي را بـرداشـتـه انـد يـا               

سرقتي صورت گرفته ولي مي بينيـد  
که مساله فقط اعتراض کارگـران بـه     
وضعيت خودشان بود است.  از طرف 
ديگر هم ما شاهد اعتـصـاب غـذاي      
ـيـم کـه االن                جعفر عظـيـم زاده هسـت
نزديک به يک ماه است بخاطر ابتدائي 
ترين حقـوق کـارگـران و مـعـلـمـان و                
بــرچــيــده  شــدن يــک ســري قــوانــيــن             
ارتجاعي و سرکوبگرانه در اعتصـاب  
ـبـش                   غذا است.  بـه نـظـر  شـمـا جـن
کارگري اين االن در چه سطحـي قـرار     
دارد و    در مقـابـل ايـن حـرکـتـهـاي            
وحشيانه  دولت و نظام سرمايه داري   

 چه نقشي ميتواند ايفا بکند؟
بـطـور واقـعـي امـروز             حميد تقوائي: 

جــنــبــش کــارگــري پــيــشــروتــريــن و           
فعالترين جنبش در جامعه هسـت از    
جمله عليه همين قوانين ظـالـمـانـه و       

 ضد انساني جمهوري اسالمي.
به اعتصاب غذاي جعفر عظـيـم زاده     
ـيـه       ـيـان اشاره کرديد. اين اعتصاب و ب
مشترک جعفر عظيم زاده و اسماعيل 
عبدي  و حمايتهائي که تا همينجا از 
آن صورت گرفته حرکـتـي صـرفـا در         
دفاع از حقوق کارگر نيست. مضمون  
اين حرکت دفاع از حقوق کـارگـران و     
حقوق معلمان و حقوق کـل جـامـعـه         
ـيـه       ـيـان است. يک خواست مهمي که ب

عبدي مطرح ميکند و    -عظيم زاده 
االن در جامعه گسترش پيدا کـرده و      
خيلي ها به مبارزه براي تـحـقـق ايـن         

خواست پيوسته اند اينست کـه بـايـد        
اتهام امنيتي از پرونده کارگران و کـل  
زندانيان سياسـي حـذف بشـود. ايـن            
ـيـت             جرم  خودساختـه اخـالل در امـن
کشور که بهانه و تـوجـيـه جـمـهـوري           
اسالمي در سرکوب مخالفين خود و 
ـبـانـه اسـت         فعالين حرکتهاي حق طـل
بايد از پرونده ها جمع بشود. اين يـک     
خواست عمومي است که به  فعاليـن  
همه جنبشها  و همه زندانيان سياسي 
مربوط ميشود. از اين خواست حتي  
زندانيان عـادي هـم اعـالم حـمـايـت               
کردند. به اين معني ميخواهم بگويم  
در حال حاضر جنبش کارگـري پـرچـم      
آزاديخواهي و پرچم مقابله با احـکـام     
ضد انساني جمهوري اسالمـي را در      
دست دارد براي هـمـه اقشـار مـردم:           
زنان آزاديخواه هم قرباني اين احـکـام     

ـيـن            -هستند، جوانان هم بـه هـمـچـن
آخرين نمونه همانطور که اشاره کـردم    

دخـتـر و پسـر جـوان              ۵ ٣ شالق زدن 
است که چند روز قبل در شهر قـزويـن   
ــارغ                  ــه جــرم شــرکــت در جشــن ف ب
ـلـي بـازداشـت و بـه شـالق                  التحـصـي

و اين همچنان ادامـه   -محکوم شدند
 دارد و داستاني طوالني است. 

وقتي کارگران بلند مـيـشـونـد و         
اين سيستم را بچالش ميـکـشـنـد در       
واقــع حــرف دل زنــان و جــوانــان و                 
بخشهاي مختلف جامعه را ميزننـد.  
ازينرو بايد گفت که جنبـش کـارگـري      
ـنـده     در موقعيت برجسته و تعيين کـن
ـيـن     اي قرار دارد. فراخوان من به فعال

جنبشها حق طلبانه ديگر در جامعه، 
جنبش رهائي زن، جنبش دفاع از يک 
زندگي مدرن و امروزي براي جوانـان،  
ـبـش بـراي               ـيـه اعـدام، جـن جنبش عل
آزادي زندانيان سياسي، اينست که به 
ـتـي کـردن پـرونـده             ـي حرکت عليه امـن
ـيـن و احـکـام                     ـيـن و قـوان هاي فـعـال
وحشيانه عليه آنها بپيوندند. بـه يـک        

عـبـدي       -معني بيانيه عـظـيـم زاده        
پالتفرمي هست براي همه جامـعـه و     
بچالش کشيدن جـمـهـوري اسـالمـي          
بوسيله اکثريت عظيم مـردم. ايـن را          
ـيـن    هم يکبار ديگر تاکيد کنم که قوان
قصاص و سيستم قضائي جـمـهـوري    
اسالمي در کل بايد بـرچـيـده بشـود.         
هيچ جزئي از اين سيستم عـادالنـه و     
انساني و از جانب هيـچ کسـي قـابـل         
دفاع نيست. به نظر من اگر براي يـک    
دانشــجــوي ســال اول حــقــوق در هــر            
کشـــوري، در هـــر کشـــور غـــيـــر                
ـيـن              ـنـد از قـوان اسالمزده، شما يـک ب
ـيـد فـورا بـه شـمـا                  قصاص را بـخـوان
خواهد گفت ايـن را بـايـد بـه سـطـل               
آشغال انداخت. کامال روشن است که  
اين سيستم هيچ ربطي به شهروندي و 
مدنيت و جوامع امروزي نـدارد. يـک      
سري قوانين و احکامي هست کـه از    
نــظــر فــلــســفــه قضــائــي بــه جــوامــع           

ــي       ــرت ــر                  -عشــي ــه اي  و ب ـيل قــبـ
خونخواهي و انتقام قبيله اي مبتـنـي   
است. در اين سـيـسـتـم مـرد حـقـوق               
ــار بــيــشــتــري از زنــان دارد و                 بســي
ـيـشـتـري         مسلمانان از حقوق بسيـار ب

