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 2 ۱۳۹۵خرداد ۲۱ انترناسيونال 

جـمـهـوري اسـالمـي        :  انـتـرنـاسـيـونـال      
شديدا در تکاپوي جذب سرمايه هاي 
خارجي در ايران است. مـحـمـد جـواد        
ظريـف در مصـاحـبـه اي در سـوئـد                 
گفت: محيطي بـهـتـر از ايـران بـراي               
سرمايه گـذاري وجـود نـدارد. بـنـظـر              
ـه              شما اين "بهتريـن مـحـيـط سـرمـاي

 گذاري"، چه خصوصياتي دارد؟
: مـنـظـور وزيـر امـور             نيکخواه  کاظم

خارجه حکومت اسالمي قاعدتا بايد 
اشاره به شرايط بـرده وار کـار و بـهـره             
کشي شديد از کارگران در ايران بـاشـد   
که دهان هر سرمايه داري را آب مـي      
اندازد. چيزي جز ايـن نـدارنـد کـه در              
ـه آن                   ـه داران خـارجـي ب برابـر سـرمـاي
افتخار کنند: منظورم فاکتورهايي از  

ـقـر    ٤ جمله دستمزدهاي  بار زير خط ف
هـزارتـومـان در مـاه کـه             ٨١٢ يعني 

چيزي حدود هفت هشت دالر در روز     
ميشود، امکان نـپـرداخـتـن مـاهـهـا            
همين دستمزد چندرغاز به کـارگـران،     
وجود قريب ده ميليون کارگر بيکار و   
جـــوان تـــحـــصـــيـــلـــکـــرده و غـــيـــر           
تحصيلـکـرده آمـاده بـکـار، و نـبـود                 
حسابـرسـي. ايـنـهـا مـيـتـوانـد بـراي                  
سرمايه داران بسيار وسـوسـه انـگـيـز          
باشد. کل شـرايـط وحشـتـنـاک بـهـره               
کشي و استثـمـار بـرده واري کـه ايـن              
حکومت عليه کارگران ايجاد کـرده و    
از قبل آن يک مشت پاسدار و آخوند و 
آقازاده و سرمايه دار حريص يک شـبـه    
ثروتهاي نجومي به هم زده انـد بـراي         
هر سرمايه داري ميـتـوانـد يـک رويـا          
باشد. حتـمـا وزيـر امـور خـارجـه در                
پشت پرده بطور مشـخـص در مـورد        
اين شرايط در ايران حـرف زده اسـت.         
امـا يـک مشـکـل "کـوچـک" کـه هــر                    
سرمايه داري در رابطـه بـا جـمـهـوري          
ـه    اسالمي دارد و بارها از زبان سرمـاي
داران و ديپلماتهاي مختلف بيان شـده  
است، عدم شفافيت و نا امنـي و بـي       
حساب و کتابي است. وجود مافيـاي   
اقتصادي و بـانـدهـا و دسـتـجـات و               
آقازاده هاي مفتـخـوري کـه بـا رانـت            
ـه          خواري پروار شده اند. هـيـچ سـرمـاي
داري بسادگـي نـمـيـتـوانـد بـا ايـنـهـا                 
ـه سـادگـي                      رقابـت کـنـد. ايـنـهـا را ب
نميتوانند سر راه بـردارنـد يـا بـا آنـهـا             
کنار بيايند. سرمايه داري که بخواهد  

در ايران سرمايه گذاري جـدي بـکـنـد         
بايد اول با مراکز قـدرت و بـانـدهـاي           
مافيائي آقا زاده ها و سپاه پـاسـداران     
در ارتباط و معامله قرار گـيـرد. ايـن       
ـه گـذاري در        باعث ميشود که سرماي
ايران با کندي و محدود پيش بـرود و      
پاسخگـوي نـيـازهـاي ايـن اقـتـصـاد               

 بحران زده نباشد.  
آيا فکر مي کنيـد رژيـم     :  انترناسيونال

ميتواند محيط مناسب و امني براي 
 سرمايه هاي خارجي فراهم کند؟ 

موانع سرمايه گـذاري   کاظم نيکخواه: 
در ايران بسيار جدي است. اين مـوانـع   
بيشتـر از ايـنـکـه اقـتـصـادي بـاشـد                  
ســيــاســي اســت و بــه نــفــس وجــود              
جمهوري اسالمي و نهادهاي قـدرتـي     
که ايـجـاد کـرده مـربـوط مـيـشـود.                 
هرکسي به زبـانـي دارد ايـن را بـيـان              
ميکند. چند هفته پـيـش جـان کـري            
ـه     وزير امور خارجه آمريکا در پاسخ ب
طرفهاي ايرانيش که از آمريکا انتقـاد  
ـه             ميکردند که چرا خـبـري از سـرمـاي
گذاري در ايران از جانب سرمايه داران 
ـه داران              غربي نيسـت، گـفـت سـرمـاي
احسـاس امــنـيــت نـمــيــکــنـنــد. ايــن             
امنيت را ما نميتوانيم به آنها بـدهـيـم    
شما بايد بدهيد. قبل از آن حدود يـک     
ماه پيش سه مجله غربي مشـهـور و       
ـه                    لــيــبــرال غــربــي يــعــنــي مــجلـ
اکونوميـسـت، فـوربـس و نـيـويـورک              
تايمز همزمان به بررسي امـکـانـات و      
ــران               مــوانــع ســرمــايــه گــذاري در اي
ـفـاق        پرداختند. هرسه در اين مـورد ات
نظر داشتند که مساله امنـيـت و بـي        
ثباتي مشکل اصلي در ايـران اسـت.       
به موانع مهم ديگري هم اشاره کردنـد  
از جمله رشد نيافتگي و بقول آنها "کـم  
عمقي" اقتصاد ايران که امکان جذب  
نقدينگي زياد را ندارد و اگر پول زيـاد  
در آن وارد شود کال قفـل مـيـکـنـد و          
بهم ميريزد. چون امـکـان جـذبـش را           
ـه                ندارد. اميـدوارم در ادامـه بـحـث ب

 جنبه هايي از اين نکات بپردازيم.  
بي ثباتي سياسي که اين کارشنـاسـان   
مطرح ميکننـد قـابـل تـوجـه اسـت.             
اشاره شان به همان فضايـي اسـت کـه        
ما بارها در مورد آن بحـث کـرده ايـم        
کــه هــر آن مــمــکــن اســت در ايــران               
کشاکش جناحهـاي حـکـومـت و يـا            

ـقـالبـي صـورت گـيـرد و                شورش و ان
اوضاع را بهم بريزد. نظير انچه کـه در     

شاهدش بوديم. که حکومت   ٨٨ سال 
 اسالمي را تا لبه سقوط پيش برد.  

بعبارت ديگر حکومت اسـالمـي در       
اقتصاد با مانع وجود خودش مـواجـه   
است. اين حکومت صـفـوفـش را در           
شرايط ويژه اي با ايدئولوژي اسـالمـي   
و ضد غربـي گـري شـکـل داده. االن              
همينها مزاحمش هستند و هيچ کس 
ـه   قدرت اين را ندارد که اين آرايش را ب
هم بزند. اين يک مـانـع اسـت. مـانـع              
ديگر شـرايـط سـيـاسـي در جـامـعـه               
است. فضاي جامعه بشدت انفجـاري   
است. مردم مترصد فرصت هسـتـنـد     
تا حکومت تحجر و کشتـار و اعـدام       
را به زير بکشند. اين هم خـود بـاعـث       
ميشود حـکـومـت اسـالمـي جـرات             
نکند به تـرکـيـب نـيـروهـايـش دسـت             
ــد. وجــود جــنــگ و کشــاکــش                ــزن ب
ــاحــهــاي حــکــومــت و فضــاي               جــن
ـفـجـاري در جـامـعـه                  اعتـراضـي و ان
معضل مهلکي را بـراي اقـتـصـادي           

 جمهوري اسالمي ايجاد کرده است.  
ـقـط مشـکـل             : انترناسيونال يـعـنـي ف

 سياسي مانع است؟
: نه بهيچوجه. نکته اي   کاظم نيکخواه

که مـيـخـواهـم بـگـويـم ايـنـسـت کـه                  
مشکل سرمايه داري ايران اينست که 
از نظر اقتصادي بي نهايت انـگـلـي و      
ـه اسـت. از          رانت خوارانه و چپاولگـران
نظر روال کارکردش مافيائي اسـت. و     
از زاويه دولت و قوانـيـن اسـيـر دسـت          
ايدئولوژي اسالمي و ضد غربي گـري  
است. اما اول بايد موانع سـيـاسـيـش        

 کنار برود که بتواند تکان بخورد.
بگذاريد به يک مانع جدي اقتصاديش 
بيشتر بـپـردازيـم. اگـر يـک سـيـسـتـم                 
ـه را در نـظـر            متعارف گردش سرمـاي
ـه        بگيريد اساسا با توليد ارزش اضـاف
ميچرخد. ايـن خـودش دزدي اسـت.           
اما يک نوع معين از دزدي که بـدرجـه   
اي پوشيده و نهادي است و بـا تـولـيـد       
ـه بـيـان سـاده                  عجين است. يـعـنـي ب
کارگر را به کار ميـگـيـرد، اسـتـثـمـار          
ميکند و سـود بـاال مـيـکـشـد. امـا               
سيستمي که تماما انگلي و غارتـگـر   
ـه تـولـيـد کـاري نـدارد.                    اسـت زيـاد ب
سرمايه دار اينجا با رشوه و دزدي از       

خزانه دولتي و تامين اجتماعـي و بـا       
رانت خواري و داللي و سفته و سـهـام     
بازي پولهاي عظيم و بـادآورده جـمـع          

 ميکند. 
نميخواهم سرمايه داري غربي و غيـره  
ـه                را تبرئه کـنـم. اشـاره کـردم سـرمـاي
داري حــتــي وقــتــي هــم کــه خــيــلــي             
متعارف است اساسش روي دزدي از     
دسترنج و کار کارگر است و بويژه االن 
در شرايط تاريخي کـنـونـي در اکـثـر            
جاها دارد از گسترش توليد دورتـر و      
دورتر ميشود و از طريق تـکـنـولـوژي     
جديد به ايجاد نـهـادهـاي مـجـازي و          
پول اندوزي سريع از طـريـق سـفـتـه و            
سهام و بورس و داللي رو مـي آورد.        
ـه          دوره کنوني دوره يکه تـازي سـرمـاي
مالي و مجازي و داللي در همه جـاي  

 دنيا است.  
در ايران اما اين سيستم فقط انگلي و 
گنديده نيست. مافيائـي هـم هسـت.        
دوري و نزديکي به مراکز قدرت بـراي    
سرمايه دار حياتي است. يعني وقتـي   
کسي بخواهد از ايـن سـيـسـتـم پـول               
دربـيـاورد کـافـي نـيـسـت کـه دزد و                   
حريص و بي رحم باشـد بـايـد بـتـوانـد           
وارد خانواده مافياي اقتـصـادي شـود      
تا حاشيه امن داشته باشد. و اين کـار   
ساده اي نيست. يک شـبـه امـکـانـش           
وجود ندارد. جنگ و رقـابـت در ايـن           
سيستم بسيار بـاالسـت. هـرکـس کـه           
زودتر آمده حق آب و گل دارد. روابـط   
خانوادگي و فاميلـي و پـارتـي بـازي           
مهم ميشود. رابطه با مراکـز اصـلـي       
سپاه و باندهاي مسـلـح و نـيـروهـاي            
انتظامي و بيت رهبري مهم ميشود. 
و الي آخر. اين مساله اي بسيار جـدي   
در ايران است. که هيچکس نميتـوانـد    
بسادگي آنـرا دور بـزنـد. حـتـي خـود                
دست اندرکاران حکومت اکـثـرا تـابـع       
اين سيستم مافيائي هسـتـنـد و کـار         
زيادي از دستشان بر نمـي آيـد حـتـي         

 اگر بخواهند.  
جمهوري اسالمي بـراي    :  انترناسيونال

ـه                ساختن "بهـتـريـن مـحـيـط سـرمـاي
گذاري" چه اقداماتي کـرده و يـا مـي           

 تواند انجام دهد؟
: تالشهاي زيادي دارند  کاظم نيکخواه

ميکنند. اين روزها صـدهـا نـهـاد و            
ـه گـذاري ايـجـاد           سازمان ويژه سرمـاي

شــده اســت کــه دارنــد بــا طــرفــهــاي             
ـه            خارجي بحث ميکنند تـا آنـهـا را ب
سرمايه گذاري در ايران تشويق کننـد.  
ـلـيـغـات، و         کنفرانسها، مالقاتها، تـب
رفت و آمدها بسيار فعال اسـت. امـا      
دست اندرکاران اقتصـادي جـمـهـوري       
اسالمي اعتراف ميکنند که تـوفـيـق    
ـه        چنداني در زمينه گستـرش سـرمـاي
گذاري خارجي نداشته اند. مـا داريـم        
از اقــتــصــادي حــرف مــيــزنــيــم کــه             
سالهاست زمين گير شده است. دچـار  
ـه اسـت. فسـاد              بحران سي چهـل سـال

 سرتاپايش را گرفته است.
به همين دلـيـل هـمـيـن تـالـشـهـا و                   

نهادها هم به منبع رانت خواري و پول 
باال کشيدن تبديل شـده اسـت و کـار          
زيــادي انــجــام نــمــيــدهــنــد. "مــرکــز            
ـه                  ـه ب ـقـات اسـتـراتـژيـک" وابسـت تحقي
وزارت خـارجــه حــکـومـت اسـالمــي           
ـه     اخيرا در رابطه با مشوقهاي سـرمـاي
ـه          گذاري نوشته است اين مشـوقـهـا ب
سرمايه گذاري جدي نينجاميده اسـت  
ـه              بلکه "کساني وارد مـيـدان سـرمـاي
گذاري شده اند که سرمايه گذار نبـوده  
و صرفاً با بهره گيري از شرايط رانـتـي   
اقتصاد و سوء استفاده از امتيازات و 
تسهيالت اعطايي، اقدام به فعـالـيـت    
کــرده انــد. ارائــه ارز ارزان قــيــمــت،               
تسهيالت بـانـکـي و مـعـافـيـتـهـاي                
مختلف زمـيـنـه سـاز ايـجـاد رانـت                 
اسـت. ايـن مسـالــه، رونــد ســرمـايــه              
گذاري وتوليد را دچـار اخـتـالل کـرده         
ـلـيـغـات و فضـا                   ـه تـب است". وقتي ب
سازي ميرسيم همين ها را در بـوق و      
کرنا ميکنند که چقدر بـراي تشـويـق        
سرمايه گذاري پول خرج کرده اند. اما  
ـه            در عمل همانطور که مـي بـيـنـيـم ب
جيب چند تا آقازاده و آخوند و پاسـدار  

 کالش ريخته شده است.
تالشهاي ديگري هم انجام ميدهند و   
يک مقدار ناچيزي هم با کـنـار رفـتـن         
تحريمها سرمايه گذاري هـا در ايـران       
راه افتاده اسـت. امـا اقـتـصـادي کـه                
سالهاست دچار رکود و بحران و تـورم    
است به اين سادگي هـا از جـا تـکـان           
ـه                  نميخورد و هـمـه پـولـهـا و سـرمـاي

 ۴ صفحه 
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هر يک از شما که مـدتـي اسـت در        
آلمان هستيد، شـمـايـي کـه از ايـران و              
افغانستان و سوريه و هر کشور ديگـري  
براي يک زندگي بهتر به اينجا آمده ايد، 
شمايي که راه طوالني را طي کرده و از   
مرگ در راه فرار به اروپا و غرق شدن در 
ـتـه و                 درياها خوشبـخـتـانـه نـجـات يـاف
ـيـد کـه       اکنون در آلمان هستيد، مي بين
 اين جامعه نيز مشکالت خود را دارد.

