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دعوا بر سر حـقـوقـهـاي نـجـومـي و              
دزديها و فساد حکومتي همچنان بـا  
حدت و شدت در ميان حکومتي هـا  
ــان دارد. هــرروز خــود دزدان                 جــري
حکومتي در دعواهايشان چند مورد 
چپاولگري هاي نجـومـي شـان را رو          
ميکنند. اين دور جديد دعواها از رو  
شدن حقوقهاي نجومي چـنـد مـديـر         
شرکت توسعه ملي شـروع شـد و بـه          
ـيـه مـقـامـات                ـق افشاي حـقـوقـهـاي ب

ـيـشـهـاي حـقـوقـي            حکومت رسيد. ف
ـيـون در مـاه           ٨٠ يا  ٧٠ شان از  ـل مـي

ـيـون و          ٢٥٠ شروع ميشد و تا    ـل مـي
ــلــيــون در مــاه هــم          ٨٠٠ حـتــي     مــي

ميرسيد. در آخرين افشاگريها از باال  
ميليارد تومان در يـک   ٨٠٠ کشيدن 

نوبت توسط روساي بانک ملت حـرف  
زده مـــيـــشـــود. بـــعـــالوه رئـــيـــس             
دادگاههاي انقالب حکومت از فساد 

ــلــيــارد تــومــانــي            مــالــي هــزاران مــي
توسط برادر روحاني حرف ميزند. او    
ميگويد حسـن روحـانـي بـايـد بـراي             

برادرش حداقل تقاضـاي حـبـس ابـد         
 نمايد. 
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اخير يکي از پل هاي شهر زيباي مـا    
ـتـخـر         را به نرده هاي زشت بلنـدي مـف
کرده اند به اسم "نرده هاي خودکشي". 
ـنـد      کارگران شهرداري سخت مشـغـول
تا قبل از تابستان شبيه همين بـال را    
برسر دومين پل شهر نيز بياورند. اين  
نرده ها، نه فقط منظره فوق العاده از   
ـلـکـه ايـن        فراز پل را مکدر ميکند، ب
ـنـاک را دائـمـا يـادآوري             واقعيت هول
ـنـظـيـر                     ـي ميکند کـه در ايـن شـهـر ب
هستند کساني چنان ديپـرس و بـهـم        

ريخته و مايوس که در حضور اينهمه 
زيبايي جان خود را ميگيرند. و البـد     
کم هم نيستند؛ اين نـرده هـاي رعـب        

 انگيز را براي چه باال برده اند؟
اين حکايت شـهـر آرام مـا، ونـکـوور            
ـيـد اگـر             است. حاال حسابش را بـکـن
ساکن مونيخ بوديد، ايـن روزهـا چـه          
حالي داشتيد! هفته گذشته جوانـکـي    
هژده ساله در جنايتي دهشت انـگـيـز    
جان نه نفر و خودش را با شليک گلوله 
گرفت. همه ابتدا فکر کردند عمليات  
ـنـه     داعش بوده و از ترس نفس در سـي
حبس کردند. و باز، همه، بخـصـوص    

مهاجرين ساکن آلمان و ايرانيان علي 
الخصوص، نفسي به راحتي کشيدنـد  
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وقتي پليس اعـالم کـرد کـه جـوانـک              
"روانپريش" بوده، ربطـي بـه داعـش و           
تروريسم اسالمي نـداشـتـه، احـتـمـاال         
ـاتـل         خواسته الگوي کشتار جـمـعـي ق
نروژي چند سال پـيـش کـه تـمـايـالت           
راسيستي داشت را تکـرار کـنـد. آري         
چـنــان بــه مــرگ تــروريسـم اســالمــي           
گرفتنمان کـه بـه تـب روانـپـريشـي و                 
راسيسم بايد راضي باشيم. اما حـتـي      
اين "نفس راحت" هم دوامي نـداشـت،       
چون در يک شهر ديگر آلـمـان جـوانـک         
مــهــاجــر ســوري دســت بــه کشــتــار             
ـانـه              انتحاري زد که گـرچـه خـوشـبـخـت
تلفات محدودي داشـت امـا ارتـبـاط         
اين جنايت با داعـش مسـلـم بـود. و              
من پيش خود زمـزمـه مـيـکـنـم: در              
قياس با اوضاع آلمان صد رحـمـت بـه      
"نرده هاي خـودکشـي" شـهـرمـا. ايـن              
احساس ناامني در آلـمـان حـاال قـرار           
ـا        ـان است چند نفر را "روانپريش" و احـي

 سوسايدال کند؟
ـازه       وضعيت آلمان به اوضاع فـرانسـه ت

ــروز                  ــن ديـ ــيـ ــمـ ــجـــان دارد. هـ رحـ
اسالميست ها در شمال فـرانسـه يـک        
کشيش را وسط کليسـا سـر بـريـدنـد.          
اين جنايـت تـنـهـا چـنـد روز بـعـد از                   
جنايت دهشتناک شهر نيس است کـه    
يک هوادار داعش با کاميون به مـيـان   
جمعيت زد و حمام خون براه انـداخـت.     
پيش خـود مـيـگـويـم بـيـچـاره مـردم                
فرانسه! آنها نه فقط در معرض تهاجـم   
ـلـکـه دولـت           اسالميست ها هستنـد ب
فخيمه به اصطالح سوسياليستها نـيـز   
ـانـه ايـن وضـع مـرتـب "تـمـديـد                    به به
ـاف آنـهـا             وضعيت فوق العاده" را بـه ن
مي بندد و از آن سو راسـيـسـت هـا و         
ــوت                 ــجــاعــي ق ــي" ارت ــهــه مــل "جــب

 ميگيرند. چه شود آنجا؟
امــا فــکــر نــکــنــيــد مــثــال اوضــاع              
انگلستان خيلـي بـهـتـر از فـرانسـه و               
آلمان است. به راي چـنـد وقـت پـيـش            
ـا دقـت کـنـيـد.             خروج از اتحاديه اروپ
اکثريت مردم از سر اعتراض به وضـع    
موجود راي به برقراري شرايطي دادنـد  
که وضعشان را احتماال حتي بدتر هـم    
خواهد کرد. بهر حال دسـتـکـم راسـت         
ـات                    ـان تـريـن و ارتـجـاعـي تـريـن جـري

ناسيوناليستي و راسيستي را تـقـويـت    
ـاشـي از يـک                  ميکند. اگـر ايـن راي ن
"روانپريشي" اجتماعي نبود، پس چـه      

 بود؟
و يا فکر نکنيد وضع ژاپـن کـه آنسـر          
دنياست چندان بـهـتـر اسـت. هـمـيـن               
روزها و در کـنـار خـبـرهـاي فـوق آدم             
ميخواند که يک بابايي در ژاپـن بـراي       
نجات آدم هاي معلول با چاقو بهـشـان   
حمله برده و آنها را قصابي کرده اسـت!  
عجب! و من پيش خود فکر ميـکـنـم     
بلنداي نرده هاي روانپـريشـي در ژاپـن        

 چند متر بايد باشد؟
يا مثال ديگر، شما هم احتمـاال ايـنـرا      
را تجربه کرده ايد: در سـالـهـاي اخـيـر           
وقتي روي فيسبوک مي روم، مـراقـبـم    
ـلـيـغـات و                       که مـبـادا نـگـاهـم بـه تـب
ويدئوهاي وحشـتـنـاک سـربـريـدن هـا              
ـا          توسط اسالميست ها بيفتـد. امـا ب
اينهمه عليرغم همه دقت و مراعـات،  
ـاره          جايي که انتظارش را نـدارم، يـکـب
قيافه پلشت يکي از ايـن هـا را مـي              
بينم که کنار پنج سربريـده نشـسـتـه و         
لبخند احمقانه و چندش آوري بـه لـب       
دارد. ديدن يکي از اينها تا يک هـفـتـه      

آدم را از قوت مي انـدازد. نـمـي دانـم            
اسم اين حالت روانپريشي است يا چيز 
ـا     ديگر، اما حس ميکني آن نرده ها ت

 توي جگرت فرو رفته است.
تازگي به ليست سياه ممنـوعـه هـايـم       
در فيسبوک، ويدئوهايـي از خشـونـت        
عجيب و غريب ايادي اردغـان عـلـيـه       
ـا                 کردها و ديگـر مـخـالـفـيـن اش و ي
کشتار سياهان بدست پليس آمـريـکـا    
هم اضافه شده است. چنان خشونـت و     
جنايتي در اين ويدئو ها هست که آدم   
فکر ميکند به قرون وسطي بـرگشـتـه      
ايم. بعد از آنطرف ميشـنـوي کـه يـک          
ـاز سـابـق                 جوان سـيـاهـپـوسـت و سـرب
ارتش آمريکا در يک تظاهرات عـلـيـه      
ـلـيـس رفـتـه            کشتار سياهان توسـط پ
تفنگ برداشته و افسران سفيد پوسـت  
را هدف قـرار مـيـدهـد و مـيـکـشـد.               
ـاه"                    ـلـنـگ هـاي سـي برخي او را بـه "پ
نسبت ميدهند. بي شک تـبـعـيـض و          
ستم نژادي در آمريکا يک منبع بـزرگ  
روانپريشي هاي ماست اما بنظر مـن    
ـاز سـابـق ايـن نـحــوه کشـتــار                   آن سـرب
آدميزاد را بعنوان تک تيـرانـداز ارتـش      
آمريکا در عراق و افغانستان آموخـتـه   