ــد.             نســبــت بــه ديــگــران بــرخــوردارن
قصاص اسالمي پـدرسـاالر اسـت و          
مثال قتل پسر به دست پدر جنايت و   
جــرم کــمــتــري از قــتــلــهــاي عــادي             
ـفـر کـمـتـري              محسوب ميشود و کـي
دارد، برده و آزاد  دو حکم دارند، زن و 
مرد دو حکم دارند و غـيـره و غـيـره.         
ـيـن جـزائـي              شما اگر نگاهي بـه قـوان
ـيـانـدازيـد مـي                جمهـوري اسـالمـي ب
ـنـد آن قـابـل دفـاع                بينيد حتي يـک ب
نــيــســت. مســالــه شــالق و مســالــه            
ــازي              ــده س ــرون ــه پ قصــاص، مســال
امنيتي، مساله دادگاههائـي کـه در       
واقع بيدادگاه هستنـد، مسـالـه رونـد         
رسيدگي به جرائم، شرايطي که تحـت  
تعقيب قرار ميدهنـد، شـرايـطـي کـه          
ـنـد، شـکـنـجـه هـاي              بازجوئي ميکـن
شرعي مثل تعزير و غيره و غيره همه 
ـنـد            ـتـوان اينها بايد برچيده بشـود تـا ب
مردم نفس بکشند. ايـن مـبـارزه اي            
که امروز عليه شالق در حـال شـکـل        
ـيـه              ـنـد مـبـارزه عـل گرفتن است، مـان
سنگسـار و اعـدام، اجـزائـي از ايـن                
مبارزه عمومي و بچالش کشيدن کل 
سيستم قضائي اسـالمـي اسـت. در           
ايـن مــبــارزه بـه نــظــر مـن جــنــبــش               
کارگري و طبقه کارگـر در صـف اول         
قرار دارد و بايد اين موقعيت خودش 
را ببيند، و نقش خودش را ايفـا کـنـد      
ـيـه          تا بتوان با تمام قوا جامعـه را عـل

 اين وضعيت بسيج کرد.  

 ۴ از  صفحه 

عبدي، مـحـمـود بـهـشـتـي، رسـول               
بداقي، محمود صالحي و.. ، صداي 
جعفر عظيم زاده و کارگـران و مـردم       
ـنـدگـي            ايران را در اين اجـالس نـمـاي
ـنـده شـده            کرديم. بنا بر خبرهـاي شـي
يکي از موضوعات داغ مورد بحـث  
از سوي اتحـاديـه هـاي کـارگـري در            
فرانسه و سوئد در اجالس اعـتـراض     
به سرکوبگري هـاي رژيـم اسـالمـي           

 خواهد بود. 
به اين اعتبار در اجالس جهاني 
امسال سازمان جهاني کار، صداي 

جعفر عظيم زاده، کارگران و معلمان 
زنداني و بطور کلي کارگران و مردم 

ايران از طريق چنين کارزاري پررنگ 
 تر از هر سال انعکاس داشته است. 
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اعتراضات کارگري گسـتـرده و هـر          
روزه است. در اين هفته مراکزي چون  
مخابرات راه دور شيراز، ريخته گري 
مــاشــيــن ســازي تــبــريــز، نــيــروهــاي        
ـفـان، کـارکـنـان         شرکتي مخابرات دل
شرکتي مخابرات استان لرسـتـان در     

عسـلـويـه، آب         ١٩ کوهدشت، فـاز    
معدني داماش گـيـالن و کـارخـانـه            
پارسيلون خرم آباد از جـملـه مـراکـز           
داغ اعــتــراضــات کــارگــري بــودنــد.        
موضوعات محوري اين اعتراضات 
ــلــيـه تـعــويــق پــرداخــت           اعـتــراض ع
دســتــمــزدهــا، عــلــيــه اخــراجــهــا و           
قــراردادهــاي پــيــمــانــي و خــواســت          
اســتــخــدام رســمــي بــود. کــارگــران            
بازنشسته مخابرات راه دور شـيـراز         
سوم خرداد تا کنون در اعـتـراض بـه      
دستمزدهاي معوقه خود در محوطه 
کارخانه چادر زده و تحصن کرده اند. 
ـبـهـايشـان          آنها خواستار تمامـي طـل

 هستند.
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	ر��ان ...  
 ۶ از  صفحه 

در نامه اي که امـروز بـزرگـتـريـن اتـحـاديـه کـارگـري                   
استراليا به خامنه اي، روحاني، وزارت دادگستري و هيئت 
نمايندگي جمهوري اسالمي ايران مستقر در سازمان ملـل  

نسبت به استثمار وحشـيـانـه کـارگـران در ايـران و               نوشت، 
محروميت آنان از حق تشکل و اعتراض اعالم انزجار کرد 
و نگراني خود را نسبت به تندرستي جعفر عظيم زاده ابـراز  
داشت. در اين نامه، که بدنبال تماس ارسالن ناظري با ايـن   
اتحاديه براي مقامات جـمـهـوري اسـالمـي ارسـال شـده،                

جنگل و مراتع، انرژي و معدن ، ساختماناتحاديه کارگران 
شالق زدن به کارگران معدن طـالي   در استراليا همچنين به

تکاب اعتراض کرده و نگراني عميق خـود در مـورد بـي            

 حقوقي کارگران در ايران را اعالم کرده است. 
حزب کمونيست کارگري سـازمـان هـاي کـارگـري در            
سراسر جهان و شخصيت ها و سازمان هاي مدافع حـقـوق     
انسان را به محکوم کردن جمهوري اسالمي بخاطر شـالق    
زدن به کارگران و جوانان و فشار به جمهوري اسالمي بـراي  
ـيـان سـيـاسـي         آزادي کارگران و معلمان زنداني و کليه زندان

 فراميخواند.  
 

 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ مه  ۳۱ 
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مـاه مـه عـمـلـيـات              ۲۴ روز دوشنبه 
گسترده اي تـوسـط نـيـروهـاي ارتـش           
عراق و با هـمـکـاري نـيـروي هـوايـي              
آمريکا و ديگر همپيمانان اين کشـور    
براي آزاد سازي شهر فلوجه که از سـال  

تـوسـط داعـش تصـرف شـد             ۲۰۱۴ 
آغاز شـده اسـت. در ايـن عـمـلـيـات                 
عالوه بر اين نيروها، نيروهاي نظامـي  
جمهوري اسالمي و حشـد الشـعـبـي         

 ۵۰ نيز شرکت دارند. شهر فلوجـه در       
کيلومتري غرب بغداد قـرار دارد. در       
اين عمليات تا کنون چنـديـن روسـتـا       
در اين مسير از دسـت داعـش خـارج        
شده است. هـم اکـنـون اطـراف شـهـر              
فلوجه در مـحـاصـره ارتـش عـراق و              
ديگر نيروهاي همپيمان قـرار گـرفـتـه         
ـه         است و نيروهاي داعش هـمـچـنـان ب
مقاومت در داخـل ايـن شـهـر ادامـه            

 ميدهند.
يک نيروي نظامي شيعه کـه ابـتـدا از          
سوي علي سيستاني تحت نام "حشـد   
الشعبي" راه انـدازي و سـرهـم بـنـدي               

گـروه     ۴۰ شد، مـتـشـکـل از حـدود              
ـه            ـه اصـطـالح ب مختلف هستند که ب
هدف مبارزه با داعش سـازمـانـدهـي     
شده اند اما در واقـع حشـد الشـعـبـي          
متشکل از گروهاي مختلـف شـيـعـه       
هستند که پـيـشـتـر در عـراق بـطـور                
ـه نــيـروهـاي ائـتــالف               ـقــل عـلــي مسـت
ـه گـزارشـات                فعاليت داشتـنـد. بـنـا ب
ـلـيـپ آن در             منتشر شده که ويـدئـو ک
شبکه هاي اجتماعي هم منتشر شـده  
است در جـريـان عـمـلـيـات اخـيـر در               
اطراف شهر فلوجه تعدادي از افـرداي      
که از ايـن شـهـر و از دسـت داعـش                  
گريخته بودند توسط نيـروهـاي حشـد      
الشعبي و تـحـت عـنـوان ايـنـکـه بـا                 
داعش همکاري کرده انـد آنـان را بـا            
همان سبـک و روش ضـد انسـانـي و               
جنايتکارانه اسالمي  داعش سربريده 