اولين نکته اي که ميخواهم روي آن 
ـيـش از يـک              صحبت کنم اينست کـه ب
مــيــلــيــون پــنــاهــنــده در مــوج جــديــد           
پناهندگي وارد کشور آلمـان شـده انـد.        
بــايــد بــا صــداي بــلــنــد گــفــت ايــنــهــا              
انسانهايي هستند با گذشته خـودشـان،   
با ايده آلهاي خودشان و با امکاناتي که 

 با خودشان به اين جامعه آورده اند.

بايد کـاري کـرد کـه بـه هـمـه ايـن                  
انسانها برخوردي انساني بشود. مـا در     
آلمان و اروپا مـدتـي شـاهـد فـرهـنـگ              
خوشامدگويي اجتمـاعـي و عـمـومـي          
بوديـم. اکـنـون مـتـاسـفـانـه بـه داليـل                    
متعددي اين فرهنگ کمرنگ تر شده و 
بويژه جـريـانـات دسـت راسـتـي سـعـي               
ـنـاهـنـدگـان و               ميکنند فضايـي ضـد پ
بــخــصــوص ضــد کســانــي کــه مــهــر             
مسلمان براي پيـشـانـي آنـهـا زده انـد،             

 ايجاد کنند.

اينجا ميخواهم بگويـم شـمـا وارد        
جامعه اي شده ايد، با مشکالت خاص 
خود با امکانات خاص خـود، اگـر مـا        
ـيـم          ـتـوان اين جامعه را بشناسيم هـم مـي
شانس ماندن در اينجا را داشته بـاشـيـم    
هم زندگي عادي براي خودمان سازمان 
ميدهيم و هم منشا اثر مثبـت در ايـن       

 جامعه ميشويم.

همينطور که االن ميبنيد فرق نمي 
کند از ايران يا افغانستان آمده باشيد يا 
ـيـد ايـن جـامـعـه                   در آلمان زنـدگـي کـن
ـقـاتـي      طبقاتي است دولت وسيستم طـب
عمل ميکند، در ايران آخوند و دستگاه 
ـنـجـا                 حاکمه مبتني بـر اسـالم و در اي
احزابي را مي بينيد که سالهاي سال در 
قدرت هستند و به حرف مردم در کوچه 
و خيابان گـوش نـمـيـدهـنـد. بـه حـرف                
پناهندگان کـه کـمـتـر کسـي گـوشـش              
بدهکار است. تفاوت اينجا بـا ايـران و         

افغانستان اينست که ميتوان با متـحـد   
شدن و استفاده از مکانيزم هاي هـمـيـن    
ـيـر ايـجـاد            جوامع منشا اثر شد و تـغـي

 کرد.

ايــنــجــا مــيــتــوان جــلــســه گــرفــت         
تظاهرات کرد و به زندان نرفت و تـرسـي   
ـنـجـا اعـدام                 از اين چيـزهـا نـداشـت. اي
وجود ندارد ولي مکانيزم هايي هستنـد  
که صدا را جدي نميگيـرنـد و يـا خـفـه            
ميکنند، اينها را بتدريج در اين جامعه 
ـنـجـا             خواهيد شناخت. نکته اي کـه اي
ـنـسـت يـک                     ميخواهـم تـاکـيـد کـنـم اي
ميليون پناهنده و يک سياست غلـط از    
طرف دولت آلمان و اروپا که مستقيـمـا   
به شما ربط دارد و اين سياست قبال هم 
بوده و بايد مورد اعتراض گسترده همه 

 ما باشد.

سياست مبتني بر تقسيم مـردم بـر     
اساس تعلق مذهبي اشان. من در سـال   

وارد اروپـا شـدم، اول در ويـن                 ١٩٩٠ 
در آلــمــان      ١٩٩٦ بــودم و اکــنــون از          

هستم، در آن مقطع به ما بخاطر قيافـه  
و  و رنگ مو و غيره ميگفتند خارجي   

ـنـکـه بـا                 مباحثات متمرکـز بـود بـر اي
خارجيها چه کنيم، به مرور زمان هـمـه     
کساني که از ايران و عراق و افغانستـان  
و ... آمده اند، مهر مسلمان روي آنـهـا        

 زدند.

بنابر اين بايد اين روند را شنـاخـت.   
ـفـر مـهـر                  ـيـونـهـا ن ـل چرا بر پيشاني مـي
مسلمان زدند. دولت آلمان از ده ـ پانـزده  

ميليون مسلـمـان    ٤ سال پيش ميگويد 
 ساکن آلمان هستند.

ـنـسـت کـه مـهـر                چرا؟ واقعـيـت اي
ـيـشـانـي هـمـه                 مسلمان خـوردن روي پ
مستقيما به روي کار آمـدن حـکـومـت       
اسالمي و جنبش اسالمي ربـط دارد.      
در ايــران حــکــومــت اســالمــي در                  
افغانستان طالبان و مجاهدين افغان و   
در کشــورهــايــي از ايــن نــوع ... يــک                 
جنبش سـيـاسـي بـه حـرکـت درآمـد و                
دولت آلمان با اين حکومتها و بـا ايـن         
جنبش همواره کنار آمـده و هـمـکـاري         
کرده است. در آلمان سـيـاسـت رسـمـي           
حکومت اين بود کـه سـعـي کـرد روي           
ميليونها نفر مردم رنگ مسلمان بـزنـد     
و با همکاري با سازمـانـهـاي اسـالمـي        
بخيال خود با خطر تـرور در آلـمـان هـم           

 مقابله کند.

اگر به تلويزيون آلمان دقت کنيد از   
صبح تا شب بـحـث اسـالم اسـت. چـرا             
اسالم تا اين حد مهم شده، بدليل اينکه 
ـبـش فـعـال در           جنبش اسالمي يک جـن
ـيـل        خاورميانه و شمال افريقا اسـت بـدل
اينکه اين جنبش با ترور و وحشـيـگـري    
زندگي هاي بسياري را به گروگان گرفته 
است. دولتهاي غربي بدليل کنار آمـدن   
ـتـصـادي و                 و داشتـن روابـط حسـنـه اق
ــان ســعــودي و               ــاســي بــا عــربســت ســي
حکومت اسـالمـي در ايـران و دولـت               
افغانستان و غيره با آنها کنار مي آينـد  
و با نمايندگان آنها در مساجد و مراکـز  
 اسالمي در اروپا و آلمان هم ميسازند.

همه شما ديده ايد کـه بـه مـحـض           
ورود به آلمان به صرف اينـکـه از ايـران        
ـيـد         آمده ايد، ميگويند مسلـمـان هسـت
مستقل از اينکه چقدر مذهبي هستيـد  
و يا نيستيد و يا اصال مذهب داريـد و      
يا نداريد، ميگويند حتما مذهب داري   

 عالمت بزن مسلمان.

االن هر کس که از کشورهاي اسالم 
زده آمده در محيط کار و در همه جا بـا  
اين سوال روبرو است مذهبت چـيـسـت.    
مذهب از شکل يک عقيده خصوصي و 
ـبـديـل شـده                 امر شخصي در آمـده و ت
است به بخشي از هـويـت اجـتـمـاعـي             

اين يک نوع عقب گـرد اسـت،      -آدمها 
 برگشت به دوران قرون وسطي!

 
در آلـمـان يـک           ٢٠٠٧ ما در سال 

کمپين اعالم کرديـم بـا عـنـوان مـا از              
ـنـي          ـنـرا عـل مذهب دست کشيده ايم. اي
اعـالم کــرديــم، چــرا کــه ســازمــانــهــاي          
ـنـده    اسالمي در اين کشور، خود را نماي
مردم به اصطالح مسلمان عنوان کـرده    
ـيـز    و دستگاه مذهب و اسالم در اينجا ن

 سهم خواهي ميکرد. 
ما گفتيم بر خالف محکوميت بـه    
مـرگ بــدلــيــل ارتــداد، در کشــورهــاي          
اسالم زده، تـعـداد زيـادي از مـردم از                 
اسالم دست کشيده اند و زندگي خود را 

 ادامه ميدهند
ـيـزم         اينجا ميخواهم بگويـم مـکـان
هاي جامعه آلمان را بايد شـنـاخـت مـا       
قبل از اين کمپين عليه کنفرانس اسالم 
ـفـرانسـي کـه دولـت آلـمـان                  بوديم ، کـن
ســازمــان داده بــود بــا اســالمــيــهــا و              
ميگفـت از طـريـق آخـونـد و مسـجـد                  

ميخواهد مسلمانان را در جامعه آلمان 
ادغام کند. تظاهرات ها و اعتـراضـات    
ما در هيچ رسانه اي منعکس نميشـد.  
با اعالم کمپين اکس مسلم سيل رسانه 
ـفـرانـس          ها بسوي ما روان شد و در کـن
مطبوعاتي ما در برلين بيش از يکصد 
ـلـي و اروپـايـي حضـور              رسانه بين المـل

 داشتند.

پناهـنـدگـي    االن شما در هايم هاي 
اگر نخواهيد طبق قوانين شريعه زندگي 
ـيـسـت و                ـئ ـنـکـه آت کنيد چه برسد بـه اي
بيخدا بـاشـيـد مشـکـل داريـد، حـتـي                 
ـنـد           پناهندگاني به ما مراجـعـه مـيـکـن
ميگويند چون مشروب ميخـورم و يـا       
 گوشت خوک در هايم ها تهديد ميشوم.

تعداد زيادي از پناهندگان سکوالر 
ــان              و بــيــخــدا از کشــورهــاي عــربســت
سعودي، سوريه، پاکستان و ... بـا مـا          
تماس ميگيرند چون اسم اکـس مسـلـم      
ــمــايــل                ــراي مــا اي مــعــروف هســت ب
ـنـد بـايـد دور هـم              ميفرستند و ميگـوي
ـيـم مـا       جمع شويم و همه باهم اعالم کن
ـنـاهـنـدگـي         از قوانين سکوالر در امر پ
دفاع ميکنيم، بگوييم تعداد زيـادي از      
ـنـجـا     ما سکوالر و آتئيست هستيم و اي
آمده ايم براي يک زندگي بـهـتـر و بـراي         
آزادي عــقــيــده و بــيــان کــه در آنــجــا                 
نداشتيم. ما ميخواهيم فرهنگ مـدرن   
ـنـجـا يـک        را نمايندگي کنيم نه اينکه اي
آخوند بيايد و از شريعه دفاع کند و کـار  
ما را اينها پيگيري کنند مـا از دسـت       

  همين ها فرار کرده ايم.

در آلمان اين سازمانهاي اسـالمـي     
ـفـوذ و امـکـانـات دارنـد،                   هر جا کـه ن
جامعه را به قهقرا ميبرند. اينها باعـث   
جدايي و تنش در جـامـعـه مـيـشـونـد.            
جـنــگ و دعــوا در هـايــم هــا اکــنــون                
بسياري به اين مربوط است که تعدادي 
ـنـد.    اسالمي در همه چيز دخالت ميکن
پس ما بايد يک حرکت و يک نيرو و يک 
ـنـاهـنـدگـان را         پاسخ و يک وحدت بين پ

 نمايندگي کنيم.

بايد بگوييم يک قانون براي هـمـه ،     
نبايد فرقي بکند شما از کجا آمده ايـد،  
سياست بـايـد ايـن بـاشـد کـه از هـمـه                   
پناهندگان دفاع کنيم و بايد با تـک تـک     
اين افراد صحبت کرد چـرا آمـده انـد و          

 مشکالتشان چه بوده است.

من حتي بارها گفته ام اصـال الزم      

نيست زني که از دست داعش در ايـران    
و يا عراق و سوريه فرار کرده، زندگـيـش   
ـنـدم و                  را بگويد مـن چشـمـم را مـي ب
ميگويم اين زنان بايد فـورا بـه عـنـوان           
پناهنده سياسي به رسـمـيـت شـنـاخـتـه          
ـنـاهـنـده اي کـه                شوند. من ميگـويـم پ
بيخدا اسـت و جـانـش در کشـورهـاي                

يـا مـذهـبـي       اسالم زده در خـطـر اسـت        
ـيـن                  است اما نـمـيـخـواهـد تـحـت قـوان
شريعه در کشورهاي اسالمزده زنـدگـي     

بايد فورا پاسخ مثبت بگيرد و ما کند، 
با کمپين آزيل بـراي اکـس مسـلـم هـا              
تـوانسـتــه ايـم صـد در صـد بــراي بــي                  

از کشـورهـاي     سکوالريستها   خدايان و 
 اسالم زده جواب مثبت بگيريم.

ـنـجـا مـيـخـواسـتـم               نکته اي کـه اي
ــرخــورد                 ــم ب ـن ــد کـ ـي ــاکـ درمــوردش ت
مطبوعات بود. بـا تـابـو شـکـنـي مـا                
مطبوعات اين حـرکـت را مـنـعـکـس             
ـيـم    کردند و ما به خانه ميليونها نفر رفت
و سکوالرها و آتئيست هاي آلمـانـي از     
ما دفاع کردند. مردم مدرن و مـتـرقـي       
آلمان با ما آشنا شـدنـد و از مـا دفـاع             

  کردند. اين مهم است. 