 است.
به اين اخبار روانپريشانـه هـفـتـه هـاي          
اخير البته بايد دونالـد تـرامـپ هـم را           
اضافه کنيد. ايشان قرار است (الاقـل      
از ســوي يــکــي از دو حــزب وال                     
استريت) که رئيس جمـهـور آمـريـکـا         
يــعــنــي بــزرگــتــريــن قــدرت دنــيــا بــا            
زرادخانه عـظـيـم سـالح هـاي اتـمـي                
شــود. آنــوقــت از جــملــه شــعــارهــاي            
ـاتـي اش کشـيـدن ديـوار بـراي                انتخاب
ممانعت از ورود مکزيکي ها و يا راه   
انداختن جنگ صليبي عليه مسلمين 
ـايـي                ـان مـيـشـود؟ از روي ـاورت است. ب
آمريکايي حاال به ايـنـجـا رسـيـده ام.            
ـلـم،            وسط قرون وسطي. همـيـن يـک ق
يـعــنــي احــتــمــال ريــاســت جــمــهــوري         
ترامپ، براي روانپريـش کـردن نصـف        
دنيا کافي نيست؟ مضافا که ميدانيـم  

 رقيب او در اين
انتخابات يعني خانم کليـنـتـون چـنـان        
ـامـحـبـوب و دسـت                   ـلـخ و ن گوشت ت
راسـتـي اسـت کـه احـتـمـاال بـعـنـوان                   
فاکتوري بنفع ترامپ عمل مـيـکـنـد.     
در هر حال از همين حاال معلوم اسـت    
هرکدام از اين دو در انتخابات آمريکـا  
ـازنـده تـر از            راي بياورند مردم جهـان ب
پيش خواهند بود و روان بسـيـاري چـه      
در خود آمريکا و چـه جـاهـاي ديـگـر            

 جهان پريشانتر خواهد شد.
شواهد داستان عصر روانـپـريشـي بـه         

اينها ختم نمي شود. بخـاطـر فـرصـت        
کم نمي شود به چين و روسيه و هند و   
آفريقا و يا آمريکاي التـيـن اشـاره اي          
کرد. همينقدر بگويم از آنجا هم خـبـر      
اميد بخشي نمي رسـد. بـعـنـوان يـک           
مثال، ميدانيم که چين در بيست سـي  
ــزرگــتــريــن و                ــد ب ســال گــذشــتــه رون
ـاريـخ را        سريعترين صنعتي شدن در ت
ـلـم             از سر گذرانده است. امـا در يـک ق
ـان و         ـان ماحصل اين تبديل سريع دهـق
روستانشينان به پـرولـتـر صـنـعـتـي و            

ـلـيـون        ۷۰ شهر نشين اين بوده که    مـي
کودک مجبور شده اند در ده بمانـنـد و     
همراه مادر و پدر کارگرشان بـه شـهـر        
نروند. من دارم حساب ميکنم همـيـن    
ـلـم مـنـشـاء چـنـد روانـپـريشـي                  يک ق

 ميتواند بشود؟
ـايـد چـنـد              ـانـه ب اما در مورد خـاورمـي
کالمي بگويم چون عـالوه بـر ايـنـکـه          
نگارنـده ايـن سـطـور و مـخـاطـبـيـن                  
بالفصلش از اين منطقه اند، در عـيـن   
ـاد" ايـن روانـپـريشـي              حال "چشم گـردب
دنيا ظاهرا اينـجـا نـهـفـتـه اسـت. بـه                
اوضاع وحشتنـاک سـوريـه و عـراق و             
ترکيه و يا بحرين و عربسـتـان و ايـران        
ـلـيـون           نگاه کنيد. اينهمه ميلـيـون مـي
پناهنده دربدر و جنگزده و خانه خـراب  
چقدر مايه پريشانحالي است؟ اينهـمـه   
ظلم و جنايت و تحقيري که از جـانـب       
ـا               دولت اسرائيل کـه تـوسـط غـرب ت
دندان مسلح شده عليه فلسطينـي هـا     
و مردم عرب اعمـال مـيـشـود چـقـدر           
سرباز جان بر کف به اسالم کثيـف کـه     
آنهم توسط غـرب حـمـايـت مـيـشـود            
اعطاء کرده است؟ از جناياتي کـه هـر     
ـاتـوري هـاي               روز دارد تـوسـط ديـکـت
ـات اسـالمـي بـر مـردم             حاکم و جريان
تحميل ميشود ميگذرم چون به انـدازه  
کافي شنيده ايم. امـا ايـنـجـا اوضـاع            
ـايـدار و ضـد                 ـاپ چنان بهم ريـخـتـه و ن
بشري اسـت کـه افـتـخـار جـمـهـوري                 
ــران                  ــن اســت کــه در اي اســالمــي اي
"امنيت" برقرار اسـت. الـبـتـه بـه ايـن                
قيمت که خود دولت اسالمي هـر سـه     
روز دارد چهار نفر را اعدام مـيـکـنـد.       
نيمي از جـمـعـيـت را بـه زور نـيـروي                
انتظامي و گشـت ارشـاد و مـخـارج             
زياد ميکوشد در قفس هاي متـحـرک   
به نام حجاب محبوس کند. اسـتـبـداد     
و رعب اسالمي از در و ديـوار شـهـر            
مــيــريــزد تــا جــايــي کــه مــامــوران              
حکومتي بـه مـهـمـانـي هـاي مـردم                
هجوم ميبرند کـه مـبـادا در خـلـوت              
خود دمي به خمره زده و کمري قر داده   

 ۱ از صفحه 

در اين شرايط فضاي جامعه بشـدت    
قطبي شده است. بحث بر سر دزديـهـا   
در ميان مردم داغ است. اعتراضـات   
ـتـي هـاي                ـيـه بـي عـدال مستقيما عـل
اجتماعي و نابرابري در توزيـع ثـروت     
هاست. و اين بسيار مهم است. مردم   
علنا عليه يک اقليت بي خـاصـيـت و      
مفتخور و حريص و سـرمـايـه دار در        
کــوچــه و خــيــابــان و ســرکــار حــرف             
ميزنند. از حـق بـديـهـي خـود بـراي                 
برخورداري از رفاه و مسکن و درمـان  
ـيـمـا سـران              ـق سخن ميگوينـد. مسـت
ــرار                 ــه ق حــکــومــت را مــورد حــمل
ميدهند. پژواک اين اعتراضات حتـي  
ـيـز کشـيـده        به رسانه هاي حکومتي ن

 شده است. 
در اين مـيـان عـده اي از مـدافـعـان                 
جــنــاح بــه اصــطــالح اصــالح طــلــب          
حکومت با گفتن اين کـه بـا افشـاي          
فساد مالي اينها ميخواهند روحانـي  
را بزنند تا در انتخابات بعدي شرکـت  
نکند، تالش ميکنند روي مـوضـوع     
خــاک بــپــاشــنــد. بــه مــردم هشــدار              
 ميدهند که در ميدان راستها نيفتيد. 
واقعا به اين طيف که همان طرفداران 

شــرمــگــيــن و بــي شــرم يــک جــنــاح             
ـنـد بـايـد گـفـت کـور                حکومت هسـت
خوانده ايد. نميشود با اين توجيـهـات    
مردم را ساکت کرد. کارگر دسـتـمـزد       

ـقـر نـمـيـخـواهــد،                     ٥  بـار زيـر خـط ف
بيکاران بيمه بيکـاري مـيـخـواهـنـد،         
معلمان هم حرفشان را بارها زده انـد      
که منزلت و معيشت انساني و رفـاه      
را حق خود ميدانند. و چـرا کـه نـه؟             
معلوم است که بايد از افشاي دزدان و 
چپاولگران حريف و بيرحم به نفع خود 
استفاده کنند و ميکنند. کـارگـران و       
مردم محروم و زحمت کـش از تـمـام        
جناحهاي حکومت متنفرند. و اين را 
به اشکال مختـلـف هـرروز دارنـد بـه            
زبـان مــي اورنــد. ايــن مــردم امــروز             
ـيـه حـکـومـتـي هـا دراز               زبانشان عل
است. حق بجانب تر ميتوانند به ايـن     
ـنـد. هـمـه          کثافات مفتخور حمله کـن
کس از بي عدالتي عظـيـم و آشـکـار         
خشمگين و عصـبـانـي اسـت و حـق            
دارند. اين بحث و گفتمان و کشاکـش   
را نبايد اجازه دهيم به هيچ بـهـانـه اي      
زير فرش کننـد. بـايـد حـقـمـان را از                

 گلوي کثيفشان بيرون بکشيم.
ـنـهـا        يک مشت دزد و جنايتکار کـه ت
هنرشان جنايت و زورگويي اسـت در      

ثروتهاي عظيم غلت ميزننـد و بـچـه        
هاي کارگـران از تـحـصـيـل مـحـروم              
ميشوند، از درمان محروم ميشونـد،  
ـبـديـل               تفريح و خـنـده بـه آرزويشـان ت
ـبـايـد تـحـمـل             ميشود. اين را ديگر ن
ـبـانشـان را بـايـد مـحـکـم                    کرد. گـري