 اند.  
گوشه ديگر اين عمليات وقوع و بـروز  
يک فاجعه انساني به تـمـام مـعـنـا در          
داخــل شــهــر فــلــوجــه اســت. از روز               

ماه مه تاکنون، که بيـش   ۲۴ دوشنبه 
از يک هفته از آن ميگذرد، مردم شهر 

درجـه     ۴۰ فلوجه در گرماي نزديک به 
در محاصره تمامي نيروهاي درگير و 
دخيل در اين عمليات، يعـنـي ارتـش      
عــراق، حشــد الشــعــبــي، داعــش،            

نيروهاي جمهوري اسالمي با تانـک و    
تــوپ و حــمــالت هــوايــي نــيــروهــاي          
ائـتـالف، بـدون امــکـانـات غـذايــي،             
داروئي و آب و برق قرار گرفته اند. در    
پايان اين عمليات معلوم خواهـد شـد     
که چه فاجعه انساني بزرگـي  در ايـن         

 شهر روي داده است.
بعد از ظهور داعش و تصرف موصل 
و فلوجه از سوي باندها و آدمـکـشـان      
اسالمي داعش اين اولـيـن بـار اسـت         
که تمامي نيروهاي دخيل و سهيم در   
اوضاع عراق بطور يکدست وارد ايـن      
عمليات شده اند. اما عـلـيـرغـم ايـن           
تـهــاجـم چــنـد جـانــبــه، مــقـاومــت و              
ايستادگي داعش نـيـز ايـن را نشـان             
ميدهـد کـه مـريـدان واقـعـي خـدا و                  
اسالم هـمـچـنـان از سـوي دولـتـهـاي               
منطقه نظـيـر عـربسـتـان، امـارات و             

 غيره حمايت ميشوند.  
سال است در عـراق       ۱۳ اوضاعي که 

شاهد آن هستيم، نتيجه سيـاسـتـهـاي     
شکست خورده آمـريـکـا در عـراق و           
ـه                منطقه است که مـتـعـاقـب آن تـا ب
امروز به ميدان لگـد پـرانـي تـمـامـي           
نيروهاي دولتي و غير دولتي و اسـالم  
نوع شيعـه و سـنـي آن تـبـديـل شـده                  
اســت. گــوشــه اعــظــم ايــن وقــايــع و              
رويدادها در عراق جنـايـت و کشـتـار         
مردم بي دفاع توسط تمام بـانـدهـا و        
شبکه هاي اسـالمـي در ايـن کشـور           
است. اما فجايع کنوني در شهـرهـاي    
ـه  ايـن               عراق، فلوجه و بغداد تـنـهـا ب
عــمــلــيــات و ايــن جــنــگ کــه غــيــر             
نظاميان از زن و کودک و پيـر و جـوان       
را هدف گرفته اسـت خـتـم نـمـيـشـود            
بلکه باندها و شبکه هـاي تـروريسـت        
ـه                   ـقـي اسالمـي از جـنـس داعـش و ب
جريانات اسالمي با بمـب گـذاري در       
ـه مـردم،              مراکز پر رفـت و آمـد روزان
روزي نيست که غيرنظاميان و مـردم    
عادي را قرباني اميـال ضـد انسـانـي         

 خود نکنند.
بازپس گيري فلوجه، موصل و ديـگـر     
مناطق تحت کنـتـرل داعـش چـه در           
عراق و چه در سوريه ميتـوانـد سـبـب       
تضعيف و عقـب رانـدن مـدافـعـان و            
مــروجــان اســالم نــاب مــحــمــدي يــا          
داعــش شــود امــا پــايــان کــار ايــن               
هيوالي اسالمي نخواهد بود چـرا کـه     
رقابت دول مرتجع منطقه که هر کدام 
در دو بلوک رقيب در سـطـح جـهـانـي          
رکاب ميزنند، نه تنها داعش را کنـار  

ـلـکـه هـر بـار در قـالـب                   نخواهد زد ب
ديگري زندگـي مـردم را بـا تـبـاهـي               

 روبرو خواهند ساخت.  
ــروريســم اســالمــي و               ــان کــار ت ــاي پ
جــنــايــتــکــاران اســالمــي داعــش در        
خاورميانه و پـايـان حضـور آنـان در                
کشورهاي اروپايي نـيـز کـار بشـريـت          
مدرن و متـرقـي، کـار مـردم بسـتـوه             
آمده و امر نيروهاي کمونيسـت، چـپ     

 ۲۰۱۵ و سکوالر اسـت. طـي سـال             
جنبشي مدني، اجتماعي و سـکـوالر   
ـلـيـونـي در               چندين مـاه بصـورت مـي
بغداد و ديگـر شـهـرهـاي ايـن کشـور             
عرض اندام کرد. اين جـنـبـش بـطـور           
گسترده اي در خيابـانـهـا و مـيـاديـن           
شهرهاي عراق عليه تمام دار و دسـتـه   
هاي اسالمي در حکومت و بيـرون از    
حــکــومــت اعــتــراض ســازمــان داد.        
شعار "نان، آزادي، کرامت انسانـي" و      
برقراري حکـومـت مـدنـي، خـواسـت           
ميليونها نفر در اين اعتراضات بـود.    
ابعاد اين حرکت تـا بـدانـجـا بـود کـه             
حـکــومــت حــيــدر عــبــادي و ديــگــر           
دستجات اسالمي شيعه و سـنـي در       
ـه            حکومت و بيرون از حـکـومـت را ب
وحشت انداخت. جمـهـوري اسـالمـي        
بعنوان يک پاي اصلي سهيم و دخـيـل     
در فجايعي که در عراق رخ مـيـدهـد        
نيز به هراس افتاده بود. راه پايان دادن    

ـه   به تروريسم اسالمي، راه پايان دادن ب
داعش و کوتاه کردن دست حـکـومـت    
اسالمي حامي دولت عراق و ديـگـر       
جريانات اسـالمـي در ايـن کشـور و             
همچنين عـقـب رانـدن دول مـرتـجـع             
منطقه از عراق در دست اين جـنـبـش    
است. اين جـنـبـش مـيـتـوانـد دوبـاره              
سربلند کند و با سازمـانـدادن خـود و        
تحت رهبري يک نيروي جـدي چـپ و         
سکوالر و با کنار زدن و جـمـع کـردن          
بساط تمـامـي ايـن بـانـدهـا و دار و                 
دسته ها، زندگي، مدنيت و انسانيـت  
را بــه مــردم عــراق بــازگــردانــد. ايــن             
جنبـش بـا حضـور مـجـدد خـود در                 

صحنه سياسي جـامـعـه عـراق و بـا              
قطع کردن دخالت دولتهـاي مـرتـجـع       
اسالمي منطقه ميتواند منابع تغذيه 
مالي، تسليحاتي و فکري داعش در   

 عراق را نيزخشک کند. 
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در اعتراض به شالق زدن کارگران و جوانان، در اعتراض به مماشات سازمان جهاني کار با جمهوري  
اسالمي و در حمايت از کارگران و معلمان زنداني و زندانيان سياسي آکسيون هايي توسط احزاب و  

نهادهاي چپ و کمونيست در چند کشور برگزار ميشود. با شرکت در اين تجمعات اعتراض و نفرت  
 خودتان را عليه حکومت قرون وسطايي اسالمي نشان دهيد.  