موقعي که مطبوعات موضوعـي  
دفـاع   را پخش مي کنند، مردم از مـا      

ميکنند از مـا از خـط مـا يـک خـط                  
ــواب                  ــه ج ــک خــطــي ک ــه، ي ــالن عــاق
مشکالت را مـيـدهـد يـک خـطـي کـه              
کمک ميکند به همزيسـتـي مسـالـمـت        

 اميز بين مردم .

توي فيس بوک مـي خـواهـيـم يـک          
گروه درست کنيم کـه بـه زبـان فـارسـي            
عربي انگليسي آلماني اردو آنهايـي کـه     
هستند اولين چيزي که ما مي خواهيـم  
اينست که پناهندگان سـکـوالر، هـمـه         
پناهندگاني که مذهب برايشان يک امر 
خصوصي است و يـا اصـال مـذهـبـي              

کنند و خواهان ندارند،  همديگر را پيدا 
يک محيط غير مذهبي و سـکـوالر در     

ـيـن    هايم ها بشوند. ما مي  خواهيم قـوان
 در کمپ ها سکوالر باشد. 

ـيـت       دومين خواستي که داريم امـن
براي کساني هست که از مذهب اسـالم  
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او از جـملـه خـواسـت مشـخـص لـغـو پـرونـده هـاي                        
مفتوحه براي کارگران، معلمان و فعالـيـن سـيـاسـي        

 .بود” اخالل در نظم و امنيت ملي“تحت عنوان 
اين ميتينگ که به مدت چـنـد سـاعـت جـريـان             
داشـت بــا صـحــبــت مــجـري بــرنــامــه شــروع شــد و                   
نــمــانــيــدگــان تــعــدادي از ســازمــانــهــا و نــهــادهــاي             
همبستگي با جنبش کارگري ايران بيانيه هاي خـود  
را براي جمع قرائت کردند. محمد شکوهي، جـمـيلـه     
ميرکي و ليال شـعـبـانـي از جـملـه سـخـنـرانـان ايـن                    
ميـتـيـنـگ اعـتـراضـي بـودنـد کـه ضـمـن دفـاع از                          
مطالبات کارگران ايـران بـر آزادي کـلـيـه فـعـالـيـن                    
کارگري، معلمان زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي، بـر                
خواست هاي بيانيه مشـتـرک جـعـفـر عـظـيـم زاده و                 
اسماعيل عبدي تـاکـيـد کـردنـد. سـخـنـرانـان حـزب                  
همچنين به حضور جـمـهـوري اسـالمـي در نشـسـت              
سازمان جـهـانـي کـار بـعـنـوان حـکـومـت شـالق و                        
سرکوب و اعدام اعتراض کردنـد و خـواهـان اخـراج           
جمهوري اسالمي از اين سازمان و کلـيـه نـهـادهـاي        
بين المللي شدند. صدها نسخه از نامه هـاي حـزب        
کمونيـسـت کـارگـري بـه آل ال او و سـازمـان هـاي                         
کارگري و نهادهاي مدافع حقوق انسان و بيانيـه هـا     
و نامه هاي کمـپـيـن بـراي آزادي کـارگـران زنـدانـي                 
توسط هيئت حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران در                 
ميان شرکت کنندگان در اين ميتينگ پخش شـد و      
به تعدادي از نمايندگـان آي ال او پـوشـه هـايـي از                  
مجموعه اسناد حزب کمونيست کارگري و کـمـپـيـن     

 .براي آزادي کارگران زنداني تحويل گرديد
هيات حزب کمونيست کارگري ايران پـالکـاردي     
با شعار جمهوري اسالمي بـايـد از آي ال او اخـراج              
شود، با خود همراه داشتند. پالکاردهاي ديگري نيز 
با شعار سرنـگـون بـاد جـمـهـوري اسـالمـي در ايـن                    
ميتينگ برافراشته شده بود. پوسترهاي تعـدادي از     
کارگران زنداني از جمله بهنام ابراهيم زاده، مـحـمـد    
جراحي، جعفر عظيم زاده، و نيز اسماعـيـل عـبـدي،       
رضا شهابي و تعداد ديگري از کارگران و معلمـانـي   
که عليه شان پرونده تشکيل شده و به زندان محکوم 
شده اند و همچنين پوسترهايي از شـاهـرخ زمـانـي،       
يکي از رهـبـران کـارگـري کـه در زنـدان جـمـهـوري                      
اسـالمـي درگـذشـت، در ايــن مـيــتـيــنـگ بــه چشــم                    

 .ميخورد
ژوئـن در       ۶در اين ميتينگ که هر سال در روز   

مقابل آي ال او برگزار ميـشـود فـعـالـيـن نـهـادهـاي              
همبستگي با جنبـش کـارگـري ايـران، اتـحـاد بـيـن                 
المللي در حمايت از کارگران در ايران، فعالين حزب 
کمونيست کارگري و فعالين برخي ديگر از احزاب و 

 .گروه هاي چپ و کمونيست شرکت داشتند
الزم بــه تــوضــيــح اســت کــه هــيــئــتــي از حــزب                 
کمونيست کارگري در اولـيـن روز اجـالس سـازمـان            
جهاني کار در ژنو نيز حضور داشتند، پوسـتـرهـايـي     
از جعفر عظيم زاده را در سالن آي ال او نصب کردند 
و صدها نسخه از بـيـانـيـه هـاي خـود را در مـيـان                     

 .نمايندگان در داخل سالن آي ال او توزيع کردند

تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري 
 ايران

 ۲۰۱۶ژوئن  ۷

گذاريها و تالشها را مثل حـفـره هـاي      
ـلـعـد و مـحــو                    سـيـاه فضــايـي مـي ب

 ميکند. 
ـه هـاي      :  انترناسيونال آيا جذب سرمـاي

خارجي کمکي به بـحـران اقـتـصـادي          
 رژيم مي کند؟
: اقتصاد ايران به دليـل   کاظم نيکخواه

کل شرايط وجودي جمهوري اسالمـي  
ـه                کج و معوج رشـد کـرده اسـت. پـاي
اساسيش روي نفت است که در دسـت  
دولــت اســت. و دولــت هــم از يــک                  
مجموعه آخوند و پـاسـدار و آقـازاده            
دزد و مولتي ميلياردر دزد تشـکـيـل    
شده است. طي سـالـهـاي اخـيـر و بـا              
تحريم آمريکا و غرب، سرمايه چيني 
ـه هـم زده               ـفـوذي ب و روسي در ايـران ن
ـه            است. اما اينها هم اسـاسـا سـرمـاي
هاي تـجـاري و وارداتـي هسـتـنـد و                 
ـه            بدرجه اي که در ايـران وارد سـرمـاي
گذاري شده اند با همان مراکـز قـدرت     
مرتبط شده اند. کل ايـن مـجـمـوعـه           
يک بلوک قدرتمند مالي و مـافـيـائـي       
ايجاد کرده است که تکان دادن آن کـار  

 ساده اي نيست. 
ـه      بحران اقتصادي در ايران را بايد بـا ب
حـرکـت در آوردن تـولـيــد حـل کــرد.                
بــيــکــاري گســتــرده، گــرانــي و تــورم           
مزمن، رکود توليد اينها مختـصـات   
بحران اقـتـصـادي در ايـران را نشـان                
ميدهند. چگونه ميشود اينـهـا را از        
بين برد؟ چه کسي ميخواهد اينهـا را    
از بين ببرد؟ يک تصوير سـازي سـاده       
از جانب ملي اسالمي ها و طرفـداران  
دولت روحـانـي ايـن بـود کـه بـعـد از                  
ـه داران       قرارداد کذايي "برجام" سـرمـاي
ـه          خارجي مي آيند و وسـيـعـا سـرمـاي
گذاري ميکنند و تـولـيـد را راه مـي             
اندازند و هـمـه چـيـز خـوب و خـوش                 
پيش ميرود. االن خيلي هـا فـهـمـيـده         
اند که  اينها همه اش خوش خيالـي و    

 يا عوامفريبي بود.  
ـه بـيـکـاري        نه توليد فعال شده است، ن
کم شده است نه گراني و تورم کـاهـش     
يافته است. حتما افت و خيزها و يـک     
تغييرات محدودي صورت ميگيـرد.  
ـفـتـم          اما موانع اصلي همانطور کـه گ
ـه ايــن                   بـرجـاي خــود بـاقــي اسـت و ب

 سادگيها کنار نخواهد رفت.  
شعارهايـي کـه در مـورد "اقـتـصـاد                
مقاومتي" و "ايستادن روي پاي خـود      
بدون نفت" و امـثـال ايـنـهـا بـيـشـتـر                   
تبليغات سياسي يک جناح حکـومـت   
در مقابل جناح ديگر است تا بـرنـامـه    
اقتصادي. و اتقاقا همينها هـم نشـان      
ميدهد که مشکل اسـاسـي بـر جـاي         

 خود باقي است.
چه تغييـري در زنـدگـي        :  انترناسيونال

کارگران و و ساير اقشـار مـردم قـابـل         
 تصور است؟  

: قـربـانـي اصـلـي ايـن              کاظم نيکخواه
شرايط اقتصادي نابهنـجـار در ايـران        
کارگران هستند. هيچکـس بـيـش از         
کارگران در ايران زيـر فشـار نـيـسـت.          
اقشار ديگر مردم هم بسته به ايـنـکـه      
بــه کــجــاي اقــتــصــاد وصــل بــاشــنــد          
متحمل فشارهايي ميشونـد. بـخـش       
اعظم مـردم ايـران قـدرت خـريـدشـان             
بسيار پايين است و بايد بـراي تـهـيـه         
نان شب مدام دوندگي کنند. اما اگـر     
ـه       شما کارگر باشيد. شاغل بودنتـان ب
معناي دست و پـنـجـه نـرم کـردن بـا               
حقوق هاي زير خط فقـر اسـت. و در          
عين حال تهديد بيکاري مـدام بـاالي     

سر شما خـواهـد بـود. و نـپـرداخـتـن                 
ـه             ـقـر را تـجـرب دستمزدهاي زير خط ف
ـه و فشـار و                  ميکنيد و هـزار مسـال

 مصائب ديگر. 
شرايط نسبتا جديدي که ايـجـاد شـده      
براي کارگران بخودي خود بهبـودي را    
در بر نخواهد داشت. کارگر بايد بـراي   
بقا بجنگد و مـبـارزه کـنـد و حـق و                
حــقــوقــش را از حــلــقــوم يــک مشــت            
حريص و مفتخور بي خاصيت بـيـرون   
بکشد. اما يک تفـاوت کـه مـيـشـود           
ــوف                ــنــســت کــه صــف حــس کــرد اي
حکومت در برابر کارگران شکننده تـر  
شــده اســت. تشــديــد تــنــاقضــات در           
صفوف حکـومـتـي هـا بـاعـث شـده              
است که کـارگـران بـتـوانـنـد بـيـشـتـر                 
صدايشان را به هم برسـانـنـد و فشـار         
بيشتري روي حکومت و کارفرمـايـان   

 بگذارند.  
اخيرا شاهد بـوديـم کـه دادگـاهـهـاي             
جمهـوري اسـالمـي عـلـيـه کـارگـران               
معدن طالي آق دره در تـکـاب حـکـم       

کـارگـر را شـالق           ١٧ شالق دادند و     
ــاوت                زدنــد. ايــن گســتــاخــي و شــق
ـقـط از جـانـب                    حکومتـي هـا امـا ف
کارگران و جناح چپ نبـود کـه مـورد        

حمله و اعتراض قرار گرفت. حـتـي از      
درون صفوف حکومت سر وصـدا هـا     
بلند شد و حتي يکي از نـمـايـنـدگـان          
مجلس آنرا قرون وسطائـي خـوانـد. و         
نهايتا مجبور شدند مـديـر کـل کـار           
استان آذربـايـجـان غـربـي را بـرکـنـار               
کنند. اين اتفاق خيلي سمبلـيـک دوره      
کنوني را بيان مـيـکـنـد. يـعـنـي هـم              
کارفرمايان و دولت سعي ميکنند بـا  
خشونت اعتراضات را خفه کـنـنـد، و      
ـه بـا        هم مقاومت و اعتراض و مـقـابل
اين  سـيـاسـتـهـا جـدي و گسـتـرده و                 
جهاني خواهد بود، و هم در صـفـوف       
حکومت شاهد شکافهاي بـيـشـتـر و       
بيشتري خواهيم بود. ايـن آن تـغـيـيـر           
فوري است کـه شـاهـدش هسـتـيـم و             

 خصلت اين دوره را بيان ميکند.
بهرحال براي کارگران راه ديـگـري جـز        
ـه       تشديد مبارزه عليه تعرض سـرمـاي
داران نخواهد بـود. حـتـي اگـر فـرض             
ـه گـذاريـهـاي گسـتـرده                کنيم سـرمـاي
خارجـي صـورت گـيـرد، مـعـنـايـش               
ـه                   ـه کـارگـران اسـت ن تشديـد فشـار ب

 برعکس.  
با تشکر از شرکت شـمـا   :  انترناسيونال

 در اين گفتگو.  

 ۲ از صفحه 

 ۱ از صفحه 

� �6AC?� رو��و��؟E 	� اG�H	د ای�ان 

 ��ار�7 از ا
�ی�ن ا*��ا(� ...