 چسبيد.
مردم ميدانند که وقتي امثال اژه اي     
يا جعفري و يا پورمحمدي و جانـوران  
ـنـهـا از       مفتخور و جايتکاري شبيه اي
دزديها و فساد مديران دولتـي حـرف     
ميزنند، هدفشان خالي کردن زير پاي 
رقيب است.  اما مردم اين را هـم بـه        
ـنـهـا                     ـتـه انـد کـه اگـر اي تجربه دريـاف
ـنـد،      دزديهاي يکديگر را افشا ميـکـن
به اين دليل است که ميخواهند خشم 
مردم از کل نـظـام را بـه يـک جـنـاح                 

 حواله دهند و خودرا تطهير کنند. 
ـقـط يـک بـانـد                  جمهـوري اسـالمـي ف
ـيـسـت.     مرتجع و مذهبي و متحجر ن
ــد دزد و                   ــان ايــن حــکــومــت يــک ب
ـيـرحـم و                  جنايتکار و سـرمـايـه دار ب
حريص است و تنها راه نـجـات مـردم      
از فقر و مشقت و بيکاري و بيـمـاري،   
به زير کشيدن اين حکومـت و پـايـان        
دادن به حاکميت سرمايه داران است. 
بطور واقعي هـيـچ راه ديـگـري بـراي            

 . مردم وجود ندارد
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عــفـــو بـــيــن الــمـــلــل اخــيـــرا               
مـهـمـي در       صفحـه اي       ٤٦  گزارش 

رابطه با زندانيان محروم از درمان در   
زندانهاي ايران منتشر كرده اسـت. در     

عفو بيـن الـمـلـل ضـمـن            اين گزارش 
اشاره به جوانب مختلف مـحـرومـيـت     
از درمان و قوانين رژيم اسـالمـي در       
ايران به وضعيت تعدادي از زنـدانـيـان    
سياسي محـروم از درمـان پـرداخـتـه            

 است.
جاي خوشحاليست كـه سـازمـان      
عفو بين الملل تصميم گرفت به طـور    
ويژه به اين موضوع بپـردازد. گـزارش      
عفو بين الملل اقدام موثري در جهـت  
منعكس كردن محروميت زنـدانـيـان      
از دارو و درمان ميباشد و اميدواريـم  
اين گزارش در سطح وسـيـعـي تـوجـه          
ــهــاي جــهــانــي و مــردم در             ســازمــان
ــن                ــه اي ــف را ب ــل كشــورهــاي مــخــت
موضوع جلب و آنـهـا را تشـويـق بـه              
اقدام نمـايـد. كـمـيـتـه مـبـارزه بـراي                 
آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي بـارهـا بـر                
اهميت افشا سياست رژيـم در حـذف       
فيزيكي زندانـيـان از طـريـق مـحـروم             
كردنشان از درمان تاكيد كرده اسـت.    
ما بارها اعالم كرده ايم محروم كـردن  
سيـسـتـمـاتـيـك زنـدانـيـان از دارو و                  
درمان " اعدام خاموش" اين زندانيـان    
اسـت. كــمـيــتـه مــبـارزه بـراي آزادي               
زندانيان سياسي بـراي اولـيـن بـار در           

ــال     ــت             ٢٠١٢ سـ ــافـ ــس از دريـ پـ
گزارشهـاي مـكـرر از زنـدان رجـايـي               
شــهــر مــبــنــي بــر مــحــرومــيــت ايــن          
زندانيان از درمان، اقدامات خـود را      
جهت جلب توجه سازمانهاي جـهـانـي    

  به اين موضوع شروع كرد.
محروميت زندانيان از درمان در   
طول حاكميت رژيم در ايران هـمـيـشـه     
اهرمي براي فشار بيشتـر بـه زنـدانـي         
بوده است امـا مسـئلـه مـحـرومـيـت            
زندانيان از درمـان ايـنـبـار بـه طـور                 
وسيع، سيستماتيك و هدفمند به كـار  
برده ميشود و رژيم قصد دارد از ايـن    
طريق و در خفا زندانيـان سـيـاسـي را         
از بين ميبرد. اين تاكـتـيـك رژيـم در          
زندانـهـا طـبـعـا در ادامـه سـيـاسـت                  
شــكــنــجــه و كشــتــار رژيــم بــوده و               
ميباشد اما در حقيقت عقب نشيـنـي   
رژيم در مقابل اعتراض جهاني علـيـه   

احكام اعدام است. در طول چند سـال     
اخير هر حكم اعدام زندانـي سـيـاسـي       
با موجي از اعـتـراض در ايـران ودر              
سطح جهان روبـرو شـده اسـت، بـراي             
اكثر زندانيان زيـر اعـدام كـارزارهـاي         
وســيــعــي بــرگــزار شــده اســت و ايــن            
كــارزارهــا چــهــره جــنــايــتــكــار رژيــم         
اسالمي را هر چه بيشتـر افشـا كـرده        

 است.
نكته قابل توجه اين بـود كـه در         
حاليكه اين جنايت مرتبا در جـريـان       
ــيــل                بــود و چــنــديــن زنــدانــي بــه دل
محرومـيـت از درمـان جـان بـاخـتـه                 
بـودنـد امـا حســاسـيــت عـمــومـي و               
جهاني در مقابـل ايـن مسـئلـه ديـده            
نميـشـد. حـتـي در مـيـان بـرخـي از                    
مدافعيـن آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي              
گاها گفته ميشد كه مـحـرومـيـت از       
درمان هميشه بوده است و اين جـديـد   
نيست و چـرا بـايـد يـك كـارزار ويـژه               
داشـتــه بــاشـد. بــخــشــي از كــار مــا               
صحبت و روشـنـگـري در مـورد ايـن            
مسئله بود.. صحبت ما اين بـود كـه       
بايد سياستهاي رژيم را ديـد و اقـدام         
كرد، محروميت زنداني از دارو تنـهـا   
چند مورد همـيـشـگـي نـيـسـت (هـر              
چند كه همان چند مـورد هـم نـبـايـد            
باشد) اين يك حركت سيستماتيـك و     
هدفمند رژيم است. رژيم مـيـدانـد در         
ــي                  ــدان ــا اعــدام هــر زن ــن دوران ب اي
سياسي دنيا عليه او بسيج ميشود و   
آبـروريــزي بــيـشــتــري بــرايـش بـه بــار             
مياورد و به ايـن دلـيـل اسـت كـه از              
روشي كم هزينه تر استفاده كرده و بـا      
محروميت زندانيـان از دارو آنـهـا را            
بدور از چشم جهانيان از بين ميبرد و   
يــا در زنــدان نــاتــوان و مــريضــشــان            
ميكند.  حـق سـالمـتـي را از آنـهـا                  
سلب ميكند و به اين طريق شكـنـجـه    
تــدريــجــي كــرده و جســمــا و روحــا              

 نابودشان ميكند.
و بـــه        ٢٠١٢ در مــاه ژوئــن            
روز جـهـانـي      –مناسبت بيستم ژوئن 

در حـمــايـت از زنــدانـيــان ســيـاســي،             
وضعيت زندانيان زندان رجايـي شـهـر      
را در يك گزارش چهار صفحـه اي در      
جلسه اي به هـيـئـت اتـحـاديـه اروپـا              
ارائه داده و از آنـهـا خـواسـتـيـم كـه                    
سريعا اقدام كنند. بـه نـظـر مـيـامـد              

اولين باري بـود كـه ايـن هـيـئـت بـا                  
چنين گزارش تكان دهـنـده اي روبـرو        
ميگرديد. يكـروز پـس از مـالقـات،            
اين هيئت گزارش ما را بـه سـفـيـران           
اتحاديه اروپا در كشورهاي مخـتـلـف    
و از جمله ايران ارسال كرد. در جلـسـه    
معرفي سفير جديد رژيـم در بـلـژيـك           
نيز مسئله زندانيان محروم از درمـان    
در زندان رجايي شهر از سوي كـمـيـتـه     
هاي اين هيئت مطرح گرديد. پـس از     
چند مـاه از طـريـق زنـدانـيـان زنـدان                
رجايي شهر با خـبـر شـديـم كـه انـدك             
امكانات پـزشـكـي در اخـتـيـار ايـن                
ــان قــرار داده شــده اســت و                 ــي ــدان زن
تعدادي را به بيمارستان برده اند، امـا  
اين امكانات درماني بسيار مـحـدود   
و موقت بـود و پـس از مـدتـي ايـن                  

 امكان دوباره از زندانيان گرفته شد.
ما اقدام به جمع آوري اطـالعـات   
بيشتري در مورد زندانـهـاي ديـگـر و         
مــوضــوع مــحــرومــيــت از درمــان            
كرديم. خبر درگذشت افشين اسـانـلـو       

 ٢٠١٣ كارگر زنداني در مـاه ژوئـن           
موضوع زندانيان محروم از درمان را   
هر چه بيشتر مطرح كرد. ما مـجـددا    
با استناد به وضعيت افشين اسـانـلـو      
در مورد وضعيت زندانيان بـيـمـار بـه       
مقامات بيـن الـمـلـلـي نـامـه ارسـال               
كرده و خواهان پيگيري اين مـوضـوع   
شديم. در طول اين مدت گزارشـات و     
اخبار زندانيـان سـيـاسـي مـحـروم از             
درمان روز بـروز افـزايـش مـيـافـت و             
زندانيان سياسي خواستار ايـن بـودنـد      
كه سريعا به ايـن مـوضـوع پـرداخـتـه           