 تورنتو:  

 بعد از ظهر ۲ ژوئن، از ساعت  ۳ جمعه 

 خيابان يانگ، مقابل دفتر عفو بين الملل

مه نيز آکسيوني به همين مناسبت در تورنتو  ۳۱ روز 
 برگزار شد. 

 فرانکفورت

 صبح  ۱۱ تا  ۹ ژوئن از ساعت  ۶ دوشنبه 

تجمع مقابل دفتر مرکزي اتحاديه سراسري کارگران آلمان 
 "د گ ب. هاووس"

DGB Haus Frankfurt 
  

 لندن

 و نيم بعدازظهر  ۴ ژوئن، ساعت  ٢ پنجشنبە 
 تجمع در مقابل دفتر تي يو سي در لندن 

 نزديکترين ايستگاە قطار: توتنهام کورت رود
Address: Congress House, 23-

28 Great Russell St , London 
WC1B 3LS 

 ۶ ٢ ۶ ٨٩ ۴ ٠٧٨٧٧ شمارە تماس: 
 کميتە برگزاري اول مە در لندن

  

  بعدازظهر ۲ ژوئن ساعت  ۴  شنبه

 Brunsparkenرو بروي فمان 
 تلفن هاي تماس: 

 ۰۷۶۵۸۶۵۹۴۸        بابک ايديپور 
   ۰۷۰۷۴۲۰۱۷۹   فرشته نظام آبادي

 مالمو (سوئد) 

 بعدازظهر ۶  تا ۵  از ساعتژوئن،  ۲ پنجشنبه 
 Davidshallsbron انگل و  ين تريب ما

 تيگوستاوآدولف تور
 ۰۷۳۹۸۰۹۳۳۹  يتلفن تماس: شهاب بهرام

اين آکسيون ها بخشي از تجمعات اعالم شده توسط احزاب و نهادهاي چپ و کمونيست در حمايت از  
 کارگران و مردم ايران است.  
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با گسترش اعتراض عليـه اقـدام     
جنايتکارانه جـمـهـوري اسـالمـي در          
ـنـا           ـل شالق زدن به کارگران آق دره، اي
سايت وابسته به جمـهـوري اسـالمـي       
اعالم کرد که احتمال دارد مديـر کـل     
کار آذربايجان غـربـي بـرکـنـار شـود.           
جـمـهـوري اســالمـي مـيــخـواهـد بــا              
برکناري يکي از مقاماتش خود را از 
مخمصه نجات بدهد. رضا نقي زاده    
مديـر کـل کـار آذربـايـجـان غـربـي،                 
روساي دادگاهي کـه کـارگـران را بـه           
شالق محکوم کردند و مزدوراني کـه    
بـه بـدن کـارگـران شـالق زدنــد بـايــد                 
ـنـهـم کـافـي                 محاکمه شـونـد. امـا اي

طــبــق قــوانــيــن قصــاص        نــيــســت.     
ارديبهـشـت    ۶ جمهوري اسالمي روز 

نفر از فارغ التحصيالن در قزوين  ۳۵ 
ـنـدگـان و           شالق زده شدند. صادر کـن
مجريان اين حکم نيز بايد مـحـاکـمـه     

و قوانين ضد انسانـي قصـاص     شوند 
مانند شالق زدن و چشـم درآوردن و          
دست و پا قطع کردن و سـنـگـسـار و         

 اعدام بايد به تمامي برچيده شود. 
 

خبرها حاکي از اين است کـه تـا       
ـفـر از کـارگـران            کنون متاسفانه سه ن
ــل                    ــه دلــي مــعــدن طــالي آق دره ب
فشارهاي کارفرما و اخراج و تحقير و 
ـيـه آنـهـا              توهين و احکام صـادره عـل
دست به خودکشي زده انـد. مسـئـول       
جــان آنــهــا جــمــهــوري اســالمــي و             

ــاي              ــرم ــارف ــراســت و ک مــزدوران ح
مفتخور معـدن آق دره اسـت. بـايـد              
مسئولين ايـن وضـعـيـت مـحـاکـمـه             
شوند و شرايط غير انساني کار تغيير 

 کند. 
 

نفس اعـالم احـتـمـال بـرکـنـاري              
مدير کل اداره کار استان آذربـايـجـان      
غـربــي نشــان مـيــدهــد کــه چـگــونــه            
ــر                  ــوري خــب ــع و ف ــعــکــاس وســي ان
جنايتکارانه شالق زدن بـه کـارگـران          
ـتـوانـد        تکاب و جوانان در قزوين، مـي
جمهوري اسالمي را به عقب نشينـي  
وادار کند. بايد فشار را بيشتر کـرد و     
ـيـن                 جانيان را در افـکـار عـمـومـي ب
المللي بيش از پيش بـي آبـرو نـمـود.         
بايد کاري کرد که بساط شـالق بـراي     
هميشه پايان يابد و سـران جـمـهـوري       
اسالمي مجبور شوند رسما از مـردم  

 معذرتخواهي کنند. 
 

ـيـه         ـل حزب کمونيست کـارگـري ک
کارگران و مـعـلـمـان، دانشـجـويـان،              
جــوانــان و ســايــر مــردم آزاده را بــه               
گسترش اعتراض عليه شالق زدن بـه  
کارگران و جوانان و تشـديـد مـبـارزه           
براي سرنگوني بساط حکومت شالق 

 و اعدام فراميخواند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ مه  ۳۱ ، ۱۳۹۵ خرداد  ۱۱ 
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سفر جواد ظريف و هيئت همراه 
او به سوئد با واکنش تند اعتراضي 
جامعه ايراني و فـعـالـيـن سـيـاسـي          
روبرو گرديد. سابقه تاريخـي روابـط      

هـاي هـمـه جـانـبـه              گرم  و همکاري
ديپلماتيک دولت سوئد با جمـهـوري   
اسالمي، هـمـواره مـورد اعـتـراض          
بحق اپوزيسيون سـرنـگـونـي طـلـب           

 بوده است. 
هـاي بـه اصـطـالح            سفر هيـئـت  

ديپلماتيک جـمـهـوري اسـالمـي بـه           
ــن                ــري ــدت ــا شــدي ــواره ب ــد هــم ســوئ
اعتراضات و به رسوايي کشاندن آن   