 5 ۶۶۴شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 ���� ����	
���� 
 

�
��� ���� 

اخيرا اطالعيه اي از جانب دو فعال سرشـنـاس جـنـبـش        
کارگري در زندان، بهنام ابراهيم زاده و مـحـمـد جـراحـي، در          
اعالم حمايت مجدد از بيانيه مشترک جعفر عـظـيـم زاده و          
اسماعيل عبدي و در خواست از جعفرعظيم زاده براي پـايـان   
بخشيدن به اعتصـاب غـذايـش مـنـتـشـر شـده اسـت. ايـن                      
ـه شـدت        درخواست هم از نقطه نظر سالمتي جعفر که همه ب
ـقـويـت و ادامـه                     ـقـطـه نـظـر ت نگران حالش هستند و هم از ن
جنبشي که با بيانيه مشترک شروع شده است نقـش تـعـيـيـن        

 کننده اي دارد.  
ـفـرخـواسـتـي اسـت عـلـيـه "شـرايـط                       بيانيه مشترک کـي
معيشتي طاقت فـرسـاي کـارگـران  و مـعـلـمـان و ديـگـر                         
زحمتکشان کشور" و نفي و پايمال شدن "ابتدايي ترين حقوق   
انساني" آنان. عظيم زاده و عبدي در پايان اين بيانـيـه اعـالم        
ـه                             ـه خـواسـتـهـايشـان دسـت ب ميکننـد کـه بـراي رسـيـدن ب
اعتصاب غذا خواهند زد و ايـن اعـتـصـاب از هـمـان روز                   
انتشار بيانيه شروع شد. عبدي بعد از آزادي از زندان به قـيـد    
وثيقه بنا بر توافق قبلي به اعـتـصـاب خـود پـايـان داد امـا                
اعتصاب جعفر ادامـه يـافـت و اکـنـون پـس از چـهـل روز                       

 سالمتي او در معرض خطر جدي قرار دارد.  
در يک سطح عمومي اعتصاب غذا شـيـوه مـنـاسـب و          
کارآئي براي يک مبارزه تعرضي و اجتماعي نيست امـا يـک     
زنداني سياسي آنـهـم در شـرايـط ديـکـتـاتـوري جـمـهـوري                      
اسالمي آلترناتيو چنداني براي بلند کردن صداي اعتراضـش  
ندارد. در چنين شرايطي اعالم اعتصاب غذاي عظيم زاده و  
ـه                 ـه بـيـانـي عبدي نقطه آغازي بود که توانست توجـه هـا را ب
ـه               مشترک جلب کند و حمايتهاي وسيـعـي را بـدنـبـال داشـت
ـه از     باشد اما اين حمايت از خواستها و اهداف بيانيه بود و ن
شيوه اعتصاب غذا. از همان آغـاز بسـيـاري از نـهـادهـا از                
جمله اتحاديه هـاي کـارگـري فـرانسـه، ضـمـن حـمـايـت از                       

خواستهاي بيانيه خواسـتـار خـتـم اعـتـصـاب غـذا شـدنـد.                        
بعد از گذشت بيش از پنج هـفـتـه از اعـتـصـاب غـذا              اکنون 

روشن است که  ادامه اين اعتصاب هم از نقطه نظر انسـانـي     
ـقـطـه نـظـر تـداوم و                         و سالمتي جعفر عظيم زاده و هـم از ن
گسترش حرکت و مبارزه اي که با بيانيـه شـروع شـد شـيـوه            
درست و کارآئي نـيـسـت. حـتـي مـيـتـوانـد پـيـشـرويـهـا و                          
دستاوردهائي که تا همينجـا ايـن حـرکـت داشـتـه اسـت را                  

 کمرنگ کند و تحت الشعاع قرار بدهد.
در شرايط حاضر به درست وضع جسـمـي و سـالمـتـي            
جعفر در محور توجه ها قرار گرفته است. بهنام ابراهيـم زاده     
و محمد جراحي در ابراز نگراني از حال جعفر تنها نيستـنـد.   
اين نگراني همه کارگران و مـعـلـمـان و هـمـه سـازمـانـهـاي                   
ـه   سياسي و تشکلها و فعاليني است که در ايران و در جهان ب
حمايت از بيانيه مشترک برخاسته اند. اکنون سالمتي جعفر  
عظيم زاده و نجات جان او به يک خواست عـمـومـي تـبـديـل         

شده است. بايد با همه توان جمهوري اسـالمـي را بـراي تـن              
دادن به خواستهاي بيانيه مشترک تحت فشار قـرار داد امـا         
ـلـزم                 ـلـنـد مـدت و مسـت اين يک مبارزه زود فرجام نيست، ب
بسيج نيرو در يک سـطـح گسـتـرده در جـنـبـش کـارگـران و                    
معلمان و در سطح کل جامعه است و دقيقا به هميـن دلـيـل      
ختم اعتـصـاب غـذا عـالوه بـر جـنـبـه انسـانـي از لـحـاظ                           
مبارزاتي نيز امري ضروري و مبرم و تعييـن کـنـنـده اسـت.          
ختم اعتصاب غذا اجازه ميدهد نگراني عمومي در مـورد      
وضعيت جسمي او بـر طـرف شـود و تـوجـه هـا دوبـاره بـر                       
مضمون و هدف مبارزه، آنچه در بيانيه مشترک مطرح شـده  

 است، معطوف و متمرکز بشود.
بهنام ابراهيم زاده و محمد جراحي از جعفر ميخـواهـنـد    
که "با اتکا به ابعاد قدرتمندي که اين کارزار پيدا کرده اسـت     
و با اتکاء به حمايت هايي که از سوي کارگران در ايران و در     
سطح جهاني از او و از خواستهايش شده است، به اعتـصـاب   
غذايش پايان دهد. به او قول ميدهيم که با اتکاء با اين نيرو  

 ميتوانيم همه با هم قدرتمند اين کارزار را جلو بريم."
اين گفته و اين قول به ادامه قدرتمند کارزار صـرفـا يـک        
ابراز وفاداري و تجديد عهد نيست بلکه  بيانگر اين واقعيـت  
مهم است که بطور واقعي و عيني تداوم و گسترش مـبـارزه     
در گرو تمرکز و تاکيد بر مضـمـون خـواسـتـهـائـي اسـت کـه                
اکنون  بطور اجتناب ناپذيري تحت الشعاع مساله سالمتي 

 جعفر قرار گرفته است.  
بيانيه مشترک در واقع کيفرخواست کارگران و معـلـمـان    
ـفـرم          عليه نظام جمهوري اسالمي و وضعيت موجـود و پـالت
ـه در ايـران                مشترک همه جنبشها و اعتراضات حـق طـلـبـان
اسـت. الزمسـت مـدام يــادآوري و تــاکـيـد کـرد کــه  ايــن                          
ـفـي و            اعتراضي است عليه "امنيتي کردن فعاليتـهـاي صـن
تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان ، دستمزدهاي زير 
خط فقر، ممنوعيت برگزاري مستقالنه و آزادانه روز جهانـي  
کارگر و روز جهاني معلم، عـدم شـفـافـيـت و عـمـل مـوثـر                  

در قبال نقـض حـقـوق بـنـيـاديـن             ILOسازمان جهاني کار 
کارگران و معلمان ايران و بـا خـواسـت خـارج کـردن اتـهـام                    
"اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت مـلـي کشـور" و          
ديگر اتهامات امنيتي از پرونده هـاي مـفـتـوح کـارگـران و             
ـه اتـهـامـات جـعـلـي و                معلمان معترض و برداشتن اينگـون
ساختگي از پرونده هاي خود و ديـگـر فـعـالـيـن کـارگـري و               

 معلمان زنداني" (از بيانيه مشترک)
بهنام ابراهيم زاده و محـمـد جـراحـي و ده هـا فـعـال                  
جنبش کارگران و معلمان، جنبش آزادي زندانيان سياسـي   
و ده ها تشکل کارگري در ايران و در سطح جهاني در ايـن    
اعتراض با جعفر عظيم زاده و اسماعيل عـبـدي هـمـراه و         
همرزم اند و درخواست بهنام ابراهيم زاده و محمد جراحـي  

 درخواست مشترک همه اين فعالين و نهادها است. 

حدود ده روز پـس از اجـراي         
کـارگـر      ۱۷حکـم شـالق عـلـيـه            

معدن آق دره، کـارگـران مـعـدن           
تـا     ٣۰ذغال سنگ بافق  نيز به 

ضربه شالق تعليقي محکوم  ۵۰
شدند. "جرم" اين کارگران شرکت 
در اعــتــصــاب در اعــتــراض بــه          

 خصوصي سازي معدن است! 
اين حکم ظاهرا عـلـيـرغـم و       
در پاسخ به موج محکوميتها و 
اعتراضات وسـيـعـي کـه اجـراي          
شــالق عــلــيــه کــارگــران آق دره            
بدنبال داشت صادر شـده اسـت.       
تحت فشار اين اعتراضات وزيـر  
کار ناگزير شـد مـديـر کـل کـار              
استان آذربـايـجـان غـربـي را بـر             

اعـالم کـنـد تـالش         کنار بکند و 
خواهد کرد "از اينگونه اتفاقات  
کــارگــري در آيــنــده جــلــوگــيــري         

 شود".
در متن چنين شرايطي اسـت  
که حکـم شـالق تـعـلـيـقـي بـراي               

در کارگران بافق صادر ميشود.    
نگاه اول ممکن است چـنـيـن بـه       
نظر بـرسـد کـه وعـده وزيـر کـار               
براي جلوگيري از تـکـرار اتـفـاق         
آق دره و  مـتـعـاقـب آن صـدور                
حکم شالق براي کـارگـران بـافـق       
ــا  و                    ــهـ ــريـ ــيـ ــي از درگـ ــاشـ نـ
کشــمــکــشــهــاي جــنــاحــي اســت.      
ظاهرا قوه قضائيـه دارد جـواب       
دولت را ميـدهـد و بـه جـامـعـه             
اعالم ميکند که از اسالميـت و    
ــاه            شــقــاوت اســالمــي اش کــوت
نــيــامــده اســت. هــمــان تــقــســيــم         
وظيفه هـمـيـشـگـي بـيـن جـنـاح              
اصالح طلب و اصولگـرا: يـکـي       
شــمــشــيــر مــيــکــشــد و جــنــايــت        
ميکند و ديگري "آبـروي نـظـام"         
را حفظ ميکند. در ايـن مـورد          
نيز مثل همه مـوارد ديـگـر "دو         
بال نظام" نقش مکمل يـکـديـگـر      
را ايـفـا مـيـکـنـنـد. ايـن عـمـال                  
تقسيم کـاري اسـت بـراي حـفـظ            
تعادل و باالنس نـظـام جـهـنـمـي         

 شان. 
آنچه آنان را بـه ايـن بـه ايـن           
وضعيـت انـداخـتـه نـه اخـتـالف              

ــبـــي و                  ــالح طـــلـ ــيـــان اصـ مـ
اصولگرايي بلکه جنبش فعال و   
تعرضي کارگران و کـل جـامـعـه       
معترض و در حال انفجار اسـت.  
از يکسو در برابر اعتـراضـات و     
اعالم محکوميتها به دست و پا 
افــتــاده انــد و از ســوي ديــگــر               
نميخواهند اين بـحـسـاب عـقـب        
نشيني شان گذاشته بشود. مثل  
سگي که خوابيده پارس ميکـنـد   
ــه                  ــد و ن ــعــرض دارن ــوان ت ــه ت ن
ميخواهند خود را از تـک و تـا           
بياندازند. اعتراض عليـه شـالق      
چنان گسترده شده است که حتي 
انجمن هـاي اسـالمـي و رسـانـه            
هاي حکومتي نـتـوانسـتـنـد بـي         
صــدا از کــنــارش بــگــذرنــد. در           
مورد همين حـکـم اخـيـر شـالق            
عليه کارگران بـافـق خـبـرگـزاري        
فارس از قول يک فعـال کـارگـري      
مينويسد "ايـن نـوع بـرخـوردهـا           
مصـداق عــدم انــجـام تــعــهــدات         

الملـلـي کـار و بـنـد             سازمان بين
قـانـون بـرنـامـه         ۵۷ماده  «هـ»

پنـجـم تـوسـعـه کشـور اسـت" و                 
ــه                 ــنــگــون ــد  "اي اعــالم مــيــکــن
برخوردهاي قضايي با مـبـاحـث      
صنفي، راه را بـراي نـارضـايـتـي        
زيرپوسـتـي در جـامـعـه هـمـوار              
ــبــال آن مــوجــب                کــرده و بــه دن

هاي عديده در جامعـه   ناهنجاري
 خواهد شد".

کــه    -امــا نــارضــايــتــي هــا       
مدتهاست از حالت زير پـوسـتـي    
خارج شده و علني و عريان و بـا    

 -صداي بلند فرياد زده مـيـشـود   
ــه              ــي و اعــتــراضــات وســيــع عــل
مجـازات شـالق بـخـاطـر نـقـض              
قوانين سازمان بين المللـي کـار     
و يا  قـوانـيـن کشـوري نـيـسـت،            
بلکه وحشيانه و قرون وسـطـائـي      
بودن اين نوع احکام و مجازاتها 
است. عليه اعتصاب و اعتراض  
که جرم نيست بلکه حق پايـه اي    
هر کارگرست مجـازاتـي اعـمـال       
ميکنند کـه مـجـازات نـيـسـت،           
مصداق کامل شکنجه و بربريت 
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کارزار در حمايت از جعـفـر عـظـيـم        
زاده و خواستهايش ادامه دارد. آخـريـن        
خبرها از وضعيت وي حاکي از اينـسـت   

 ١٠ کــه اعــتــصــاب غــذاي وي کــه از              
ارديبهـشـت شـروع شـده اسـت، ادامـه               
دارد. ايـن مـوضـوع مـوجـب نـگـرانـي                
خانواده و همگان شده است. در رابطه بـا   
اين موضوع بهنام ابراهيم زاده و محمـد  
جــراحــي دو تــن از فــعــالــيــن کــارگــري            
سرشناس در زندان، طي نامه اي تـحـت   
عنوان "در همبستگي با جعفـر عـظـيـم        
زاده و خواستهايش، با ابراز نـگـرانـي از        
وضعيت جعفر عظيم زاده، ضمن اعـالم  
حمايت از خواستهاي او، خواستار پايان 
دادن به اعتصاب غذاي وي شده اند. در   
بخشي از اين نامه چـنـيـن آمـده اسـت:          
"بيانيه جعفر عظيـم زاده و اسـمـاعـيـل             
عبدي عليه فقر، عليه بـي تـامـيـنـي و          
براي يـک زنـدگـي انسـانـي بـود و يـک                    
خــواســت مــهــم آن لــغــو پــرونــده هــاي             
مفتوحه براي کارگران، معلمان و هـمـه       
فعالين سياسي با اتهاماتي چون "اخالل  
در نظم و امنيـت مـلـي" بـود و ايـنـهـا                 
خواستهاي کارگران، مـعـلـمـان و هـمـه             
مردم است. تـحـت چـنـيـن اتـهـامـاتـي               
بسياري از فعالين کـارگـري، مـعـلـمـان           
معترض و کساني چون ما تحت پيگرد 
قرار گرفته و احکام سنگين زندان گرفته 
اند. از همين رو اين بيانيه حرف دل همـه  
ماست و تا هم اکنون نيز بـا مـوجـي از        
ـه يـک حـرکـت               حمايت پاسخ گرفتـه و ب
مهم اجتماعي تبديل شده است. مـا بـا      
تمام قوا همراه اين کارزار هسـتـيـم و از          
همگان ميخواهيم که به حمايت وسـيـع     
خود از اين بيانيه و از جعفر عظـيـم زاده     
ــد. و                   ــن ــداوم ده ــش ت ــاي ــه ــت و خــواس
ـه تـر و         فراخوانمان اينست که همه جانـب