 شود.
ــراي آزادي              ــارزه ب ــب ــه م ــت ــي ــم ك
زندانيان سيـاسـي در جـواب بـه ايـن              
ضرورت و جهت جلـب تـوجـه افـكـار          
عمومي به وضعيت زندانيان بيمـار و    
اعدامهاي خاموش در زنـدانـهـا، در          

اقـدام بـه بـرپـايـي             ٢٠١٣ ماه اكتبر   
نگذاريد قـلـبـشـان از       “ كارزاري به نام 

كـرد. كـمـيـتـه در           ”  تپش بـاز ايسـتـد     
ابتـدا دسـت بـه جـمـع آوري لـيـسـت                   
زندانيان محروم از درمان ، بيمـاري و    

نـفـره را        ۹۸ وضعيتشان زد و ليستي 
تهيه كرد. طبـعـا ايـن لـيـسـت تـمـام                
زندانيان را در بر نميگـرفـت و تـعـداد         
محـدودي از زنـدانـيـان بـودنـد. ايـن                 

ليست را ما به عنوان سند نـمـونـه در      
بيان وضعيت وخيم زندانيان سـيـاسـي    

 ارائه داده و به مردم معرفي كرديم.
اولين اقدام اين كـارزار مـعـرفـي         
چهره و وضعيت زندانـيـان مـحـروم از         
درمان به مردم بود. اين كارزار با يـك   
فعاليت فشرده دو ماهه آغاز گـرديـد.   

مصادف بـا روز     ٢٠١٣ از دهم اكتبر 
جهاني عليه اعدام الي دهم دسـامـبـر    

ــي             ٢٠١٣  ــا روز جــهــان مصــادف ب
حقوق بشر، به مدت دو مـاه هـر روز         
عكس و شرح حال يك يـا دو زنـدانـي        
مــحــروم از دارو و درمــان بــه زبــان               
فارسي و انگلـيـسـي در وبـالگـهـا ي             
كميته و فيس بـوك و كـال مـيـدهـاي            
اجتماعي پـخـش مـيـشـد. در عـيـن               

براي امضا و گـزارشـي        طوماري حال
سي صفحه اي شـامـل لـيـسـت ايـن               

 زندانيان تهيه گرديد.
اين گزارش به دولتهاي اروپـايـي،   
كانادا و آمريكا، سازمانهاي جهـانـي   
و سازمانهاي مدافع حـقـوق انسـانـي         
ارائه داده شـد. نـمـايـنـدگـان كـمـيـتـه                
مبارزه براي آزادي زندانيـان سـيـاسـي       
مالقاتها و مكاتبات وسـيـعـي را بـا         
اتحاديه اروپـا، وزارت خـارجـه چـنـد            
دولت اروپايي و دفـتـر احـمـد شـهـيـد            
صورت داده و ضمن ارائه اين گـزارش  
از آنــهــا خــواســتــنــد كــه وضــعــيــت             
زندانيان سياسي محروم از درمـان را      
رسما و به صورت بخش مجـزائـي در     
گزارشات جهاني برجسته نموده و بـه      
رژيم اسالمـي در ايـران جـهـت ارائـه              
امكانات درمانـي بـه ايـن زنـدانـيـان             

 فشار بياورند.
اين كـمـپـيـن از سـوي زنـدانـيـان               
سياسي كه زجـر عـدم دسـتـرسـي بـه               
درمان را هر روزه تـجـربـه مـيـكـردنـد          
مورد استقبال قرار گرفـت. زنـدانـيـان        
سياسي تماس ميگرفتـنـد و لـيـسـت          

و پـيـام و        زندانيان بيمار را ارائه داده  
نامه حمايتي از ايـن كـمـبـيـن صـادر           
ميكردند ; دو مـورد ايـن نـامـه هـا،            

نفر از زندان سـيـاسـي بـنـد           ٤٧ نامه  
تـن از       ٢٥ زندان اوين و نـامـه        ٣٥٠ 

 زندان سياسي زندان رجايي شهر بود.
عالوه بر سخنرانـي و مصـاحـبـه         
در رسانه هاي مختـلـف، اخـتـصـاص        
دادن بـرنـامـه تـلـويـزيـونـي زنـدانـيـان                

ســيــاســي بــه ايــن مــوضــوع و ارائــه            
گزارش و مالقات با مـقـامـات بـيـن          
المللي و تماس با سازمانهاي جهانـي  
حقوق بشر از جمله سازمان عفو بـيـن   
الملل، سازمان رهايي از شـكـنـجـه،         
سازمان پزشكان بـراي حـقـوق بشـر،           
ــران           ــارگـ ــانـــي كـ ــهـ ــون جـ ــيـ فـــدراسـ
ترانسپورت، كميسـيـون حـقـوق بشـر          
اتحاديه اروپا، اين گـزارش هـمـراه بـا         
نامه اي بـراي هـيـئـتـي كـه از سـوي                

بـه     ٢٠١٣ پارلمان اروپا در دسامبـر    
ايران رفت نيز ارسال گرديد. در طـول       
اين يكسال ما هـمـچـنـيـن دسـت بـه              
اقدامات سمبـلـيـك جـهـت بـرجسـتـه             
كردن وضـعـيـت زنـدانـيـان سـيـاسـي                
محروم از درمان زديـم. از جـملـه در           

هـمـزمـان بـا          ٢٠١٣ اكـتـبـر      ٢٣ روز 
ارائه گزارش از سـوي احـمـد شـهـيـد               
گزارشگر ويژه سازمان ملل در مـورد    
وضـعــيــت حــقــوق بشــر در ايــران در            
مجمع عمومـي سـازمـان مـلـل يـك             
حـركـت اعـتــراضـي تـويــتـري جـهــت              
حمايت از زندانيان سياسي محروم از   
دارو و درمان فراخوان داده شـد. روز         

بـه مـنـاسـبـت روز           ٢٠١٤ فوريه  ١٤ 
والنتاين (روز عشاق) فـراخـوان يـك          
حركت حمايتي را داديم و در ايـن روز    

شهر دنـيـا حـركـات سـمـبـلـيـك               ۹ در 
بــرگــزار شــد. بــه مــنــاســبــت نــوروز             

از مردم خواستيم به زندانـيـان    ٣ ۹ ١٣ 
مــحــروم از درمــان در زنــدانــهــا بــه              
مناسبت سال نو نامه بنويسنـد و بـه       
آنها بگوينـد كـه مـردم نـمـيـگـذارنـد               
قلبـشـان از تـپـش بـاز ايسـتـد. روز                    
بيـسـتـم ژوئـن بـرابـر بـا سـي خـرداد                    

روز جـهـانـي در حـمـايـت از                ٣ ۹ ١٣ 
زندانيان سـيـاسـي را بـه حـمـايـت از                
زندانيان محروم از درمان اخـتـصـاص    

 داديم.
پس از يكسال فعاليت مستمر و   
خستگـي نـاپـذيـر فـعـالـيـن كـمـيـتـه                   
مبارزه براي آزادي زندانيـان سـيـاسـي       

"نگذاريد قلبـشـان از       در ايران كارزار 
تپش باز ايستد"  با هـمـكـاري سـايـر          
ــيــان             ــيــن مــدافــع آزادي زنــدان فــعــال
سياسي موفق شد سياست شكنجه و   
"اعدام خـامـوش" زنـدانـيـان تـوسـط                

و رژيم را هر چه بيشتـر افشـا نـمـوده           
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در مــيــان مــردمــي خســتــه از             
ـه       سياستمداراني دروغپرداز که شـبـان
روز در مورد مهمترين مـوضـوعـات      
ـلـشـان مـيـدهـنـد             زندگي دروغ تـحـوي
قاعدتا جايـي بـراي شـخـصـيـتـهـا و               
نيروهايي پيدا مـيـشـود کـه خـود را              
متفاوت از دسـت انـدرکـاران قـدرت           
حاکم و بويژه اپوزيسـيـون آنـهـا نشـان          
ـه نـهـادهـاي           ميدهند. بي اعتمادي ب
ـه حـاکـم در                   ـق سياسـي و احـزاب طـب
ـه در        کشورهاي سرمايه داري از جـمل
دموکراسيهاي غرب موج ميزند. در    
متن اين بي اعتمادي است کـه چـهـره      
هايي مثل دونالد ترامپ بـا مـلـغـمـه        
اي از اظهارات و اداهاي پوپوليسـتـي   
در ميدان سياست مطرح ميشـونـد و     

بخشهايـي    –اگر چه واهي   –به اميد 
  از جامعه تبديل ميشوند. 

تــرامــپ عضــوي مــيــلــيــاردر از        
طبقه سرمايه دار اسـت کـه خـود در            
ـقـيـم            ـقـش مسـت حاکميت طبقه اش ن
نداشته است. اين يک امتياز سيـاسـي    
بــراي او در مــقــابــل کــانــديــداهــايــي          
محسوب ميشود که در گوشـه اي از      
ســاخــتــار ســيــاســي حــاکــم کــاره اي           
هستند. جدا از جاه طلبـي فـردي، آن        
ـه                    انگيزه اي کـه امـثـال تـرامـپ را ب
صحنه سياسي ميکـشـد مـوقـعـيـت         
اقصادي بحران زده و به تبـع آن خـطـر        
سياسي اسـت کـه کـل آن نـظـمـي را                 
تهديد ميکند که فرجه براي مـولـتـي      
ميلياردر شدن امثال تـرامـپ فـراهـم         

 کرده است.  
اين يک احساس غريزي طبقـاتـي   
ـه دار       است که افرادي از طبقه سـرمـاي
را به تحرک سياسي وامـيـدارد. بـدون         
ـه، بـدون نـظـم و                ـق موقعيت امن طـب

ـه از لـحـاظ              قانوني که امنيت ـق طـب
اقــتــصــادي حــاکــم را تــامــيــن کــنــد           

ـه دار             آينده ـه سـرمـاي ـق خود افراد طـب
 بشدت تيره است.  