 روبرو شده است. 
براي سازمان دادن اعـتـراضـات    
به سفـر وزيـر امـورخـارجـه ايـران و               
هيئت همراه، کميته اي از احـزاب،      

هاي  سازمانها و نهادها و شخصيت
چپ و سوسياليست به نام "کـمـيـتـه        
اعــتــراض" تشــکــيــل گــرديــد. ايــن          
کميته براي افشاگري و رسـوا کـردن     
اهداف ضد مردمي کـه تـحـت نـام           
روابط ديپلـمـاتـيـک و جـلـب تـوجـه               
افکار عمومي پـنـج روز مـتـوالـي،          
پــيــش از ايــن ســفــر، بــه بــرپــايــي               

هاي اعتراضي در مرکز شـهـر    تجمع
ـلـم، پـرداخـت و بـا پـخـش                   استـکـه
تراکت و اطالعيه و سخنراني هـاي    
افشاگرانه مردم را به اعتراض عليه 

 اين سفر دعوت کرد. 

اوليـن تـجـمـع بـعـد از حضـور                
هــيــئــت جــمــهــوري اســالمــي در            
ـلـم درمـقـابـل هـتـل مـحـل                  استکه

  ٣١ اقامت آنها در سه شنـبـه شـب        
مه شروع گرديد و تا پاسي از شـب      
ادامه يافت. در روز چهارشنـبـه اول      
ژوئن در دو مـحـل يـکـي مـقـابـل                  
پارلمان و ديـگـري مـقـابـل وزارت              
امورخارجه جمعي کثير از ايرانـيـان   
معتـرض دسـت بـه تـظـاهـرات پـر                
شوري زدند. تجمع مقابل پـارلـمـان       
در صفوف منظم با در دست داشتن 
باندرولها و پالکاردهاي اعـتـراضـي    
با شعارهاي کوبـنـده سـرنـگـون بـاد           
ــاع از                جــمــهــوري اســالمــي و دف

هاي بحق مـردم بـه تـجـمـع             خواست
مقابل مقـابـل وزارت امـورخـارجـه          
پيوست. محـل تـجـمـع اعـتـراضـي             
بصورت آشکار و واضـحـي تـوسـط       
انواع امکانات پليسي به محـاصـره   
در آمده بود. اما هـر دم بـه کـثـرت           
جمعيـت تـظـاهـرکـنـنـدگـان افـزوده              

 شد.  مي
طنيـن شـعـارهـاي سـرنـگـونـي              
طلبانه تظاهرات و شعـار مـرگ بـر        
جمهوري اسالمي در داخـل سـالـن          
مذاکرات ظريف و مقامات سـوئـد     

رسـيـد. شـعـارهـاي          هم به گوش مي
سرنگوني طلبانه به دو زبان سوئـدي  
و فارسي مطالبات مردم را بـازگـو       

کردند. بستن سفارت جـمـهـوري      مي

اسالمي بعنوان مرکز جـاسـوسـي و      
تروريستي، خواست آزادي فـوري و      
بي قيد شرط زندانيان سيـاسـي، بـه      
اشکال مختلف فـريـاد زده شـد. از           
ديگر شعـارهـا، حـکـومـت شـالق،           

خـواهـيـم بـود.          اعدام ضد زن نـمـي      
رهگذران بسياري با آگاهي از دليـل  
بــرگــزاري تــظــاهــرات و شــنــديــدن           
شعارها، با تشويق جمعـيـت آرزوي     

کـردنـد. در دو نـوبـت               موفقيت مي
پليس و گـارد مـحـافـظ بـه صـف                 

آورد و با وحشيگري  تظاهرات يورش
دو تن را مجروح و يکي از فعـالـيـن    
محبوب و شناخته شده سيـاسـي را     
دستگير کرد. ايـن رفـتـار خشـن و              
بدون توجيه پلـيـس بشـدت بـر جـو            

 اعتراضي تظاهرات افزود. 
در پايان و پس از چندين ساعت 
اعتراض فشرده درمقابل ساختـمـان   
وزارت امورخارجه که محـل ديـدار     
رسمي با هيئت جمهـوري اسـالمـي      
بود، حاضرين با صـفـوف فشـرده و        
مصــمــم بــه ســمــت مــرکــز شــهــر              
راهپيمايي کردند و بـا بسـيـاري از          

هـايـي کـه در           رهگذران و تـوريسـت  
محل بـودنـد بـه بـحـث و گـفـتـگـو                  
پرداختند. خبر اعتراض مـخـالـفـان      
جمهوري اسـالمـي هـمـراه بـا خـبـر              
شالق زدن به مردم توسط جمهـوري  
اسالمي در رسانه هاي سـوئـد نـيـز         

 انعکاس گسترده اي يافت. 
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ـقـا     ـي سوسياليسم همين امروز دق
جـامـعـه    پاسخي به واقعيات امروز      

است. يک پاسـخ مـنـطـبـق بـر            بشري 
ـيـسـم            مصالح کل جامعـه. سـوسـيـال
همين امروز تاکيدي بر اين اسـت کـه     
اوال سرمايه داري مدتهاست بر هـمـه   
جهان و از جمله ايران حـاکـم اسـت و          
تمام مشکالت اسـاسـي و مصـائـب         
اجتماعي از اين نظام غير انسـانـي و     
ـيـا           استثمارگرانه ناشي مـيـشـود. ثـان
براي خالص شدن از فقر و جـنـگ و         
تبعيضات اجتمـاعـي و تـروريسـم و           
ناامني و آوارگي و اعتياد و نـابـودي     

هـمـه مصـائـب       کال محيط زيست و 
اجتـمـاعـي کـه مشـغلـه هـر روزه و                  
نگراني اکثريت عظـيـم مـردم جـهـان          
است، بايد دست به ريشه برد يعني به 
نظم و قانون و مـنـاسـبـات سـرمـايـه            
داري پــايــان داد. ريشــه مصــائــب              
جامعه بشري حاکميت سياست سـود  

 و سودجويي بر جوامع است. 
اگر اين واقعيت دارد که بجز يـک  
اقليت معدود واقعا همه مردم شريف 
جهان ميخواهند از ايـن مصـائـب و        
باليا  خالص شوند، و هرکـس راهـي     
ميجويد، اين خود بيانگر اينست کـه  
اين شعار مناسب تريـن شـعـار بـراي         
دنياي امروز اسـت. چـرا کـه بـر يـک               
حقيقت بديهي تاکيد دارد و آن اينکـه  
نميشود از نـاهـنـجـاريـهـاي عـظـيـم                
ـنـکـه           اجتماعي خالص شد مـگـر اي
ريشه آنها که حـاکـمـيـت سـرمـايـه و            
مــنــاســبــات ســرمــايــه داري اســت           
خشکانده شود. همانطور که بيماريها 
را با خشکاندن عامل و ميکـروب و    
باکتري حامل آنها ميشود معـالـجـه    
کرد، دردهاي اجتماعي را هـم بـايـد        
ـيـن بـرد تـا                علت و ريشه اش را از ب
معالجه شود. تا کي بشر بايد با يـک     
سيستم غيرمنطقي و غيـرانسـانـي و      
ـيـت و جـامـعـه           متضاد با روح انسان
انساني بسازد؟ هرکس به اين سوال با 
دقت فکر کند متوجـه مـيـشـود کـه          
پاسخ همين اسـت کـه بـه ايـن نـظـام               
غيرانساني بايد هـرچـه زودتـر پـايـان          