وسيع تر از آنچه کرده ايم، بـراي تـحـقـق         
ـه ايـن شـکـل            اين خواستها بکوشيم و ب
حمايت قاطع و عملي خود را از جـعـفـر      
عظيم زاده و خواستهايش اعالم کـنـيـم.    
ـه جـعـفـر                  نکته مهم آخـر مـا خـطـاب ب
عزيمان است. ما نگران حالش هسـتـيـم     
ـه ابـعـاد         و اکيدا ميخواهيم که با اتکا ب
قدرتمندي که اين کارزار پيدا کرده است 
و با اتکاء به حمايت هايي کـه از سـوي       
کارگران در ايران و در سطح جهـانـي  از       
ـه                    او و از خـواسـتـهـايـش شـده اسـت، ب
اعتصاب غذايش پايان دهد. به او قـول     
ميـدهـيـم کـه بـا اتـکـاء بـا ايـن نـيـرو                        
ميتوانيم همه با هم قدرتمند اين کـارزار  

 را جلو بريم."
بهنام ابراهيم زاده و محمد جـراحـي      
در اين  نامه بـا تـاکـيـد بـر حـمـايـت از                 
خواستهاي جعفر عـظـيـم زاده و بـطـور              
مشخص  خـواسـت لـغـو پـرونـده هـاي              
مفتـوحـه بـراي کـارگـران، مـعـلـمـان و                   
فعالين سياسي تحت عنوان "اخـالل در       
نظم و امنيت ملي، و کارزاري وسـيـعـي    
که حول آن شکل گرفته است، خـواسـتـار    
پايان دادن به اعتصاب غذاي جـعـفـر و        
ادامه اين اعتراضات در اشکالي ديـگـر   
و بــا صــفــي قــدرتــمــنــدتــر شــده انــد.               
درخواست اين دو فعال کارگري از جعفـر  
عظيم زاده، هم به لحاظ حفظ سـالمـت   
جعفر و هم به لحاظ تداوم قدرتمنـد ايـن     
کارزار راه درسـتـي را در مـقـابـل قـرار               

 ميدهد.  
از سوي ديگر در اين هفـتـه در روز       

خرداد جمعي از فعـالـيـن مـعـلـم و            ١٦ 
ـه ديـدار        اعضاء کانون صنفي معلمان ب
خانواده جعفر عظـيـم زاده رفـتـنـد و بـا               
خانواده وي و تعدادي از اعضاء اتحاديه 
آزاد کارگران ايران کـه در آنـجـا حضـور           
داشتند به بحث پيرامون وضعيت جعفر 
عظيم زاده و جنبشي که به دنبال بيانـيـه   

مشترک رهبران زنداني جنبش کـارگـري   
ـه امـنـيـتـي               و معلمان حول اعـتـراض ب
کردن فعاليتهاي صنفـي و اجـتـمـاعـي          
شکل گرفته است، پـرداخـتـنـد. در ايـن           
ديدار، حاضرين بر اهميت پيوند خـوردن  
ـه                ـق ـلـف طـب مبارزات بخـشـهـاي مـخـت
ــاکــام کــردن                 کــارگــر و تــالش بــراي ن
ـه                  ـفـرق جرياناتي که بـا اشـاعـه افـکـار ت
ـه             ـق ـه طـب افکنانه براي خدمت گـذاري ب
حاکم سرمايه دار سعي مي کـنـنـد ايـن       
بخشها، بخصوص معلمان و کـارگـران       
را از هم تفکيک نمايند، هشـدار داده و        
به عنوان موضوع عـاجـل جـنـبـش، بـر           
ادامه مبارزه متحدانه براي آزادي جعفـر  

 عظيم زاده تأکيد نمودند.  
ـلـي نـيـز در ايـن               در سطح بين الـمـل
هفته نـامـه هـايـي حـمـايـتـي از سـوي                  
ـه       اتحاديه هاي کارگري از جمله اتـحـادي
کارگران کشتيرانـي و سـاخـتـمـانـي در             
استراليا، جان کالرک رهبر ائتالف عليه 
ـه هـاي          فقر در کانادا، و شوراي اتـحـادي
کارگري در ونکوور در کانـادا مـنـتـشـر        
گرديد. موضوع اين نامه ها، حمايت از  
جعـفـر عـظـيـم زاده و خـواسـتـهـايـش،                   
حمابت از کارگـران زنـدانـي و خـواسـت            
آزادي آنها و هـمـه زنـدانـيـان سـيـاسـي،             
محکوم کردن جمهوري اسالمي بخاطر 
اجراي احکام عصـر حـجـري شـالق در             
قـبـال کـارگـران آق دره و اعـتـراض بــه                   
عضويـت رژيـم اسـالمـي در سـازمـان               
ـه پـل مـک لـي              جهاني کار بود. از جـمل
رئيس واحد سيدني اتحاديه کشتيـرانـي   
در اين کشور طي نامه اي شديـد الـحـن      
به سازمان جهاني کار انزجار خود را از     
سکوت اين سازمان در قبال  تـوحـش و     
بربريت رژيم اسالمي نسبت به کـارگـران   
و نقض پايه اي ترين حقـوق آنـان اعـالم        
ـه و ضـمـن حـمـايـت از کـارگـران                    داشت
زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي در ايـران،              
خــواســتــار لــغــو عضــويــت جــمــهــوري         
اسالمي در سازماني جهاني کـار شـده       
اســت. هــمــچــنــيــن جــان کــالرک طــي            
ســخــنــرانــي اي پــر شــور در آکســيــون             
اعـتــراضــي در تــورنــتــو در کــانــادا در             
حمايت از جعفر عظيـم زاده و تـمـامـي           
کارگران زنداني در ايران، ضـمـن اعـالم        
حمايت و پشتيباني گرم خود از کارگران 
در ايران، انزجار خود را از سـرکـوبـگـري       
ـه اجـراي               هاي رژيم اسـالمـي و از جـمل
حکم شـالق در قـبـال کـارگـران اعـالم                 
داشته و خواستار لغـو عضـويـت آن در          
سازمان جـهـانـي کـار شـد. کـارزار در                

ــم زاده و                    ــر عــظــي ــت از جــعــف حــمــاي
 خواستهاي او ادامه دارد.  
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ـه    اجراي احکام وحشيانه شالق علـي
کارگران آق دره همانطور کـه قـبـال نـيـز            
ـه کــارزار                     ــون بـ ــن ــرده ام، اک ــاره ک اش
اعتراضي مهمـي تـبـديـل شـده اسـت.             
کارزاري کـه در آن کـارگـران بـا اعـالم                  
اينکه اين شالق سرمايه داران اسـت کـه     
در پناه قوانين مجازات اسالمي به بـدن  
کارگران زده شد، کل توحش حـاکـمـيـت     
ســرمــايــه و دســتــگــاه قضــايــي رژيــم             
اسالمي و قوانينـش را کـه تـمـامـا در              
خدمت صاحبان سرمايه است به چالش 

 کشيده اند.  
در اين هفته تـعـدادي از زنـدانـيـان            
سياسي از زندان رجايي شهر به اسـامـي   
ابراهيم فيروزي، محمد جراحي، بـهـنـام      
ابراهيم زاده، مهـدي عـظـيـمـي، وحـيـد            
موسوي، امين حسن وند سيـار، حسـن     
کاکاوند طـي نـامـه اي تـحـت عـنـوان                  
"شالق زدن موقوف" انزجـار خـود را از           
ـه اعـالم                     اين عـمـل شـنـيـع و وحشـيـان
ـه اعـتـراضـات               داشتند. در ايـن نـامـه ب
ـه و                 ـه ايـن عـمـل وحشـيـان گسترده علي
برکناري مدير کل اداره کار آذربـايـجـان      
غربي زير فشار اين اعـتـراضـات اشـاره       
 شده و در بخشي از آن چنين آمده است:

"به باور ما زير اين فشـار هـا اسـت         
ــعــاون                     ــر کــل اداره کــار و ت کــه مــدي
آذربــايــجــان غــربــي تــحــت عــنــوان بــه           
اطالعي از اجراي حکم برکنار شد. امـا    
ـلـکـه بـايـد             برکناري وي کافي نيسـت. ب
صدور چنين احکامي مـمـنـوع شـود و         
ــد و                        ــالق زده انـ ــي کـــه شـ ــانـ کسـ
صادرکنندگان چنـيـن احـکـامـي بـايـد            
محاکمه بشـونـد. در عـيـن حـال بـايـد                 
خواستهاي برحق کارگران معدن طـالي    
آق دره فورا پاسخ داده شود. ايـن اولـيـن         
بار نـيـسـت کـه شـاهـد صـدور چـنـيـن                   
ـه       احکامي شنيعي در قبال کارگران و ن
ـلـکـه جـوانـان، زنـان و                 فقط کارگـران، ب
مردم معترض ديگر بوده ايم. حرف مـا     
زنــدانــيــان ســيــاســي، حــرف مــا مــردم          

 اينست که شالق زني موقوف."
قبال نيز در همين رابطه تشکلـهـاي   
ـه آزاد کـارگـران                 کارگـري چـون اتـحـادي
ايران، سنديکاي شـرکـت واحـد، و نـيـز            
کانون نويسندگان ايـران نـامـه دادنـد و             
کيفرخواست خودشان را در قـبـال ايـن            

 توحش و بربريت اعالم داشتند.  
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دادگاه کيفري يزد بـعـد از سـه بـار             
تشکيل دادگاه  سرانجام در ايـن هـفـتـه         

کـارگـر      ٩ احکامي تعليقي در قـبـال            
معدن بافق يزد صادر کرد. بـنـا بـر ايـن          
حکم محمد حسن تشـکـري کـه عضـو         

ـه       مـاه     ١١ شوراي اسالمي شهر است ب
ـه             ٥٠ حبس و  ـقـي ب ضربه شـالق تـعـلـي

ـه         ٥ مدت   ٥ سال و "متهم رديف دوم" ب
ـه مـدت             ـقـي ب سـال     ٥ سال حبس تعلـي

ـه              محکوم شدند.  البته ايـن حـکـم اولـي
روز فرصت هست کـه     ٢٠ است و ظرف 

به آن اعتراض شود. قضيه از ايـن قـرار          
 ٥ است که بدنبال مبـارزات بـا شـکـوه           

هزار کارگر بافق يزد در سال گـذشـتـه و        
شــهــر بــافــق را بــه تــحــرکــت در آوردو              

 ٩ انعکاس وسيعي در جامعـه داشـت،       
کارگر اين معدن تحت عنوان "اخالل در  
نظم و امنيت ملي و ..." تحت پـيـگـرد          
ـه                 قرار گرفتند. ايـن کـارگـران سـه بـار ب
دادگاه احضار شدنـد، امـا بـر پـا شـدن              
زمزمه اعتراض در ميان کارگران و در     
واقع شهر بافق، آنان را محتاط کـرد. و       
ـقـي بـطـور               اکنون با صدور حـکـم تـعـلـي
واقعي جا خالي داده اند، چون از اجـراي    
چنين احکامي آنـهـم در مـحـلـي چـون             
بافق يزد که تجربه مبارزات متحد ايـن    
کارگران و مردم ايـن شـهـر در مـقـابـل               
چشــم هــمــه اســت، هــراس دارنــد. بــه               
ـقـي دادنـد،          عبارت روشنتر حکم تـعـلـي
چون جرات اجرايـش را نـدارنـد. ضـمـن             
اينکه با صدور اين احکام مـيـخـواهـنـد      
چمـاقشـان را روي سـر کـارگـران نـگـاه                  
دارند. خصوصـا بـعـد از اجـراي حـکـم                

کارگر معـدن آق دره       ١٧ شالق در قبال 
که با موجي از اعتراض روبـرو شـد، تـا        
جايي که در مباحث کنفرانـس جـهـانـي       
آي ال او که در جريـان اسـت، انـعـکـاس          
داشت، اينان از يکطرف محـتـاط و در       
هراس هستند و از سـوي ديـگـر بـراي               
اينکه نشان دهند که قوانـيـن مـجـازات       
اسالمي و عصـر حـجـري شـان جـاري              
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است، در قبال کارگران بافق يـزد نـيـز        
حـکــم شــالق صـادر کــرده انــد. امــا              

سال تعليق گذاشتـه   ٥ اجرايش را براي 
اند، چون ميدانند کـه اجـراي چـنـيـن            
احکامي چگونه کارگران معدن بـافـق   
يزد و شهر بافق را ميتواند به حـرکـت     
ـه        در آورد. ميدانند که اين کار چـگـون
ميتواند به موج اعتراضي کـه عـلـيـه       

ـه راه       ١٧ شالق زدن بر  کارگر آق دره ب
افتاده است، شـدت دهـد و بـرايشـان             
گران تمام شود. نکته اينجاست که در  
برابر صدور چنـيـن احـکـامـي نـبـايـد             

 ساکت نشست.
ادامه قدرتمند کارزار عـلـيـه احـکـام          
وحشيانه شالق زني، اين احکام عصر 
حــجــري رژيــم اســالمــي و قــوانــيــن            
مجازات اسالمي اش، پاسخ درخـور    

هـزار کـارگـر         ٥ به اين توحش اسـت.     
بافق يزد و مردم اين شهر با پيـوسـتـن    
به اين کارزار و طومارهاي اعتراضـي  
شان، ميتوانند کاري کـنـنـد کـه ايـن            
گستاخي حکومت، بهاي سنـگـيـنـي     
برايشان داشته بـاشـد. بسـاط شـالق            
زني و کل اين تـوحـش را بـايـد جـارو            