بي دليل نيـسـت کـه تـرامـپ در            
سخنراني پذيرش کانديداتـوري حـزب     
جمهوريخواه خود را کانديداي "نظـم و     
قانون و امنيت" معرفي کرد. البته در   
اين ادعا هيچ چيـز تـازه اي نـيـسـت.            

شغل همه کانـديـدهـاي هـمـه احـزاب           
رسمي راست و "چپ" تحکيـم نـظـم و          
قــانــون بــراي پــاســداري از امــنــيــت            

نظم و     مالکيت خصوصي و يا اعاده
ـه خـطـر             قانون است در صورتـي کـه ب

 افتاده باشد. 
دونالد ترامپ در کـنـار "نـظـم و              
قانون و امنيـت" لـيـسـت ديـگـري از              
"برمـيـگـردانـيـم" هـا دارد کـه وعـده                   
ميدهد وقتي سکان رياست جمهـوري  
ـه آمـريـکـا                را بدست گرفت آنـهـا را ب
بازخواهد گرداند. "روياي آمريکـايـي"     
ـلـم مـهـم در              و "عظمت آمريکا" دو ق
اين ليست هستند که مختصر به آنها 

 مي پردازيم:  
  

   "رو�	ي )���>	��" 
"رويـاي آمــريـکــايـي" يـک دروغ             
تاريخي طبقاتي است که وجه واقعـي  
اش هــمــان رويــايــي بــودنــش اســت.         
ميتوان عمري با کابوس فقر دست و   
پنـجـه نـرم کـرد امـا در عـيـن حـال                     
درعين حال و هميشه با روياي پولدار 
شدن سرگرم ماند. روياي آمريـکـايـي     
ـنـا شـده اسـت:            روي دروغ بزرگتري ب
اينکه "فرصت طاليي" پـولـدار شـدن         
در مقابل هـمـه شـهـرونـدان بـه طـور              
مساوي باز است. کافـي اسـت هـمـه          
چيز بدست پرتوان بازار و رقابـت آزاد    
ـقـط کسـانـي                 سپرده شـود و آنـگـاه ف
بصف طبقات دارا وارد نخواهند شـد  
ـنــد.                    ـبـل و بــي عـرضـه هسـت ـن کـه ت
کارگران و بخـشـهـاي مـحـروم مـردم           
آمريکا گوشه اي از معجزات دستـان  
پرتوان بازار آزاد را در بحران مسـکـن   

بوضوح ديـدنـد. ديـدنـد کـه             ۲۰۰۸ 
خـانـه و زنـدگـي و شـغـل و                   چگونه

درآمد ميليوها شهروند را قمـاربـازان   
حرفه اي بورس و وال استريت با کمک 
مستقيم هيئت حاکمه آمـريـکـا بـاال       

   کشيدند.
ــه                  ــن اســت ک ــده اي ــزن ــز گ طــن
ـيـاردي شـارالتـان از مـيـان يـک                 ميل
درصديها مدعي است که ميخواهـد  
"روياي آمـريـکـايـي" را مـجـددا بـه                   

در صـد   ۹۹ جامعه آمريکا، به ميان 
ـتـي از مـيـان                  ـف ـل بازگرداند! گـردن ک
قدرتمندان و ثروتمندان ادعا ميکـنـد   

 "صداي بي صدايان است."! 
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اين ترجيع بند اغلب لفاظيـهـا و     
رجزخوانيهاي ميهن پرستانه دونـالـد     

 ترامپ است. 
در دنيـايـي کـه نـظـم کـهـنـه دو                 
ابرقدرتي پايان يافته و نظم نويني کـه  
ـنـد بـه گـل                    ـنـشـي قرار بـود جـايـش ب
نشسته است دونالد تـرامـپ مـدعـي       

 اعاده عظمت از دست رفته است. 
رفتار روسيه در اوکراين و سوريـه  
و رفتار عربستـان و تـرکـيـه و ايـران              
تحت حاکميت مرتجعين شناسنامـه  
دار اسالمي در خاورمـيـانـه را نـگـاه          
کنيد و کل ماجرا بدستتان ميايد. در 
منطقه خاورميانه به جاي خاورميانـه  
ـتـصـاد و            بزرگ که در آن قرار بـود اق
سيـاسـت تـوسـط آمـريـکـا و غـرب                 
مهندسي شود هر دولتي ساز خودش 
را ميزند. او ميخواهد شاخ همه ايـن   
ـتـاريسـم      ـي نيروها را که از شکاف ميل
شکست خـورده آمـريـکـا در پـايـان                
ـنـد            ـل جهان دوقطبي در مـنـطـقـه سـرب

 کرده اند يکشبه بشکند. 
ـتـصـاد             ـلـعـيـدن اق چين در حال ب
آمريکاست. ترامپ وعده ميدهـد بـا      
اتکاء بـه مـهـارتـش در مـعـاملـه و                
مذاکره در دنياي کالهـبـرداران بسـاز      
بفروش درس محکمي به چين بدهـد!  
ـفـروشـهـا        چون در رقابت ميان بساز ب
ـتـر بـوده         ـق حقه بازتر و در نتيجه مـوف
است پس ميتواند بزودي چين را زيـر    
خدمت سرمايه آمريکايـي بـه صـف        

 بکشد!
تروريسم اسالمي، هيواليـي کـه     
هر دو نوع شيعي و سني اش تـوسـط   
خود دولتهاي وقت آمريکا در ايران و 
پاکستان سزارين شـده اسـت دسـتـان         
خونيش را حتي به خاک خود آمريکـا  
دراز کرده است. ترامپ راه حل سـاده     
اي براي حفظ امنيت آمريکاييهـا از    
دست تـرويسـم اسـالمـي دارد: بـرپـا              
کردن ديوار مهاجرت در مقابل ورود   
"مسلمانان" به خاک آمريکا. يعني بـا  
نشانه رفتن به سوي قربانيان تروريسم 

اسالمي ميخواهد مردم آمـريـکـا را      
ـبـال           در مقابل تروريسـم اسـالمـي دن

 نخود سياه بفرستد!  
تــرامــپ بــا وقــاحــتــي در خــور            
صــاحــب قــمــارخــانــه هــا ي بــزرگ             
کــارگــران مــهــاجــر مــکــزيــکــي را            
ـتـکـار و تـجـاوزگـر              قاچاقچي، جـنـاي
خطاب ميکند. او در نمـايـش خـيـره        
کننده اي به نام انتخابات آمريکـا بـه     
هر دري زده است تا خود را هـمـچـون    
يک سياسمدار قاطـع و سـرسـخـت و           
راهگشا به بازار عرضه کند. يکي از  
اين درها وعده برپا کردن ديواري بلند 

ـبـا!              – در   –به قول خـود ديـواري زي
 ۳۰۰۰ مــرزي بــه طــول بــيــش از               

کيلومتر است. ديواري که هزينه اش    
را هم دولت مکزيک (البـد از جـيـب         
کارگران مکزيک) خواهد پرداخت. او 
ابلهانه تصور ميکند چـون بـر دوش         
ـنـدي                  ـل کارگـران مـهـاجـر بـرجـهـاي ب
ـتـوانـد ديـوار                 ساخته اسـت پـس مـي
بلندي در مقابل همـان کـارگـران هـم         

 بسازد! 
باز گرداندن عظمت از دست رفته 
ـفـاظـيـهـا و                     آنهم يکـشـبـه آنـهـم بـا ل
رجزخوانيهـاي راسـيـسـتـي بـراسـتـي             
"مردي بزرگ" ميخواهد. مـردي کـه        
حتي اگر بزرگ هم نباشد بتواند اداي   
مــردان بــزرگ را در بــيــاورد. هــمــه              
ادعاهاي توخالي ترامپ و مـحـافـل      
دور و برش در حـزب جـمـهـوريـخـواه           
ـقـاشـي                تالش مـذبـوحـانـه اي بـراي ن
چــنــيــن مــرد قــدرتــمــنــد از شــومــن          

 ميلياردري به نام ترامپ است. 
ــم آيــي                 ــرامــپ در در گــرده ت
سراسري حزب جمهـوريـخـواه گـفـت:        

جنايت و   "براي همه شما پيامي دارم:  
ـتـي کـه امـروز کشـور مـا را                   خشـون
مبتال کرده بـه زودي پـايـان خـواهـد            

ـيـت بـاز        ۲۰۱۷ يافت. از ژانويه   امـن
خواهد گشت." دقت کنيد. روزي کـه      
اين دلقک سياسي از جبهه ارتجـاع و    
ـيـد قـدم بـگـذارد            راسيسم به کاخ سـف
همه مشکالت خلق اهللا حل خـواهـد     
شد. آيا همين به اندازه کافي توخالـي   
بودن و محتواي بي پايه اين رتـوريـک   