داد. پايان دادن به ايـن نـظـام يـعـنـي            
صاحب اختبار جـامـعـه بـايـد مـردم           
باشند، ثروتهاي اجتمـاعـي بـايـد در         
اختيار جامعه و همه مـردم جـامـعـه       
قرار گيرد، سود و ثروت انـدوزي يـک     
اقليت کوچک نبايد محرک و عـامـل     
سياست گذار جامعه بـاشـد، وسـائـل       
توليد اجتماعي نبايد در مـالـکـيـت         
خصوصي يک عده معدود باشد و بـه  
کارمزدي يا در واقـع بـردگـي مـزدي         
بايد پايان داده شود. همينها پـايـه و        

 اساس سوسياليسم را ميسازد. 
ممکن است کسي بگـويـد االن      

امکان چنين تحولي وجـود نـدارد و         
 هنوز زود است. 

ـقـط پـايـان          ما فکر ميکنيم نه ف
دادن به تـوحـش سـرمـايـه داري زود            
ـيـش از حـد ديـر شـده                 نيست بلکه ب
است. امکان يک تحول را با نيروهاي  
ايجاد کننده آن تـحـول و شـرايـط آن             
بــررســي مــيــکــنــنــد. اوال مــيــشــود          
بروشني نشان داد که سـرمـايـه داري        
يک نظام متناقض و بحران زده است. 
و بحرانهايش مدام عميق تر و عميـق  
تر ميشود. ايـن بـحـرانـهـا مـعـمـوال               
بهانه و باني تشديد فقر و تبعيـضـات   
ـيــن مــيــان             و گســتـرش رقـابــت خــون
بـخــشــهــاي مــتــخــاصـم بــورژوازي و         
جنگ و تـروريسـم و کشـتـار مـردم                
ميـشـود. اگـر مـردم از بـحـرانـهـاي                  
ـتـن و                  ـيـش رف سرمايـه داري بـراي پ
ـنـد    تعرض کردن عليه آن استفاده نکن
هميشه همينگونه خواهد بود و حتي 
بدتر خواهد شد. يعنـي سـرمـايـه در          
بحرانهايش تعرضـات و جـنـايـاتـش          
عليه جامعه را افزايش ميدهـد و بـا       
نابودي و به قهـقـرا کشـانـدن زنـدگـي           
مردم بحران خودرا نخفيف ميدهد و   
دوباره وارد مسير رشـدش مـيـشـود.       
ميشود اين معادله را برعکس کـرد.  
يــعــنــي مــردم از ضــعــف و بــحــران             
سرمايه داري و رقابت و شـکـاف در         
صفوف بورژوازي براي خالص کـردن    
خود از شر اين نظام استفاده کنند. در 
ـيـل                اين صورت ايـن بـحـرانـهـا بـه دل

تشتتي که در کمپ سـرمـايـه ايـجـاد        
ميکنند و به دليل اينکـه انسـجـام و        
ـقـه کـارگـر                 کارکرد آنرا در بـرابـر طـب
تضعيف و مختل ميکنند، بـعـنـوان      
شرايط مساعدي  براي تحـول عـمـل      
خواهند کرد. ثانيا سرمايـه داري در       
درون خود طبقه اي را ايجـاد کـرده و       
پرورش دادهـ  طبقه کارگرـ که هم تمام 
شريان هاي حـيـاتـي جـامـعـه را در               
دستهاي خود دارد و هـم مصـالـح و          
منافعش ايجاب ميکند که به نظم و   
مناسبات سرمايه داري پايان دهد و   
کل بشريت را از سـتـم و سـرکـوب و           
استثمار و تبعيضات خـالص کـنـد.        
طبقه کارگـر کـامـال ايـن امـکـان و               
ـيـه          قدرت را بطور بالقوه دارد کـه عـل
ـقـالب کـنـد و بـراي                   نظم مـوجـود ان
ـيـروي              ـقـالب اجـتـمـاعـي ن پيروزي ان
عظيم مردم جامعه را پشت سر خـود  
ـقـه کـارگـر کـه             بسيج کند. وجود طـب
اکثريت جوامع کـنـونـي را تشـکـيـل           
ميدهد فاکتور تعيين کننده امـکـان     
ــري اســت.              ــالب کــارگ ــري انــق ــذي پ
ـقـه اي               هيچگاه در تـاريـخ هـيـچ طـب
اينچنين موقعيت مادي حـيـاتـي در      

 يک نظام نداشته است.
يک جنبه ديگر کـه بـايـد مـورد          

ـنـسـت کـه مـبـارزه                توجه قرار داد اي
طــبــقــاتــي مــيــان طــبــقــه کــارگــر و            
ـقـه سـرمـايـه دار            بورژوازي يعني طـب
طي دويست سـيـصـد سـال گـذشـتـه              
تاکنون به درجات زيـادي انـکـشـاف         
پيدا کرده، طبقه سـرمـايـه دار را تـا             
آنجا که نظام و مناسباتش اجازه حک 
و اصــالح مــيـدهــد عــقـب رانــده، و             
ـيــات تــاريــخــي و             مـاتــريــال و تــجــرب
دستاوردهاي عيني زيادي در اختيـار  
طبقه کارگر و تشکـلـهـاي چـپ قـرار          
داده است. خود اين هم يـک فـاکـتـور        
مساعدي براي تحول سوسياليـسـتـي    

 جامعه است. 
اينها جنبه هاي مهمي از شرايط 
ـيـسـتـي را              و امکان تحـول سـوسـيـال

 نشان ميدهد.  
اما امکان بالقوه يک تحول هنوز 
به مـعـنـاي عـمـلـي بـودن فـوري آن                   
ـيـک بـه         نيست. کارگران بطور اتومـات

لشکر سوسياليسم تبديل نميـشـونـد.    
جــامــعــه بــطــور خــودکــار طــرفــدار           
ـيــســتـهــا و طــبــقـه کــارگــر             سـوســيــال
نميشود. براي اين امـر بـايـد تـالش            
ـيـغـات            ـل ـب کرد، حزب درست کـرد، ت
کــرد، نــيــرو جــمــع کــرد، گــرايشــات          
ـثـي       بازدارنده و مسموم را افشا و خـن
کرد، کارگران و مـردم را بـه عـمـلـي            
بودن و حياتي بودن سوسياليسم قانـع  
کرد. و نيرو جمع کرد و سازمان داد.    
و ايـن کـاري اسـت کـه مـا بـعـنـوان                    
بخشي ازجنبش سوسياليستي طبقـه  
کارگر داريم در حـد تـوانـمـان انـجـام             
ميدهيم و سعي ميکنيم کارآيي مان 
ـبـريـم و              را در اين زمينه هـا بـاالتـر ب
بهبود بخشيم تا بتوانيم موثر تر کـار    
ـيـم و بـا                  کنيم و موانع را عـقـب بـزن