 کرد. 
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اعتراضـات کـارگـري هـمـچـنـان            
ـه هـايـي از ايـن                 گسترده است. نـمـون
ـه لــحـاظ خــواسـتـهــا،               اعـتـراضـات ب
شرکت خانواده ها، و شکل اعـتـراض     
ـه يـکـي از                  برجستگي دارد. از جـمل
ـه               اعتراضات مهـم در هـفـتـه گـذشـت
تجمع اعتراضي جمعـي از مـعـلـمـان          
بازنشسته در مقابل ساختمـان ديـوان     
عدالت اداري در نونزدهم خـرداد بـود.     
ـلـيـون،        دو شعار مهم خط فقر سه مـي
حقوق ما يک ميليون، بـيـمـه رايـگـان        
ــر روي                بــراي بــازنشــســتــگــان کــه ب
بنرهايشان نوشته شده بـود، جـايـگـاه         
ـه ايـن حـرکـت اعـتـراضـي                   مهـمـي ب
ميداد. شعارهايي که اعـتـراض کـل         
جامعه به زندگي زير خط فقر را بـيـان   
کرده و بر خـواسـتـهـاي مـهـمـي چـون             
افزايش دستمزدها به باالي خط فقر و   
درمان رايگان تاکيد دارد. شعارهايي  
که مدتهاست کارزاري حول آن شـکـل   
گرفته اسـت و در ايـن کـارزار بـطـور                
واقعي کارگران و مـعـلـمـان در کـنـار           
يکديگـر قـرار دارنـد. "مـعـيـشـت و                   
منزلت حق مسلم ماست" شعار مهـم   

ديگر مـعـلـمـان بـازنشـسـتـه در ايـن                  
حرکت اعـتـراضـي بـود کـه در واقـع               
بيانگر توقع و خـواسـت واقـعـي آنـان            
است. تعداد تجمع کنـنـدگـان در ايـن         
حرکت اعتراضي به بيش از يـکـصـد         
نفر ميـرسـيـد کـه از تـهـران، کـرج و                  
کرمانشاه در اين محـل گـرد آمـده و          
پيگير خواستهايشان بودند. همچنين  
يــک خــواســت مشــخــص مــعــلــمــان          

سازي حقوقشـان بـا      بازنشسته همسان
ـه          بازنشستگان سايرنهادها اسـت و ب

 تبعيض اعتراض دارند.  
نمونه مهم ديگر از اعـتـراضـات        
کارگـري در هـفـتـه اي کـه گـذشـت،                  
تجمع اعتراضي کـارگـران شـهـرداري         
بروجرد به همراه خانـواده هـايشـان در        

خرداد بود که ابـعـاد اجـتـمـاعـي            ١٦ 
تري به اين حرکت اعـتـراضـي داده و          
انعکاس وسيعي در شهـر داشـت. در        
هفته گذشته کـارگـران شـهـرداري در           
شــهــرهــاي اقــلــيــد، بــروجــرد، اراک و          
برازجان نـيـز تـجـمـعـات اعـتـراضـي                
داشتند و بـويـژه تـجـمـع اعـتـراضـي                 
همزمان کارگران شهـرداري و فضـاي       
سبز اهواز در مقابل فرمانداري باعث 
شد که توجه مردم شـهـر را بـيـش از             

 بيش به خود جلب کند. 
يک نمونه ديـگـر از اعـتـراضـات            
کارگري که در دو هفته اخير خبر سـاز  

 ٣٠٠ بوده است، تجمعات اعتراضي   
ــازنشــســتــه           ــر ب ــراي  I.T.Iکــارگ ب

مطالبات پرداخت نشـده شـان اسـت.        
اين کارگران از سوم خرداد تا کنون بـا    
ـه در              چادر زدن در مـحـوطـه کـارخـان

 اعتراض بسر ميبرند.  
 ٨٠٠ همچنين در هفته گـذشـتـه      

کــارگــر مــخــابــرات در لــرســتــان، در          
هماهنگي با کارگـران مـخـابـرات در         
چند شهر ديگر در اعتراض به سـطـح     
نازل دستمزدها و عـدم اجـراي طـرح            
طبقه بـنـدي مشـاغـل در مـحـوطـه                

 شرکت دست به تحصن زدند.   
و بــاالخــره در هــفــتــه گــذشــتــه             

ـه     ١٩ کارگران پترو پارس فاز  عسـلـوي
بعد از تجمعات پي در پي شان موفق 
شــدنــد بــخــشــي از طــلــبــهــايشــان را          
بگيرند. عالوه بـر ايـن اعـتـراضـات،             
کمپرسور سازي تبريز، کاشي طـوس،  
شرکت تأسيسات دريايـي خـرمشـهـر       
ــاي داغ                     ــون ه ــان ــگــر ک ــز از دي ــي ن
ـه       اعتراضات کارگري در هفته گـذشـت
بودند. بدين ترتيب هفته گذشته هفتـه   
اي پر جنب و جـوش از اعـتـراضـات           

 کارگري در شهرهاي مختلف بود.  

 ۶ از صفحه 
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ـيـن           دست کشيـده انـد        يـا طـبـق قـوان
اسالمي گناهکار شناخته ميشـونـد.   
ـقـط بـراي                      ما مـي خـواهـم کـه نـه ف
ـيـسـت            ـئ کساني که ميگوينـد مـن آت
ــي کــه                 ــراي کســان ــکــه ب ــم بــل هســت
همجنسگرا هستند براي کسانـي کـه     
مسـيــحــي هســتــنـد، امــنــيــت بــراي          
کساني که دوست دختر دوسـت پسـر       
دارند، امنيت براي زناني که حـجـاب     
سرشان نميکننـد، بـرقـرار بـاشـد. نـه              
اينکه همان قوانين و همان فشـار در      
کشورهاي مبدا را ايـن بـار از دسـت          
تعدادي ريـش و پشـم دار اسـالمـي               

 مردم تجربه کنند و از آنها بترسند.

ـيـم     در آلمان ما خواهان اين هسـت
که کساني که اذيت مي کننـد کسـي     
ـيـدار           که صبح افراد را در هـايـم هـا ب
ـيـا            ميکند و ميگويد بيا ايـن قـرآن ب
نمازت را بخوان همه اينها بايد مـورد  
پيگرد قانوني بگـيـرنـد. آنـهـايـي کـه             
تهديد جاني کردند نامه تهديد امـيـز     
نوشته اند در کشور آلمان يـعـنـي اگـر       
ـيـم تـعـداد               ما بتوانيم خـوب کـار کـن
ـيـسـبـوکـي         زيادي را جلب کنيم اگر ف
بگذاريم که هزاران نفر اليک کنند ايـن  
فشار عظيمي هست روي جامعـه بـر     
روي مطبوعات کـه عـکـس الـعـمـل           

 نشان دهند.

مي خواهيم پرسنلي که آنجا کـار  
مي کنند قوانين سکوالر را رعـايـت     
کنند يعني ما هـمـيـن مـورد ديـروز            

دوست مـا ايـن جـا هـم حضـور                 که 
دارند، پناهنده اي که ايرانيـ  عـراقـي     
ــور شــده اســت در                    اســت و مــجــب
مدارکش بنويسد مسلمان هست، بـا    
وجود اينکه مذهب ندارد و از اسـالم      

 دست کشيده است. 
ـتـي                  ـنـسـت کـه وق نکته مـهـم اي
نماينده دولت آلمان و کسـانـي کـه در        
جلسات گفتگو با پناهندگان شـرکـت   
ـبـايـد                      ميکنند، مـتـرجـمـيـن و ... ن
پناهندگان را تحت فشار گـذاشـتـه و        
ـيـشـتـر      آنها را بسوي مذهب و اسالم ب
سوق دهند، ايـن بـازگشـت بـه قـرون              

  وسطي است.  

پيام من به همه پناهـنـدگـان ايـن       
هست که ما نماينده شما هستيم کـه    
سکوالر وآتئيست هستيد ما نماينـده  
ـيـم کـه از                  ـنـاهـجـويـانـي هسـت شما پ
کشورهاي اسالم زده آمده ايـد. شـمـا         

زهرجنبش اسالمي و ديکتاتوري  که 
اسالمي را چشيده ايد، شما جوانـانـي   
که به جامعه مدرن تعلـق داريـد، واز       
ـتـرنـت از طـريـق مـديــاي                   ـن طـريـق اي

وسـکـوالر    اجتماعي دنيا را شناخته   
ـنـده شـمـا             زندگي ميکنيد، مـا نـمـاي
ـنـاهـنـدگـان        هستيم. ما صداي همه پ
هستيم، پناهندگاني که آمده اند يـک    
زندگي بهتر براي خـود بسـازنـد و نـه           
ـيـشـتـر          اينکه اسالم بيشتر و آخـونـد ب
بخواهند. متاسفانه در کشـور آلـمـان       

که صداي شمـا   روند سياست اينست 
ـنـد يـا شـمـاهـا را               را خاموش ميکـن
تــحــت فشــار قــرار مــيــدهــنــد وايــن           

وسازمانهاي اسالمـي و     اسالمي ها 
يا کساني که از جنبش اسالم افراطي 
طرفداري ميکنند، اينجا امکان پيدا 
ـنـد و          ميکنند خودشان را مطـرح کـن
خود را نماينده مردم مسلمان معرفي 

 کنند.

ـيـم هـمـيـن االن يـک                ما ميـگـوي
ميليون نفر پناهجو وارد آلـمـان شـده        
ـقـل                   ـيـون انسـان مسـت ـل اند، يـک مـي
ـقـل از          ازتعلق مذهبي قومـي، مسـت
رنــگ پــوســت ايــنــهــا انســان هــايــي          

گذشته دارند، آينده دارند،  هستند که 
آرزو دارند، مشکـالتـي دارنـد کـه از           
نـظــرمـن هــرکـدام از ايــن افـراد يــک               
داستان پشت سرخود دارند، داسـتـان     
ــو               ــک ت ــدگــي درامــاتــي ــدگــي، زن زن
کشــورهــاي اســالمــزده. زنــدگــي کــه         
ـتـه، مـبـارزه             آزادي نداشته، زنـدان رف

طوالني را   کرده به زور راههاي خيلي
طي کـرده و تـوانسـتـه بـا هـر فشـار                  
ومشـکــلـي بــوده وارد کشــور آلــمــان           
ـنـجـا آب               بشود. اين آدم حـق دارد اي
خوش از گلويش پايين برود. حق دارد 
ـنـاهـنـدگـي               زندگي کنـد، حـق دارد پ
بــگــيــرد ولــي اگــر مشــکــل هســت            

بنابراين بايد متشکل شده و از حقوق 
 همه پناهندگان دفاع کنيم.

در آلمان سياست ما همـواره ايـن     
بوده عليه سازمانهاي دست راستي و   
ضدخارجي فعاليت کرده و عليه چـپ  
هاي سنتي و پرو اسالمـي بـوده و از         
حقوق همه پناهندگان دفاع کرده ايـم.  
مــا گــفــتــه ايــم مــذهــب بــايــد امــر              
ـتـه ايـم               خصوصي افراد بـاشـد. و گـف
جنبـش اسـالمـي اجـازه نـدارد بـزور               
حجاب را بر زنان در اروپـا تـحـمـيـل            
کند، اجازه ندارد جدا سازي را تحميل 
کند، و همه اين افکار مترقي و مدرن 
مورد توجه و حمايت مردم آلمان قرار 

 گرفته است.

بنا بر اين يکبـار ديـگـر از هـمـه            
ـيـم بـا مـا             پناهندگان دعوت مـيـکـن
ـبـول داريـد کـه              تماس بگيرند. اگـر ق
ـتـاري         قوانين بايد سکوالر باشـد و رف
ـنـاهـنـدگـان داشـتـه           سکوالر با همه پ
باشند. اين حرکت کمک خواهـد کـرد      
ـيـم.        که به يک جنبش بزرگ دامـن بـزن
جنبشي براي دفاع از جامعه مدني و   
سيويل، در دفاع از همـزيسـتـي بـدون       
تنش در جامعه آلـمـان. از يـکـطـرف           
ـنـد    اسالميها در مساجد تبليغ ميکن
ـنـد و از طـرف               آلمانيها نجـس هسـت
ديگر راستها تبليغ ميکنند که هـمـه     
مسلمانان تروريست و يا عقب مـانـده   

 هستند و بايد اخراج شوند.

ما ميتوانيم جلوي رشد جريانات 
اسالمي و دست راستي در آلـمـان را         
بگيريم. اينجا ترس مردم ايـن هسـت      
که جوانان به سوريه رفته و تـروريسـت   
ميشوند و بر ميگردند. جامعه آلمـان   
احتياج به مـا دارد. پـرچـمـي کـه از                 
حقوق برابر همه مردم دفاع ميکند و   
در مقابل راسيسم و جنبش ارتجاعي 
اسالمي ايستاده و از زندگي انسـانـي     

  براي همه دفاع ميکند. 

ما ميتوانيم کمک کنيم جـامـعـه      
آلمان سکوالرتر بشود. در اينجا چـون  
ـقـش دارد اسـالمـيـهـا هـم                   کليـسـا ن
ـنـد. مـا خـواهـان             ادعاي سهم ميکـن
قطع دست مذهب و همه مـذاهـب از     
دولت و آموزش و پرورش هستيم. در   
اين موارد نظرات و پيشنهادات خـود  

  را براي ما ارسال کنيد.