 سياسي را نشان نميدهد؟ 
تصاوير دروغين از مشکـالت و    

ــاي                ــهـ ــان، راه حـــلـ ــايشـ ــه هـ ريشـ
کاريکاتوري براي رفع اين مشکـالت  
فقط از عهده ميلياردر خودشيفته اي 
برميايد که خـود بـه نـحـوي تـجـسـم              
فردي و شخصي عـظـمـتـي از دسـت          
ـنـه تـمـام نـمـايـي از                رفته است. او آي
بحرانها  و تنـاقضـات و مـعـضـالت          
ــاســي و             ــادي اقــتــصــادي، ســي بــنــي
ايدئولوژيک سرمايه داري در بـحـران       

سرمايـه   است. او پرسوناژ نوستالژيک 
داري در بحران، سياسـتـهـاي بـه گـل          
ـنــي                 نشـسـتـه، ايـدئـولــوژي نـظـم نـوي
ـنـده                 شکست خـورده اسـت. او نـمـاي
آمــريــکــاي ســفــيــد، مــرد، مــاچــو،          
ـيـايـي           سکسيست و راسيـسـت در دن
است که هنوز فرياد اشغال مـيـدانـهـا     

 در فضايش طنين انداز است. 
او مــيــخــواهــد در دنــيــاي کــه             
مشتهـاي گـره کـرده جـرج بـوش بـا                 
مشتهاي باز اوباما جـايـگـزيـن شـده        
است، مجددا نقش مشت گـره کـرده       
را بــازي کــنــد. او تصــور مــيــکــنــد             
ميتواند نزول اقتصادي آمريکا را بـا    
جينگويسم سياسي حل کنـد. او آب       
در هاون ميکـوبـد چـون مـيـخـواهـد            
قهرمان يک جينگوئيسم نـابـهـنـگـام        

 شود! 
ـتـهـا و کشـمـشـکـهـاي               اما رقـاب
قدرتهاي ارتجاعـي کـه هـمـيـن االن            
دنيا را به لجن کشيده اند فقط وجهي 
ــابـــلـــهـــا و                  در مـــعـــادالت و تـــقـ
ـيـاد            ـن کشمکشهاي سياسـي اسـت. ب
اصلي همه اين تنازعات، کشمـکـش   
ـيـروهـاي        هاي پايه اي تر ميان همـه ن

ـتـه تـا            –کمپ ارتجاع  از غـرب گـرف
از يکطرف و جنبـشـي اسـت        –شرق 

که در آمريکا با اشغال وال اسـتـريـت      
مشهور شده است. قـهـرمـان قـالبـي         
نجات نظم نـويـن شـکـسـت خـورده،             
ـيـد راه يـابـد بـي             حتي اگر به کاخ سف
ـبـش       ترديد در گام اول بايد با اين جـن
در بيافتد. به اين در بخش بعدي ايـن     

 سلسله مقاالت خواهيم پرداخت. 
 ادامه دارد .... 

مــرداد    ۷ ،   ۲۰۱۶ ژانـويـه        ۲۸ 
 ۱۳۹۵ 
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 -گسترش حمالت تروريستي داعش در هفته گذشته 
در شهر آنسباخ آلمان، در نرمـانـدي فـرانسـه، و حـمـالت             
انفجاري در کابل و در شهر کردنشين قامشلي در شـمـال       

نشانه عمق توحش و جنايت و افسار گسيختگي  -سوريه 
جنبش اسالم سياسي است. ريشه و منشاء اين توحش نـه   

مکتبي است و نه باورها و عقايد و تعصـبـات    -عقيدتي 
مردم منسوب به اسالم. از عمر قرآن و اسالم با همه آيات  

قرن مـيـگـذرد امـا          ۱۴ و احکام ضد انساني اش بيش از 
جمهوري اسالمي و القاعده و داعش و بوکوحرام محصول 
چند دهه اخير هستند. اساس مساله سياسي شدن اسالم و 
استيصال و گنديدگي سرمايه جهاني است که در چند دهه 
اخير به اسالم سياسي نيازمند بوده و به اين جنبـش فـوق     
ارتجاعي شکل داده است. اساس مساله نيروها و دولتهاي 
مافوق ارتجاعي هستند که در شرايط پس از جنگ سـرد    
بوسيله کمپ پيروز يعني دولت آمريکا و متحدين غـربـي   

 اش بجلو رانده شدند. 
علت وجودي و ارزش مصـرف نـيـروهـا و دولـتـهـاي                

از مقـطـع بـجـلـو رانـدن            -اسالمي براي بورژوازي جهاني 
خميني در برابر انقالب ايران تا امروز را ميتوان به سه دوره 

 تقسيم کرد: 
اول دوره مقابله با شوروي با استراتژي ايجاد کمر بند  

سبز بدور شوروي در دهه هشتـاد کـه بـه  مسـلـط کـردن                 
خميني به انقالب ايران و ايجاد طـالـبـان در افـغـانسـتـان            
منجر شد. دوم دوره افسار گسيختگي نيروهاي اسـالمـي    
پس از فروپاشي شوروي و هجوم نظامي دولت آمريـکـا و     
متحدينش به افغانستان و عراق؛ القاعده و دولتهاي قومي

اسالمي در عراق و افغانستان و بـمـيـدان آمـدن انـواع               -
مذهبي در منطقه خاورميانه و شـمـال        -نيروهاي قومي 

افريقا محصول اين دوره است. و باالخره دوره سوم دوره پس 
از شکست استراتژي هژموني طلبانه ميليتاريستي آمريکا 
است که يک نوع خالء سياسي در خاورميانه ايجاد کرد و   
به بلکوبنديهاي دروني در جنبش اسالم سياسي و تـالش      
اين بلوکها براي پر کردن اين خالء و بـه کـرسـي نشـانـدن              
قدرت خود در منطقه شکل داد. داعش با ادعاي احـيـاي    

 خالفت اسالمي محصول اين دوره است. 
جنايت و توحش اين نيروهاي اسالمي را بـايـد بـپـاي       
خودشان نوشت اما در عين حال نبايد فرامـوش کـرد کـه        
علت وجودي اين توحش، درماندگي و بي افقي بـورژوازي  
غرب و بورژوازي منطقه و در تحليل نهائي حاصل تـالش  
آنها در مقابله با چپ و کمونيسم و توده مردمي است کـه    
پيروزي کمپ بازار آزاد بر بلوک شرق به جز بي حقوقي و فقر 
و رياضت کشي اقتصادي و بـزيـر سـئـوال رفـتـن و نـفـي                   

سکوالريسم و مدرنيسم و پايه اي ترين ارزشها و مـبـانـي      
مدنيت و جامعه مدني ثمري براي آنها نداشته است. اسالم 
سياسي هويت ايدئولوژيک خود را از قرآن و احکام پوسيده 
و فوق ارتجاعي اسالم در هزار و چهار صد سال قبل کسب 
ميکند و ارزش مصرف سياسي خود را از نيازمنـديـهـاي    
 امروز بورژوازي به بن بست رسيده و به قهقرا کشيده شده.  
دولتها و مقامات و رسانه هاي غربي که ايـن روزهـا       
بدنبال علل و ريشه هاي گسترش عـمـلـيـات تـروريسـتـي            
ميگردند، ريشه ها و خصلت سياسي تروريسم اسالمي را 
نمي بينند و نميتوانند ببينند چون مستقيما پاي خودشان 
بميان کشيده ميشود. ترجيح ميدهند مساله را در سطـح   
برخورد تمدنها و دشمني مسلمانان با فـرهـنـگ و سـبـک          
زندگي غربي و يا  محترم بودن دين اسالم و "هايجک" شدن 
اسالم بوسيله تروريستها توضيح بدهند. اين نوع تحليلها و 
موضعگيريها تنها سطح ديگري از نقش بورژوازي جهاني 
در شکل گيري اسالم سياسي را بر مال ميکند: يعني نقش 

نظري اي که  دکـتـريـن ارتـجـاعـي            -فلسفي -ايدئولوژيک
پست مدرنيسم و نسبيت فرهنگي در توجيه و حـقـانـيـت         
دادن به شاخه هاي مختلف اسالم سياسي ايفا مـيـکـنـد.       
تنها بر متن عقب نشستن بورژوازي جـهـانـي از مـبـانـي           
جامعه مدني و مدرنيسم و ارزشهاي يکسان و جهانشمول 
انساني است که نيروئي مثـل داعـش مـيـتـوانـد مـدعـي               
برپايي خالفت صدر اسالم بشود و دولتي مثل جـمـهـوري    
اسالمي عقب مانده ترين قوانين و احکام ضد زن و ضـد      
انساني را بعنوان فرهنگ و تـمـدن اسـالمـي بـر جـامـعـه               
تحميل کند. حتي گسترش اسالم باصطالح ميانـه رو در       

از حجاب و برقع تا مسجد سـازي و     -کشورهاي اروپائي 
ثـمـره پسـت         -مدارس اسالمي و قتلهاي ناموسي و غيره

مدرنيسم و نفي جهانشمولي حقوق انساني در تفکر غرب 
 است. 

کليد مساله در دست کمونيستها است. نه بوشيسم و   
اوبامائيسم و نه راسيسم و پست مدرنيسم و نه چپ "ضـد   
امپرياليست" طرفدار حسن نصراهللا پاسخ مسله نيستنـد.   