 سرعت بيشتري پيش برويم.  
يکي از موانعي که بـايـد بـطـور         

ـيـغـات و        کامل کنـار زده شـود          ـل ـب ت
شـکـسـت    تحريفاتي است که در بـاره    

انــقــالب اکــتــبــر روســيــه و تــجــربــه            
بــلــوک شــرق و      ديــکــتــاتــوري هــاي       

فروپاشـي آنـهـا صـورت مـيـگـيـرد.               
مدافعـان سـرمـايـه داري         بلندگوها و 

فروپاشي بلـوک شـرق در اواخـر قـرن             
بيست را پايان کمونيسم اعالم کردند 
و جنجـال عـظـيـمـي بـر سـر آن بـراه                   
انداختند که گويا سرمايـه داري آخـر       
دنياست و سوسياليسم به نـاگـزيـر بـه       
ديکتاتوري و ديوار آهنين نظير آنچـه  
ــلــوک شــرق شــاهــد بــوديــم مــي             در ب
انجامد و خبري از دنياي بهتر نيسـت  
و نخواهد بود و سرمايه داري پـايـان       
تاريخ است. اين تبليغات االن ديـگـر     
بي پايگي خودرا تا حد زيـادي نشـان     

داده است. اکنون بر همه معلوم شـده     
است که نتيـجـه افسـارگسـيـخـتـگـي           
بيش از پيش سرمايه داري بازار آزاد   
در دوره بعد از جنگ سرد چيزي بجـز  
انباشته شدن سريع ثروتهاي نجـومـي   
ـقـر و      در دست يک اقليت مفتخور و ف
رياضت اقتصاي و بي حقوقـي و بـي       
تاميني براي اکثريـت عـظـيـم مـردم          
جهان نبوده است. امروز ديگر حـتـي      
در کشورهاي صنـعـتـي غـرب و در           
ـنـهـا و       ميان روشنفکران و آکادميسي
حتي کانديداهاي انتخاباتي سخن از   
ســوســيــالــيــســم و مــقــابلــه بــا يــک             
درصديهاي حـاکـم در مـيـان اسـت.              
سوسياليسم بيش از هر زمان ديگري 
ضرورت و نياز مبرم دنياي بي افق و   

 بحرانزده حاضر است. 
سوسياليسم همين امروز يـعـنـي    
براي تحول سوسياليسـتـي جـامـعـه،        
براي خـالص شـدن از دوره تـوحـش               
ـيـل       بردگي مزدگي و حاکميت بـي دل
يک اقليت ستمگر و استثمارگر هـيـچ   
ـيـسـت.          مرحله و فاز بينابينـي الزم ن
امروز بشر اگر اراده کند ميتواند آزاد 
و مرفه و بدون تبعيض زندگي کـنـد.     

و در واقع از مـدتـهـا         -همين امروز 
شرايط اساسي و پايه اي بـراي   -قبل 

پايه ريزي يک دنياي بهتر و انساني و   
بدون طبقات مفـتـخـور آمـاده اسـت          
بايد بدون هيچ ترديدي بسوي آن گـام    

 گذاشت و آنرا عملي کرد.
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هفتـه گـذشـتـه  خـانـم شـادي صـدر                   
ـتـشـر      عکسي در اينستاگرام خود مـن
کرد که سروصـداي زيـادي بـويـژه در           
فضاي مجازي راه انـداخـت. در ايـن           
عکس او سرخوشانه بر مبلـي مـزيـن      
به پرده هاي محرم و "امـام حسـيـن"           
نشسته و گيالسي شامپاين در دسـت  
دارد. گويي به سالمتي حضرت مـي   
نوشد. گويي مـيـخـواهـد نسـخـه اي              
مدرن از کنار آمدن با سنت مـحـوري   
 مذهب شيعه يعني محرم ارائه دهد. 

ـتـظـار                  شايد خـود خـانـم صـدر هـم ان
اينهمه خشم و نفـرت و فـحـش هـاي           
رکيک از سوي سايت و دستگاه هـاي    
مــخــتــلــف جــمــهــوري اســالمــي را           
نداشت. از آنسو، اين عکس همانقدر  
که خشم و نفرت سربازان گمنام امـام    
زمان را بر انگيخت با استقبال وسيـع  
کاربران عادي اينتـرنـت  روبـرو شـد.           
کساني کـه  جـانشـان از حـکـومـت                 
مذهبي در ايران بـا هـمـه مـراسـم و              

 قديسانش، به لب رسيده است. 

عده کمتر و کم تاثيرتري هـم  سـعـي          
کردند وسط بايستند. از خانـم شـادي      
صدر "فعال حقوق بشر" چنين حرکتي   
را "بعيد" و "زشت" دانستند و خواهان   
"احترام به عـقـايـد ديـگـران" شـدنـد.                
جريانات حاشيه اي تـري هـم بـودنـد.         
نظير هواداران ناسيوناليسم عـظـمـت      
طلب ايراني که اينرا نشانه ديگري از   
تاييد بر احساسات نژاد پرستـان ضـد     
عرب خود قلـمـداد کـردنـد. يـا ابـراز              
تاسف و بيزاري برخي چپ هـاي ضـد     
ـنـشـان بـا هـر                      ـيـسـت کـه  ت امپريـال
"توهيني" بـه اسـالم تـاول مـيـزنـد و                 
ظاهرا اغلب مردم ايران را هم لشـگـر   

 امام حسين ميدانند.  
يک عامل بالفصل در مغلـوبـه شـدن      
جنگ حول عـکـس ظـاهـرا بـي آزار            
ـتـه، دعـواهـا و          خانم شادي صدر، الب
منازعات دروني جمهـوري اسـالمـي      

ـيـت و         است. شادي صدر سابقه فـعـال
هـمـکــاري بــا جــنـاح اصـالح طـلــب              
جمهوري اسالمي و مشخصا کار در   
روزنـامــه فــائــزه هــاشــمــي را دارد و             
درمجموع در سياست ايـران جـزو آن         
ـيـجـه           ـت طيف تعريف شده است. در ن
يک جناح کوشيد تا از اين موقـعـيـت    
استفاده کند و عـکـس "تـوهـيـن بـه                
سيدالشهدا" را به چماقي براي حـملـه      
به جناح ديگر و حتي "برجام" و غـيـره     

 تبديل کند.