 ۳ از صفحه 
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بدنبال تالش ارسالن ناظري از اعضاي کمپين براي آزادي کـارگـران       
پل مک لي رئيس واحد سـيـدنـي    در ايران در کشور استراليا،  زنداني

ـامـه اي شـديـد الـحـن بـه                         اتحاديه کشتيراني در اين کشـور طـي ن
سازمان جهاني کار انزجار خود را از سکوت اين سازمـان در قـبـال         
ـايـه اي            توحش و بربريت رژيم اسالمي نسبت به کارگران و نـقـض پ
ترين حقوق آنان اعالم داشته و ضمن حمايت از کـارگـران زنـدانـي و         
زندانيان سياسي در ايران، خواستار لغو عضويت جمهوري اسالمي 
ـامـه                      ـارسـي و مـتـن ن در سازماني جهاني کار شده اسـت. مـتـن ف

 ارسالي اين اتحاديه ضميمه است.  
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٢٠١٦ ژوئن  ٣ ، ٩٥ خرداد  ١٤ 

Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
http://free-them-now.com 

*** 
 گاي رايدر دبير کل سازمان جهاني کار
ـان تـوحـش       سازمان جهاني کار و ديگر نهاد هاي بين المللي در جري
سازمان يافته جمهوري اسالمي و کارفرما هايش بر عليه کـارگـران   
و فعالين کارگري در ايران قرار گرفته اند. همه ايـنـهـا نـمـونـه هـاي               

اعمال تروريستي کارفرمايان عليه کارگران است. اين ديگـر بـه چـه         
منوالي است که همه اين اتفاقات و موارد بـه رويـت شـمـا رسـيـده               
است اما ايران عضو سازمان جهاني کار باقي مانده است. سازمـان   
جهاني کار چه اقداماتي بعمل اورده است تا اطمينان حـاصـل کـنـد       
ـا کـارگـران دسـت بـر                که ايران و کارفرماها و عواملش از ضديـت ب
ـايـه اي          دارند و بيعدالتي در قبال آنان پايان پذيرد و تضييع حـقـوق پ
انسان, اختناق و همه ديگر اشکال اعمال بربريت به هـمـيـن مـنـوال         

 ادامه نيابد.                       
اعدام کارگران، کتک کاري، شالق و تازيانه زدن آنان، استثمار زشـت  
و شنيع کودکان کار، ارعاب و تهديد کارگران، تضييع حقوق مسلـم  
و پايه اي کارگران مانند حق تشکل، حق آزادي ابراز عقيده سياسـي  
و خيلي موارد ديگر، از زمره اتفاقات روزمره در ايران اسـت. هـمـه         
ـا             اين موارد به اطالع سازمان جهاني کار رسانده شـده اسـت. يـقـيـن
فقدان يک اقدام اساسي و جدي عليه ايران، حـاکـي از هـمـدسـتـي و             
شريک بودن در اين جرايم است. اين باعث شرم و سرافکندگـي  يـک        
ـلـغ     سازماني مثل سازمان جهاني کار و سازمان هايي است  که مـب
ارزش ها و اصول کارگري مي باشند. که آگاهانه چشـم شـان را بـه             

 روي واقعيت مي بندند.  
ـا ايـران را بـراي ادامـه                       واحد سيدني اتحاديه کشـتـيـرانـي اسـتـرالـي
توحشش نسبت به کارگران و فعالين کارگري محکوم مي کنـد. در     
عين حال ما تمام افراد و سازمانهايي را که اجازه مي دهند چـنـيـن      
ـابـد را بـدون ايـنـکـه هـيـچ                  بربريت بر عليه کارگران در ايران ادامه ي
کمپيني براي لغو قوانين ضد کارگري پيـش بـرنـد، مـحـکـوم مـي              

 نماييم.
ما سازمان جهاني کار را عاجال فرا مي خوانيم که عضـويـت ايـران      
از سازمان جهاني کار را لغو نمايد. مـا سـازمـان جـهـانـي کـار را                   
عاجال فرامي خوانيم تا از ايران فورا بـخـواهـد کـه هـمـه زنـدانـيـان                  
سياسي و کارگران زنداني را آزاد کند و همه قوانيني را که اعدام هـا  
و زنداني نمودن و همه تنبيهات ديگر دولت و کارفرماها را مـجـاز       

حـقـوق   مي نمايد، لغو نمايد و قوانيني را وضع نـمـايـد کـه حـافـظ             
 انسان و دسترسي به همه حق و حقوق انان باشد.

ـا           اگر مايليد که روي اين موضاعت مباحثا کنيم لطفا از تـمـاس ب
 من دريغ نفرماييد.     

  
 با احترام

 پل مک لي

 اتحاديه کشتيراني استراليا رئيس واحد سيدني


	ر��ان ای�ان 	�� ه	ی� از ه�%��$� #"	�� 
	ر��� �	�  
نامه شوراي اتحاديه هاي کارگري ونکور (کانادا) در نامه اي                 -١ 

به گاي رايدر مدير کل سازمان جهاني کار خواهان دخالت اين                         
 سازمان درمورد نقض آشکار حقوق کارگران در ايران شد  

نامه شوراي اتحاديه هاي کارگري ونکور (کانادا) در نامه اي به              -٢ 
 جمهوري اسالمي و خواست آزادي کارگران و معلمان زنداني  

نامه اتحاديه کارگران کشتيراني جمهوري اسالمي در حمايت از            -٣ 
جعفر عظيم زاده و در اعتراض به شالق زني کارگران توسط                             

 جمهوري اسالمي  
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٢٠١٦ ژوئن  ٣ ، ٩٥ خرداد  ١٤ 
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بدنبال تماس مسعود ارژنگ از اعضـاي کـمـپـيـن بـراي آزادي                 
ـامـه اي             کارگران زنداني، شوراي اتحاديه هاي کارگري ونـکـورطـي ن
خطاب به گاي رايدر مدير کل سازمان جهاني کـار خـواهـان دخـالـت          
اين سازمان در مورد نقض حقوق پايه اي کارگران در ايـران شـد. در            

ژوئن با امضـاي جـوي هـارتـمـن پـرزيـدنـت ايـن                     ۲ اين نامه که روز 
  :اتحاديه  براي شهال دانشفر ارسال شده، آمده است
ـانـي        »جعفر عظيم زاده و اسماعيل عبدي به اتهام  اجتماع و تـب

و اتهامات امنيتي ديـگـر مـحـکـوم شـده انـد.               «عليه امنيت ملي
اينها از نوع اتهامات تيپيکي است که بطور روتين توسط جمـهـوري   
اسالمي براي مقابله با متحد و متشکل کردن کارگران بکار گـرفـتـه      

 ميشود.  
تعداد ديگري از کارگران و معلمان نيز بطريقي مشـابـه بـعـنـوان          
زنداني سياسي نگهداري ميشوند مانند بهنام ابراهيم زاده، مـحـمـد        
جراحي، عليرضا هاشمي، محمود بهشتي، رسول بداقـي، مـحـمـود       
صالحي، عثمان اسماعيلي، داود رضوي و رضـا شـهـابـي. شـرايـط            
نگهداري زندانيان نيز غير انساني است. بعنوان مثال آنـهـا دائـمـا از          

امکانات درماني محروم ميشوند، آب داغ اغلب بسته است، اذيـت    
 و شکنجه و مرگ در زندان نيز روتين و معمولي است.   

اين اقدامات ناقض حقوق بشر و در تقابل با سـيـاسـت آي ال او            
است. از جمهوري اسالمي بعنوان عضوي از آي ال او بايـد خـواسـتـه        
شود به اين حقوق احترام بگذارد و از شما ميخواهيم که مـواضـع آي     
ال او درمورد اين موضوعات را نسبت به جمهوري اسالمـي اعـمـال      

 کنيد  
ـا هـمـيـن                   ٢ اين شورا همچنين در تاريخ  ـامـه ديـگـري ب ژوئـن ن

و در آن  اقــدامــات          مضــمــون بــراي جــمــهــوري اســالمــي ارســال              
ـا               ـابـل ب سرکوبگرانه جمهوري اسالمي را ناقض حقوق بشـر و در تـق
سياست آي ال او دانسته و مينويسد: "بعـنـوان عضـوي از سـازمـان              
جهاني کار از جمهوري اسالمي انتظار دارد که  به اين حقوق احـتـرام     
بگذارد و مطابق اين قوانين اين زندانـيـان را آزاد کـنـد و بـه حـقـوق                    
کارگران براي متشکل شدن و قراردادهاي جمعي و حـق اعـتـصـاب           

 براي بهبود شرايط شان احترام بگذارد."  
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ـاظـري از اعضـاي کـمـپـيـن بـراي آزادي                         بدنبال تماسهاي ارسـالن ن

ـامـه اي         ٣١ کارگران زنداني  روز  مه اتحاديه کارگري استراليا طـي ن
خطاب به مقامات جمهوري اسالمي ضـمـن اعـالم نـگـرانـي خـود                
نسبت به وضعيت جعفر عظيم زاده، به شـالق زدن کـارگـران مـعـدن            
طالي تکاب اعتراض کرد و در آن نگراني عميـق خـود را در مـورد            
ـامـه         بي حقوقي کارگران در ايران اعالم داشت. متن ترجمه فارسي  ن
اتحاديه کارگران ساختمان، جنگل و مراتع، انرژي و معدن اسـتـرالـي      

 :را در زير ميخوانيد
 ۲۰۱۶ مه  ۳۱ 

 رهبر جمهوري اسالمي ايران
 ايت اهللا سيد علي خامنه اي

 رئيس جمهور اسالمي ايران،حسن روحاني 
 وزارت دادگستري

 هيئت نمايندگي جمهوري اسالمي ايران مستقر در سازمان ملل
واحد عمومي استان نيو سات ولس اتحاديه سـاخـتـمـان، جـنـگـل و            
مراتع، انرژي و معدن که بزرگترين اتحاديه کـارگـري اسـتـرالـيـا مـي            
باشد و کارگران اين واحدهاي صنعتي را تـحـت پـوشـش دارد، ايـن                
نامه را برايتان مي نويسد و نگراني عميق خود در مورد بي حقـوقـي   

 .کارگران در ايران را ابراز مي دارد
ما اين نامه را برايتان مي نويسيم تا بگوييم که نـگـران سـالمـتـي و          
تندرستي زنداني سياسي جعفر عظيم زاده فعال حقـوق کـارگـري کـه         

هفته است در زندان وحشتناک اوين در اعتصاب غـذاي   ۳ االن مدت 
نامحدود بسر مي برد، هستيم. عظيم زاده در نوامبـر سـال قـبـل بـه            
جرم شرکت در فعاليت هاي مشروع کارگري دستگير شده و در حـال      
ـائـل         حاضر حکم شش ساله زندان خود را طي مي کند. او بمنـظـور ن
شدن به مطالباتي از جمله توقف اجراي حکم فعلي و بررسي مـجـدد     
درخواست او مبني بر رد اتهام فعاليتش بر عليه امنيت ملي، دسـت  
به اعتصاب غذا زده است. (الزم به توضيح است که جـعـفـر عـظـيـم           

روز بود که در اعتصاب غذا بسر ميـبـرد کـه در         ۳۳ زاده در اين روز 
  نامه اين اتحاديه به اشتباه سه هفته ذکر شده است)

نـفـر از کـارگـران            ۱۷ ما همچنين اين نامه را درمورد شالق زدن به   
معدن آق دره تکاب در غرب غرب ايران که با شکايت و درخـواسـت       
کارفرماي مربوطه و بخش حراست بوقوع پيوست و هر کارگري بـيـن   

ـاري نـيـسـت        ۱۰۰ تا  ۳۰  ضربه شالق خورد، مينويسيم. اين اولين ب
مـا انـزجـار خـود نسـبـت بـه                 .که کارگران در ايران شالق ميـخـورنـد   

استثمار وحشيانه کارگران در ايران و محروميت آنان از حق تشکل و   
اعتراض که در بيشتر کشورهاي دنيا پذيرفته شده است، را ابراز مـي  

 .داريم
 ارادتمند شما
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اجازه دهـيـد در پـاسـخ از مـنـصـور                
حکمت ياري بگيرم. منصور حکمت  
ـيـسـم                در سمينار دوم مـبـانـي کـمـون
کارگري به طور مفصل به اين سئـوال  
در بستر بحث مقوله "دولت" پرداخته   

 است. ميگويد:
"يک بـحـث ديـگـر مـا بـحـث دولـت                  
است. بحث ديکتاتوري پرولتاريا، که  
يک موضوع تفکيک کننده گرايشات 
سوسياليستي مختلف بوده. کسـانـى    
که در اين مفهوم تجديد نظر ميکنند 

ـفـي از       و کسانى که تبيين ـل هاي مخت
اين ميدهند. آيا ما بـه ديـکـتـاتـوري        
پرولتاريا قائليم يا نه؟ کالً چه بـه سـر     
ـلـي    اين فرمولبندي مي آيد؟ چون خي
از چپها کنار گذاشتند. مـوقـعـى کـه        
ـتـاريـا                  اين شـعـار ديـکـتـاتـوري پـرول
مطرح مـيـشـود و مـوقـعـى کـه در                  
ادبيات مارکسيستي مي آيد کـلـمـه      
"ديکتاتوري" اين معني که امروز ما   
از آن داريم، يعني حکومت نـظـامـي      
را نداشت. ديکتاتوري حتي به معني  
حکومت بکـار مـيـرود. بـه مـعـنـي               
اينکه حاکميـتـي وجـود دارد و يـک             

اي هست که ديکته مـيـشـود. و        اراده
بحث مارکس و مـارکسـيـسـتـهـا در         
مورد ديکتاتوري پرولتاريا ايـن بـود       
که جامعه به هـر حـال ديـکـتـاتـوري             

تـريـن      طبقاتي است. حتي در ليبرالي 
حـکــومـتــهــاي غــربـي دارد بـرنــامــه           
اجتماعي و اقتصادي و افق سيـاسـي   
طبقات معيني اعمال ميشود. شمـا   
هر دفعه راجع به سرنـوشـت جـامـعـه        
ـيـن سـوسـيـال          رأي نميگيريد. وقتي ب
دمــکــراســي و مــحــافــظــه کــارهــا            
انتخابـات مـيـشـود شـمـا داريـد در                
ـنـي         چهارچوب يک ديکتاتـوري مـعـي
باصطالح قوه مجريه و نهادهايش را   
تعيين ميکنيد. ولي در اسـاس ايـن         
حاکميت که متکي اسـت بـه بـازار،          
متکي است به مالکيت خصـوصـي،   
متکي اسـت بـه اصـالـت رقـابـت و                 
اصالت فردگرايي، تغييري نميدهيـد.  
هيچوقت در جامعه انـگـلـسـتـان يـا           
آلمان يا کانادا يا آمريکا سوسياليسم 
جزو موضوعات مورد بحث نيسـت.  
هيچوقت مـالـکـيـت اشـتـراکـي يـک             

ـيـسـت.            موضوع انتخابـات آن روز ن
انتخابات در چـهـارچـوب مـالـکـيـت          

 .فردي دارد صورت ميگيرد
ـيـد کـه               ـبـول کـن در نتيجه اگر شمـا ق
جامعه بر اساس مالکيـت فـردي بـر        
وسايل توليد و مالکيـت خصـوصـي      
ـبـول                  ـيـد اسـت، اگـر ق بر وسايـل تـول
مــيــکــنــيــد کــه جــامــعــه بــا فــرض            
حــکــومــتــي اســت کــه ارتــش دارد،          
دادگاه دارد، زنـدان دارد. اگـر فـرض           
ميکنيد قانون آن کشور بـراي مـثـال        
اين تقدس را به مالکيت ميدهد و يا 