 اينها همه بخشي از صورت مساله اند. 
عقب راندن و به شکسـت کشـانـدن تـروريسـم کـور و               
وحشيانه اي که امروز از کشورهاي منطقه تـا فـرانسـه و          
بلژيک و آلمان  و آمريکا را فراگرفته قبل از هر چيز در گرو 
نقد عميق سرمايه داري گنديده دوران پسـا جـنـگ سـرد             
است. اسالم سياسي حاصل و عارضه بحران همه جـانـبـه       
بورژوازي در عصر ما است و تنها با پرچم سوسياليسـم و    
نقد سوسياليستي دنياي به قهقرا کشيده  شـده مـعـاصـر           

 ميتوان به مقابله با آن برخاست. 

مـرداد مــاه       ۵ روز ســه شــنــبـه        
صدها نفر از مردم تبريز و رضـائـيـه      
در اعـتـراض بـه تــوهـيـن بـه مــردم                 
آذربايجان در روزنامه طرح نو دسـت  
به تظاهرات زدند که به زد خـورد بـا     
نيروهاي يگان ويژه منجر شد و عـده  
اي بازداشت شدند. در روزنامه طرح  
نو که در تبريز منتشـر مـيـشـود در         
مقاله اي در مورد شاهنامه از زبـان  
رستم گفته ميشود: "ما تورانيـان را      

دانيم که همه يکسره زنند و  مرد نمي
تو اي ترک بد نـژاد بـراي جـنـگ بـا              

اي برو مانند زنان  مردان ساخته نشده
 پنبه و دوک دست بگير".

اين توهيني اسـت از زبـان يـک          
شــونــيــســت ضــد زن عــلــيــه مــردم            
آذربايجان و همه مردم ترک زبان. اين 
اولــيــن بــار نــيــســت کــه نشــريــات             
جمهوري اسـالمـي بـه تـرک زبـانـان               
توهين ميکنند. سال گذشته برنامـه   
تلويزيوني فتيله به مردم آذربـايـجـان    
اهانت کرد و چند سال قبـل نـيـز در        
کاريکاتوري در روزنامه ايـران و در        
مقاله اي در روزنـامـه آفـتـاب يـزد              
مردم آذربايجـان مـورد تـمـسـخـر و             

 توهين قرار گرفته بودند. 
همه اين موارد بـا تـظـاهـرات و         
اعتراضات مردم آذربايـجـان پـاسـخ       
گرفته است. اين اعتراضات کـامـال      
بر حق است اما اين شرايط زمينه را 
ــاي               ــروهـ ــيـ ــدام نـ ــرض انـ ــراي عـ بـ
ناسيوناليسم ترک نـيـز فـراهـم آورده           
است.  توهين به زبان مادري و مردم 
منسوب به مليتهاي ديگر مـتـداول     
ترين و بارزترين نـمـونـه سـتـم مـلـي            
است و در ايـران بـخـصـوص مـردم              
آذربايجان آماج اين نـوع تـوهـيـن و         
تحقير ها بوده اند. اما بايد در برابـر   
تبليغات ضد فارس و نفرت پراکنـي  
هاي نيروهاي ناسيـونـالـيـسـت تـرک         
کامال هشيار بود. بايد توجه داشـت   
که  يک عارضه ستم و تبعيض ملـي  
تقويت ناسـيـونـالـيـسـم "خـودي" در              
ميان مردم تحت اين سـتـم و دامـن        
زدن به شکاف و تـفـرقـه مـلـي بـيـن            
مردم منسـوب بـه مـلـل مـخـتـلـف               
است. در تظاهرات اخير مردم تبريـز   

همچنين در اعتراضات  -و رضائيه 
مردم آذربايجـان نسـبـت بـه مـوارد            

شـعـارهـاي       -قبلي  کـه اشـاره شـد           
ناسيوناليستي ضد فـارس و بـويـژه          
افتخار به فرهنگ و هويت ملي خود 

 جايگاه نسبتا برجسته اي داشت. 
ظاهرا اين يک نوع عکس العمل 
خودبخودي و اعتراض "طبيعـي" از      
جــانــب مــردمــي اســت کــه زبــان و            
فرهنگ آنان به مسخره گرفـتـه شـده      
است اما علت اصلي چـيـز ديـگـري         
است. اينجا هيچ چـيـز طـبـيـعـي و              
خودبخودي اي وجـود نـدارد. عـلـت          

 -واقعي تعصبات و نـفـرت قـومـي          
ملـي اسـت کـه بـوسـيلـه نـيـروهـاي                  
ناسيوناليست فارس و تـرک هـر دو           
دامن زده ميشـود. نـاسـيـونـالـيـسـم            
فارس وناسيوناليسم ترک و هـر نـوع     
تفکر ناسيونـالـيـسـتـي مسـتـقـل از             
مردم و زباني کـه مـدعـي دفـاع از             
آنست تماما در مقابل و در ضـديـت   
با انسانيت و ارزشـهـاي يـکـسـان و            
جهانشمولي قرار ميگيرد کـه مـردم     
ــان و                  ــج ــاي ــران در آذرب ــر اي ــراس س
کردستان و خوزستان و بلوچستـان و    
شيراز و اصفهـان و تـهـران و مـردم             
سراسر جهان را نمايندگي ميکنـد و    
به هم پيوند ميدهد. ناسيوناليسم در 
هر شکل و قامتي راه حل ستم ملـي  
نيسـت، مـوجـد و مسـبـب آنسـت.               
توهين و تحـقـيـر مـردم آذربـايـجـان            
عملي شنيع و ضد انساني است کـه    
بايد قاطعانه محکوم و با آن مقابلـه  
بشــود امــا عــامــل و بــانــي آن نــه                
"فارسها" بلکه جـمـهـوري اسـالمـي            
است که با تـفـرقـه افـکـنـي مـلـي و               
مذهبي تالش مـيـکـنـد پـايـه هـاي            
حکومت لرزان خـود را مسـتـحـکـم          

 کند. 
مردم تبريز و رضائـيـه و ديـگـر         
شهرهاي آذربايجان حق دارند عـلـيـه    
توهين و تحقيري که در حق آنها روا   
ــراض و                 ــت ــه اع ــشــود دســت ب مــي
تــظــاهــرات بــزنــنــد امــا نــيــروهــاي          
ناسيـونـالـيـسـم تـرک بـه ايـن صـف                  
متعلق نيستند. راه مقابله بـا سـتـم         
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ـان و خـيـل                 ـلـيـونـي جـوان بيکاري مـي
عظيم بيکاران در جامعه، بي تاميني 
مطلق مردم رها شده در چنگ فـقـر و     
فالکت، يازده ميليون حاشيه نشيـن و    
ـامـي حـقــوقـهــاي              ـلــش ســون در مـقــاب
نــجــومــي بــحــث هــاي داغ ايــن روز             
هاست. از جمله در اين هفته مـحـسـن     
رناني استاد اقتصاد دانشگاه اصفهـان  
طــي يــک ســخــنــرانــي در هــمــايــش             

در  «افزايش مقاومت، تنوع تولـيـد  »
دانشـگــاه بــهــشــتــي از قــرار گــرفــتــن           
ـانـه بـن بسـت                   اقتصـاد ايـران در آسـت
سخن گفت و رکود اقتصادي کـنـونـي      
را عميق ترين رکود اقتصـاد ايـران در       
سالهاي پـس از جـنـگ جـهـانـي دوم               
ميخواند. او در اين سخـنـان از بـمـب          

ميليوني دانش آموختگـان   ٥ بيکاري 
سخن گفته و از بحران رکود به عـنـوان   
مهمترين بحرانها سخـن مـيـگـويـد و          
همه تاکيدش بر "آشتي ملي" اسـت و        
بر اين که اگر عـلـيـه بـحـرانـهـايـي کـه              
ـام      گريبانگير نظامشان شده است، قـي
نکنـنـد کـل سـاخـتـار سـيـاسـي فـرو                   
ميريزد، هشدار ميدهد. اين گفته هـا     
بــيــش از هــر چــيــز بــيــانــگــر فضــاي             
اعـتـراض در مـيــان کـارگــران و کــل               
جامعه است. در اين نوشته بـه گـوشـه       
هايي از اين بحث نگاهي مـيـنـدازيـم.     
در عين حال نگاهي به سـرتـيـتـرهـاي        
مــهــم اخــبــار اعــتــراضــي کــارگــري،         
تصويري گويا از فضاي اعـتـراض در       

 ميان کارگران بدست ميدهد.  
>	ر�  & V�& ٥    Aدا�ـ ���B�
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بيکاري ابعاد بسيار وسيع و ميليونـي  
در ايران دارد. اين ميليونهـا کـارگـر و         
جوان و تحصيلکرده بيکار که همـگـي   
بخشي از طبقه کارگر هسـتـنـد، حـق         
ـاشـنـد و         دارند زندگي انساني داشته ب
بايد به آنها بـيـمـه بـيـکـاري مـکـفـي                
پرداخت شود. فضـاي اعـتـراضـي در          
ميان بـيـکـاران اکـنـون در هـمـه جـا                   
ـانـي    بازتاب دارد. سخنراني محسن رن
در سخنراني اش اقتصـاد ايـران را در         
آستانـه بـن بسـت کـامـل مـيـدانـد و                   
ميگويد هيچ راه حـل اقـتـصـادي اي           
ـلـکـه اگـر            براي اقتصاد وجود نـدارد. ب
راهــي وجــود داشــتــه بــاشــد راه حــل             
ســيــاســي اســت. او در مــورد بــمــب             
بيکاري و انفجار بيکاران به مقـامـات   