اما اگر بخواهيم قدري عميقتر نـگـاه     
کنيم، واقعه اي کـه خـالـصـه اشـاره              
کرديم  تنها بر متن  جـدالـي جـدي و        
ـتـوانــد                  وسـيـع در جــامـعـه ايـران مـي
ـبـش            صورت گيرد. در ايـران يـک جـن
ضد مذهبي وجـود دارد کـه بسـيـار           
ـبـش               قوي و راديکـال اسـت. ايـن جـن
خواهان قطع اکيـد هـرگـونـه دخـالـت           
مذهب و حکومت مذهبي در زندگي 
سياسي و فرهنگي است. اين جنبـش   
آنقدر پرقدرت و وسيع است که حـتـي     
کساني با سابقـه شـادي صـدر را بـه             
ـقـول خـود او                     اينجـا مـيـرسـانـد تـا ب
"قداست زاديي" از مقدسات مذهبـي    
حکومت کنند. شايد با "نيت خير" و      
براي تعريف نسخه هاي مـاليـمـتـر و       
قابل دوام تر از اسالم. اما چـيـزي کـه        
اينجا بايد تاکيد کرد اين است که اين 
جنبش ضد مذهبي بسيار راديکالتـر  
از آنست که در حد روايتي "مـدرن" و        
اصالح طلبانه از اسالم و حـکـومـت        

ـبـش         اسالمي متوقف شود. ايـن جـن
سر آشتي با  هيچ  درجه از حکـومـت   
مذهبي و دخالت مذهب در زنـدگـي       
انسانهاي امروز ندارد. در پـي ريشـه        
کن کردن دخالت مذهب در حکومت 
ـبـديـل کـردن             و زندگي اجتماعـي و ت
ـتـا خصـوصـي             ـق ـي مذهب به امر حـق
مومنان است. در نتـيـجـه جـمـهـوري         
اسالمي  که به ريسمان مذهب آويزان 
است و عمق جنبش ضد مذهـبـي را     
مـتـوجــه هســت هـرگــونـه اصـالح و              
تعديل اسالم و حکومت اسـالمـي را     
براي مـوجـوديـت خـود فـوق الـعـاده                
خطرناک ميداند و هيـسـتـريـک بـه آن          

 حمله ميکند.  

ـنـظـرم                  ـبـش ضـد مـذهـبـي ب اين جـن
ـيـشــروي                 مـوضـوع جـهـانـي اسـت. پ
مذهب و بخصوص اسالم سياسي در 
ـيـسـمـي بـه             دوره تهاجم نئـوکـنـسـروات
بشريت در چند دهه گذشته، شـرايـط     
را براي  يک موج برگشت عظيم ضـد    
مذهبي فراهم کرده تا وظايف ناتـمـام   
رنسانس و انقالب فـرانسـه و کـمـون           
پاريس را به پايان رساند. جنبش ضد  
مذهبي جاري در جـامـعـه ايـران در             
واقع پيـشـقـراول ايـن مـوج بـرگشـت              
ـيـسـت.          جهاني است و اين عـجـيـب ن
چــرا کــه ايــن ارتــجــاع مــذهــبــي و               
مشخصا شکل گيري جـنـش اسـالم        
ـقـالب ايـران                 سياسـي بـا سـرکـوب ان
توسط  خميني و استقـرار جـمـهـوري       

 اسالمي شروع شد.  
 ۲۰۱۶ اول جون 
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ـات                با تـوجـه بـه ادامـه اعـتـصـاب
برخي از پااليشگاه ها وضعيت حـدود  

ـا                   ۳۰۰۰  پـمـپ بـنـزيـن هـمـچـنـان ب
  .مشکل کمبود بنزين روبرو هسـتـنـد   

سـنـديـکـاي راه        ۳ در جلسه اي توسط 
آهن سراسري (ث.ژ.ت و اس.او.د و             

تصميم گرفته شـد کـه از       (او.ان.اس.آ    
امشب سه شـنـبـه کـارگـران         ۸ ساعت 

 ۶۰ با حجم   TGVقطار سراسريـ 
در صد رفت و آمد، به يک اعـتـصـاب      
 نا محدود دست بـزنـنـد. هـمـچـنـيـن             

TER             ۱ قطارهـاي مـيـان شـهـري 
و قطارهاي ميان استان از هـر     ۲ روي 

شــامــل ايــن       ۱۰ تــا قــطــار روي           ۴ 
در مجموع مـيـشـود     تصميم ميشود. 

درصــد از راه آهــن           50گــفــت کــه      
 . فــرانســه در اعــتــصــاب هســتــنــد           

در بخش پروازهاي هواپيمائـي، تـمـام      
اتحـاديـه هـاي کـارگـري از اداره کـل                 

 (DGCA) هواپيمايـي کشـوري    

اعـالم کـردنــد کــه از روز جــمـعــه تــا                
يکشنـبـه بـراي خـواسـتـه هـاي خـود                 
ـاره            (کاهش نيروي کار و مـذاکـره دوب
ـارچــوب پــاداش) دســت بــه                   در چـ
اعتصاب بـزنـنـد و اگـر بـه خـواسـتـه                 
هايشان نرسند، روز سه شنبـه در يـک       
جلـسـه نـهـايـي تصـمـيـمـات نـهـائـي                   

  .خـــــــواهـــــــنـــــــد گـــــــرفـــــــت            
 در همـيـن حـال، اکـثـريـت اتـحـاديـه               

SNPL          از خــلــبــانــان در شــرکــت
ايرفرانسه، اعالم کردنـد کـه در بـرابـر           
بــرخــي اقــدامــات ســودجــويــانــه کــه           
مديريت مي خواهد بـه اجـرا در آورد         
در ماه ژوئن دست به يـک اعـتـصـاب         
ــنــــــد زد                .ســــــخــــــت خــــــواهــــ

ماه مه بخش مـراکـز جـدا         ۳۰ از روز 
ـاريـس و شـمـال                 سازي زباله هـا در پ
فرانسه دست به اعـتـصـاب زده انـد و           
همچنين ث.ژ.ت اعالم کرده است در     
همين رابطه ممکن است دست به يـک  
 .اعـــتـــصـــاب نـــامـــحـــدود بـــزنـــنـــد       

ـاال   امروز اول ژوئن در مجلس بحثها ب
گرفت و نماينده حـزب جـمـهـوريـخـواه         
کريستين کـوپ هـوالنـد و والـس را               
مسبب تمام ايـن وضـعـيـت دانسـت.          
والس پاسـخ داد کـه ايـن طـرح بـراي                
اقتصاد فرانسـه خـوب اسـت و شـمـا              
اجــازه بــدهــيــد کــه مــا بــا ديــالــوگ              

  .اجتماعي به کـارمـان ادامـه دهـيـم           
 :با توجه به اين بحث ها بنظر مـيـرسـد   

ـا تـوجـه بـه          ماه ژوئن ماه پر تالطمي ب
بــرگــزاري مســابــقــات فــوتــبــال جــام          
ملتهاي اروپا خواهد بود و در صـورت  
ادامه اعتراضات و پافشاري اتحـاديـه   
ها بر خـواسـت هـاي کـارگـران دولـت             
فرانسه مجبور به عقب نشيني هـايـي   
 در مــقــابــل کــارگــران خــواهــد شــد.           

 .. ادامه دارد
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