هـا     مثالً اين جايگاه را براي اتحـاديـه  
قائل است يا دسـتـمـزد را رسـمـيـت             
ـنـاي             ميدهد و حتي جـامـعـه بـر مـب
دســتــمــزد مــتــکــي اســت، آنــوقــت           
ـنـي دارد اعـمـال                 ديکـتـاتـوري مـعـي
ـنـکـه چـقـدر                  ـقـل از اي ميشود مسـت
انتخابات صورت بگيرد يـا نـه. ايـن         
ديکتاتوري بورژوازي اسـت کـه دارد         
اعـمــال مـيــشــود مــنــتـهــا بـه طــرق             

 .پارلماني دارد اعمال ميشود
ديکتاتوري پرولتاريا هـم بـه هـمـيـن            
معني ديکتاتوري پرولتاريا است کـه  
ـقـه ديـگـري         برنامه اقتصادي يک طـب
مبناي جامـعـه اسـت. دارنـد سـعـي              
ميکنند مالکيت خصوصي را لـغـو     
ـيـن          ـنـد تـعـي کنند، دارند سعي ميکن
توليد اجتماعي را بگذارند بـه عـهـده      
هــمــه آحــاد جــامــعــه، دارنــد ســعــي          
ـنـدازنـد، دارنـد           ـي ميکنند مزد را ورب
سعي ميکنند مقولـه پـول را حـذف          
ـنـد بـه هـر             کنند، دارند سعي مـيـکـن
کس به اندازه نيازش بدهند، ولي ايـن  
مــمــکــن اســت بــطــريــق انــتــخــابــات        
شورايي انجام بشود و هر کسـي هـم       
در آن حـق رأي دارد. هـر کسـي در                 
شوراي شهر و محـل خـودش عضـو        
است و هزار و يک جا کانديد ميشـود  
و در هزار و يک انتخابات هم شـرکـت   
ميکند ولي نفس اينکه در حکومـت  
ـتـاريـا        کارگري يا در ديکتاتوري پـرول
همه حق رأي دارنـد و در شـوراهـاي            

اند، چيزي از  مختلف عضو و نماينده
اين کم نميکند کـه ايـن بـه هـر حـال              
ــه اســت.               ــک طــبــق ــاتــوري ي ــکــت دي
ـقـه اسـت بـه ايـن             ديکتاتوري يک طب
ـيـو           ـتـرنـات معني که برنامه عمل و آل
اجتماعي يک طبقه معينـي اسـت و       

 .آن دارد پياده ميشود
بــراي هــمــيــن اســت کــه جــابــجــايــي          
ديکتاتوري پرولتاريا با ديـکـتـاتـوري     
بــورژوازي هــم از طــريــق يــک ضــد              
انقالب ميتواند عـمـلـي شـود نـه از              
طريق انتخابات. عمالً تنها راهي که  
شما ميتوانيد در انـگـلـسـتـان بـراي             
مثال لغـو مـالـکـيـت خصـوصـي را              
تبديل کنيد به يـک مـوضـوعـي کـه            

اش اظهار نظر کنند ايـن   مردم در باره
است که از پـروسـه پـارلـمـانـي فـراتـر             

آمـيـز بـودن و           برويد. بر سر خشـونـت   
آميز نبودن پروسـه سـيـاسـي        خشونت

نيست. بحث سـر ايـن اسـت کـه آيـا               
پارلماني هست يا نه؟ هيـچـوقـت در      
چهار چوب نظام پـارلـمـانـي شـمـا بـا            
مسأله "سوسياليسم آري يا نه" روبـرو    
نميشويد که برويد به آن رأي بـدهـيـد.    
ولي در جامعه انگلـسـتـان هـم بـراي          
اينکه مردم بخواهند سوسياليسـم را    
به کرسي بنشاننـد بـايـد از پـارلـمـان             
ـنـد خـارج از          فراتر بروند و کاري بکـن

 .ساختارهاي سياسي موجود
در جــامــعــه ســوســيــالــيــســتــي هــم          
همينطور است. تا وقتي کسي نيـايـد    
آن را بــر بــيــنــدازد آن ديــکــتــاتــوري            
پرولتاريا است، که البتـه بـه مـقـوـلـه           
ــا               ــه ــردازم، مــنــت ــت مــيــپ زوال دول
ديــکــتــاتــوري پــرولــتــاريــا بــمــعــنــي         
"ديکتاتوري بمعني روزمره کلمه" کـه    

ها از حکومتهاي پليـسـي    در روزنامه
ـنـد                    و نـظـامـي و غـيـره حـرف مـيـزن
نيست. ديکتاتـوري بـه ايـن مـعـنـي              
نيست که حقوق مدنـي آدمـهـا لـغـو          
ــشــود!               ــا مــحــدود مــي ــشــود ي مــي
ـتـاريـا                  بـرعـکـس! ديـکـتـاتـوري پـرول

اي است که در آن حقوق مدني  جامعه
ـيـشــتـر پـاســداري                آدمـهـا بـمــراتـب ب
ميشود و آدمها بيشتر اجازه دخالـت  
دارند. شما خودتان جنبـش شـورايـي       
را در نظر بگيريد و مقايسه کنيـد بـا     
ســيــســتــم پــارلــمــانــي. در ســيــســتــم          
پارلماني چهار سال يا پنج سال يکبار 

٪ مردم مـيـرونـد      ٦٠ ٪ تا ٤٠ حدود 
ــات يــکــروزه رأي                ــخــاب در يــک انــت
ميدهند. در اين کشور که هـر کسـي     
ـيـاورد،                  ـيـشـتـر رأي ب بطور نسـبـي ب
نماينده را تعيـيـن مـيـکـنـد. يـعـنـي               

٪ ، يـکـي       ٢٠ ٪ ، يکـي    ٣٠ يکنفر 

ـيـاورنـد، آن          ٤٠  ٪ از   ٤٠ ٪ آراء را ب
٪ تعيين ميکـنـد کـه وکـيـل آن            ٤٠ 

٪ در انتخـابـات   ٤٠ شهر کي هست.  
ـنـد،          ٪ آنـهـا بـه       ٤٠ شرکت مـيـکـن
New Labour        ،رأي مـيـدهـنـد

ـنـهـا              ٢٤ ايشان با    ٪ آراء آن شـهـر ت
 .اش ميتواند باشد نماينده

اين سيستمي است کـه اآلن هسـت.         
سيستم شورايي متکي به ايـن اسـت       
که شما هر روز در شوراي منـطـقـه و      
ـيـد، خـودتـان را          محلتان عضو هست
ـيـد،              براي هر پستي کـانـديـد مـيـکـن
احتماالً تعداد انتخاباتهايي کـه يـک       
ـنـجـاه        فرد بايد در چهار سال بکنـد، پ
برابر بيشتر از انتخاباتهايي است کـه    
يک فرد در نظام پارلماني بـايـد در آن       
شرکت بکند. بعالوه اينکه از هـمـان        
اول خودش در ساختار سياسي دخيل 
است. آن شورا هم مقننه اسـت و هـم       
مجريه. در نتيجه بحث ديـکـتـاتـوري      
پرولتاريا بـحـث حـق رأي يـا حـقـوق               
ـنـکـه افـق و                مدني نيست، بـحـث اي
ـنـا            ـقـه مـب برنامه اجتماعي کدام طـب
ـنـاي کـدام          است، و تصميمات بر مـب
بــرنــامــه اجــتــمــاعــي دارد صــورت          

 .ميگيرد
ـيـم.         بنابراين ما پاي اين شـعـار هسـت
ـيـن             ـي ـب ـنـکـه ت منتها دقيقاً بخاطر اي
مردم از ديکتاتوري به نسبت صـد و      
ـتـي            پنجاه سال پيش فـرق کـرده و وق
بمردم ميـگـويـي ديـکـتـاتـوري، يـاد             
ـيــنــوشــه يــا شـاه يــا مــارکــوس يــا               پ
حکومت ايران ميافتند، ما اينطوري 
در برنامه ما گفتيم کـه؛ "حـکـومـت          
کارگري که در ادبيات کمونيستي بـه    

آن ديکتاتوري پرولتاريا اطـالق شـده       
اين است.... و مـا هـمـچـنـان از آن                 

 ."دفاع ميکنيم
ميخواهم بگويم تعصب روي فـرمـول   
نيست، تعصب روي محتواي بحـثـي   
است که آنـجـا هسـت. ايـن کـه هـر                  
حــکــومــتــي طــبــقــاتــي اســت، هــر           
حکومتي يک نوع ديکتاتوري اسـت،  
و نبود ديکتـاتـوري بـه مـعـنـي زوال             
دولت است نه بمعني دولت پارلماني. 
ــلــي            بـخــصــوص ايــن کشــور کــه خــي
ديـکــتـاتــوري اســت. در ايـن کشــور             
ـيـداد              انگلستان ديـکـتـاتـوري دارد ب
ميکند. اگر شما با رئيس يک حـزبـي    
ـيـد                    ـتـوان مخالـف بـاشـيـد چـه بسـا ن
خودتان را کانديـد وکـالـت مـجـلـس           
ـنـي را         بکنيد. و اگر پول سپرده مـعـي
ـيـد بـرويـد                    ـتـوان نداشتـه بـاشـيـد نـمـي
خودتان را کانديـد وکـالـت مـجـلـس           
بکنيد. و نماينده "شين فين" اگـر در         
وفاداري به مـلـکـه قسـم نـخـورد در               
پارلمان هم راهش نميدهند، تـازه در      
ـتـه             خود پارلمان چقـدر تصـمـيـم گـرف
 .ميشـود بـجـاي خـودش مـحـفـوظ             

ـيـسـم       (منصور حکمت: مباني کمـون
کــارگــري، ســمــيــنــار دوم، انــجــمــن           

  )٢٠٠١ مارکس، ژانويه 

است. اين ماشين جنـايـت بـايـد        
 برچيده بشود.  

کارگران و توده مردم به کـل    
قوانين ضد انساني حـاکـم و بـه          
کل سـيـسـتـم قضـائـي اسـالمـي             
اعتراض دارند و خـواهـان لـغـو           
شالق و امحاي کل ماشـيـن آدم     
کشي اي هستنـد کـه جـمـهـوري          
اسالمي تحت عنوان "قصاص و   
مجازات اسـالمـي" بـر جـامـعـه            

حاکم کـرده اسـت. حـکـم شـالق               
کارگران بافق مـيـتـوانـد و بـايـد           
آخرين مـورد چـنـيـن گسـتـاخـي            
هائي از جـانـب جـانـيـان حـاکـم              

 باشد. 
بايد با تـمـام قـوا بـراي لـغـو               
مجازات وحشيانه شالق، امحـاي  
کل سـيـسـتـم قضـائـي جـمـهـوري              
اسالمي و زير کشيـدن حـکـومـت       
قرون وسطائي که براي بقاي خـود    
به چنـيـن مـاشـيـن آدم کشـي اي               

  متکي است مبارزه کرد.

 ۵ از صفحه 
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ژوئــن در نـمـايــنـدگــان           ١٠ روز   
تعدادي از اتـحـاديـه هـاي کـارگـري             

 New south  اســـــــــتـــــــــان

Wales  در نشـسـتـي        در استراليـا
که در سالن اتحاديه هاي کارگري در   
سيدني داشتند، حمايت و پشتيبانـي  
خود را از جعفر عظيم زاده و کارگران 
ـنـد. در             زنداني در ايران اعـالم داشـت

ـئـت          اين مراسم يکي از اعضـاي هـي
اجــرايــي اتــحــاديــه ســاخــتــمــان در            

با اشـاره بـه عـکـس             سخنراني خود
جعفر عظيم زاده نظر حاضرين را بـه      

ـيـد                 ـن ـي ـب کـه   او جلب کـرده و گـفـت ب

کارگران و فعالين کارگري را همه جـا  
ـبـال مـي             از جمله ايران تعقـيـب و دن
کنند. نمايندگان شرکت کننده ضمن  
شعار دادن صحـنـه بـا شـکـوهـي از             
ـنـد. ارسـالن          همبستگي بر پا ميـکـن
ناظري از اعضاي کمپين براي آزادي   
ــادر حــزب                 ــي و ک ــدان ــران زن ــارگ ک
ـيـسـت کـارگـري ايـران در ايـن                 کمون
اجــالش شــرکــت داشــت و شــرکــت           
کنندگان همراه با او شعار مـيـدادنـد.    
جعفر عظـيـم زاده آزاد بـايـد گـردد،              
ــايــد گــردد،               کــارگــر زنــدانــي آزاد ب
جمهوري اسالمي از سازمان جهانـي  

کار اخراج بايد گردد. در آخر تعدادي  
از نمايندگان با گرفتن عکس جـعـفـر    
در دستشان در همبسـتـگـي بـا او و           
کارگران ايران عکس ميگيرند. بدين  
ـنـدگـان مـحـلـي                ترتيب جلـسـه نـمـاي
کارگران اتحـاديـه هـاي کـارگـري در            
ـيـا بـه صـحـنـه پـر شـوري از                    استرال
ـبـديـل        همبستگي با کارگران ايـران ت

  شد.
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٢٠١٦ ژوئن  ١٠ 
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هزار دالري که هـفـتـه قـبـل اعـالم            ۵۰ در پاسخ به فراخوان حزب براي يک کمپين 
ـاقـي            ۴۱۰۷۰ دالر جمع آوري شده است. هـنـوز       ۸۹۳۰ شد مبلغ  دالر ديـگـر ب

مانده است که اميدواريم به همت دوستداران حزب و کانال جديد نه تنها اين مبلـغ  
 بلکه خيلي بيشتر از اين مبلغ جمع آوري شود.  
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 کرون  ۵۰۰۰                 سيامک بهاري 
 يورو  ۳۰                                       بهار گلشه و خالد زارعي

 دالر  ۱۰۰                   کيومرث صبري 
 دالر  ۱۰۰۰                  ايرج آبشار 

̀ر    ۸۹۳۵               #�_    د
 ا����	���	ل
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