 حکومت هشدار ميدهد.  
رناني در سخنانـش از سـوخـت شـدن           
برجام و از دست دادن فرصت طـاليـي     
اثرگذاري آن سخن ميگويد. از بـجـان        
هم افتادن مـقـامـات حـکـومـتـي بـه               
ـاکـتـور مـهـم در بـحـران                 عنوان يک ف
اقتصادي جمهوري اسـالمـي آن و بـه          
بن بست رسيدنش سخن ميگـويـد. و      
بعد هم راهکارش  براي نجات نظام از 
اين بن بسـت، "اجـمـاع و عـزم نـظـام                
سياسي براي ايجاد افق اميد بخـش و    
آينده اي بي ابهام در فضاي سياسـي و    

 اقتصادي" کشور است.
ـانـي از بـحـران               بدنبال اين گفته هـا رن
رکود و تبعات اجتـمـاعـي آن هشـدار         
ميدهد و ميگويد: "امروز سه مسـالـه    
ـاک، شـامـل رکـود،                بحراني و خـطـرن
بحران آب و فسـاد در کشـور وجـود                
دارد که اگر به سرعت بـراي حـل آنـهـا         
قيام نکنيم کل ساختار سياسي را در     

هـا دشـمـنـان اصـلـي            ريزد. اين هم مي
جامعه ما هستند کـه بـه گـمـان مـن            
مساله بحران رکود از دو بحران ديـگـر     
خطرناک تر و عاجل تر است. بنابـرايـن    
بايد گـفـت امـروز رکـود مـهـمـتـريـن                
مساله نظام سياسي کشور است و اگر 

هاي باقي مـانـده بـراي       از اندک فرصت
درمان آن اسـتـفـاده نشـود، بـه زودي                

هـا، بـيـکـاري          امواج ورشـکـسـتـگـي       
نشينـان و سـايـر          کارگران، فقر حاشيه

هايـي ايـجـاد       مسايل اجتماعي بحران
کند که کل کشور را بـه مـخـاطـره        مي
 اندازد. مي

سپس ادامه داده و ميگويد: "مـن بـه         
عنوان کسي که يک سال قبل از اجراي 
ـا                 ـارانـه هـا در مـنـاظـره ب هدفمندي ي
مشاور اقتصادي رئـيـس دولـت دهـم         
ـا ايـن شـيـوه              اعالم کردم هدفمـنـدي ب

ماه تا يک سال بيشـتـر دوام      ۶ بيش از 
نمي آورد و نه تنها شکست مي خورد 
و به اعتبار دولت آسيب مي زند بلکـه  
ـاکـي بـراي اقـتـصـاد            پيامدهاي خطرن
ايران و نظام سياسي دارد، اکنـون نـيـز      
اعالم مي کنم اگر نظام سياسي بـراي    
خروج از رکود قيام نکند و اقتصاد ما 

سـال     ۵ تا  ۳ وارد بن بست شود، براي 
آينده نخواهيم توانست اقـتـصـاد را از        
ـا تـوجـه بـه             رکود خارج کنيم و ايـن، ب
وجــود ده مــيــلــيــون بــيــکــار و يــازده            
ـاک   ميليون حاشيه نشين، خيلي خطرن

 است."  

در ادامه اين گفتـه هـاسـت کـه او بـه              
ميليوني دانـش آمـوخـتـگـان            ٥ بمب 

ـاز کـار مـيـشـونـد،              بيکاري که وارد ب
اشاره مـي کـنـد. از خـطـر وجـود ده                    
ميليون بيکار و يازده ميليون حاشـيـه   
نشين ميگويد. و کل حکومـت را بـه       
قيام در برابر اين مصيبتي که گريـبـان   
 کل نظامشان را گرفته، فرا ميخواند.

رناني در سخنانش از ورود هـر سـالـه          
ـازار کـار سـخـن                يک ميليون نفـر بـه ب
ـام نشـان                    ـا آمـار و ارق ميگوشد و  ب
ميدهد که در ظرف ده سال يـعـنـي از        

تـنـهـا بـه انـدازه يـک                ٩٣ تا  ٨٤ سال 
ميليون نفر به کار اشتغال پـيـدا کـرده        
انـد و ايـن رقـم يـک چـهـارم افـزايـش                     

ـا       ٧٤ اشتغال در فاصله زماني     ٨٤ ت
بوده است. او  سـپـس در نـقـد مـرکـز              
آمار دولتـي کـه در آن کسـي کـه بـه                  

هفته به جسـت و جـوي کـار           ٤ مدت 
نرفته است، بيکار محسوب نميشود، 
با اين استدالل که اينان بعـد از رفـتـن        
دنبال کار و نااميد شدن از پيـدا کـردن     
ـاکـيـد     کار، ديگر دنبال کار نرفته اند، ت

ميليون بايد بـيـکـار       ٥ ميکند که اين 
محسوب شوند و بعد هشدار ميـدهـد   

ـلـيـون بـيـکـار             ٥ که سرخوردگـي     مـي
اکنون به يک بمب اجتـمـاعـي تـبـديـل         
شده است که اگر منفجر شود ابعاد آن   
تمام حوزه هاي اقتصادي و اجتمـاعـي   

 را در بر ميگيرد.
اگر به استدالالت رناني تـوجـه کـنـيـد        
مي بينيد که سخنان او بـيـش از هـر          
چيز بيانگر تشـتـت درون حـکـومـت،          
بــيــانــگــر اقــتــصــاد بــه گــل نشــســتــه          
جمهوري اسالمـي و شـکـسـت هـمـه             
اميدها و تدابيرشان و در عـيـن حـال          
بيانگر وحشت حکومـت اسـالمـي و        
اقتصاد دانانش از اوضـاع انـفـجـاري           

 جامعه است.  
اين اولين بار نيست که از جـمـعـيـت          

ميليوني جوانان بيکار سخن در ميـان  
است. قبال نيز مقامات حکومتـي از     
سونامي بيکاري و بحران بيـکـاري در     
مــيــان جــوانــان هشــدار دادنــد. امــا             
تــفــاوت ايــنــجــاســت کــه امــروز ايــن           
ـان           سخنان در شرايط متـفـاوتـي بـر زب
آورده مـيـشـود. و ايـن هشـدارهـا در                
شرايطي اسـت کـه از يـکـسـو صـف                 
حکومتيان از هر وقت متشتـت تـر و       
به هم ريخته تر است. اقتصاد جامـعـه    
به گفته خودشان در بن بست قرار دارد 

و بحث داغ حـقـوق هـاي نـجـومـي و               
دستمـزدهـاي زيـر خـط فـقـر نـيـز بـر                    
وخامت اوضاع شدت داده و مـوجـب       
تکانهاي جدي در درون حکومت شـده  
است. در اين اوضـاع مـردم بـه خشـم            
آمده از اين همه نابرابري و بربـريـت بـه      
خشم امده و متعرض تر از هـر وقـت         
حق و حقـوقشـان را مـيـخـواهـنـد. از               
جمله اعـتـراضـات کـارگـري هـر روز               
گسترده تر مـيـشـود ، جـنـبـش هـاي              
ـافـتـه تـر و          اجتماعي هر روز سازماني
متعرض تر به جلو مي آيد. و جنـبـش    
ـاز        عليه بيکاري نيز دارد راه خـود را ب
ميکند و اين جـنـبـشـي اسـت کـه بـه              
گفته رناني يک بمب انـفـجـاري اسـت.       
جنبشي است که صف آن ميليـونـي و     

ـلـمـش                    ٥ عظيم است و تـنـهـا يـک ق
ميليون دانش اموختگاني هستند کـه  
تازه وارد بازار کار شده اند.  يک نمـونـه    
از تحـرکـات ايـن جـنـبـش در هـفـتـه                  
گذشته بود  که جوانان جوياي کـار در      
ماهشهر در مقابل فـرمـانـداري شـهـر        
جمع شدند و خواهان کار شدند. و ايـن   
ميتواند جرقه اي از انفجار همان بمـب  

ـلـيـون          ٥  ميليون جوان بيکار و ده مـي
ـانـي هشـدارش را         بيکاري باشد که رن

 ميدهد.  
خالصه کالم ايـنـکـه امـروز بـهـتـريـن             
فـرصـت اسـت کــه کـارگـران و مــردم                
ـا خــواســتــهـايشــان جــلــو            مـعــتــرض ب
بيايند. ميليونها جوان بيکار و خـيـل       
عظيم بيکاران صف اعتـراضـشـان را      
ـا               ـا کـار ي شکل دهند و با خـواسـت ي
بيمه بيکاري به اعـتـراض بـرخـيـرنـد.           

درصـد هـاي        ٩٩ کارگران، معلمان و 
محروم جامعـه در بـرابـر حـقـوقـهـاي              
نجومي يک درصدي هـاي مـفـتـخـور        
ــوري             ــش فــ ــزايــ ــتــــار، افــ ــواســ خــ
دستمزدهايشان در قدم اول به رقم سـه    
ميليون و پانصد هزار تومان شوند. بر  
خواستهاي مهمي چون درمان رايگـان  
و تحصيل رايگان و تسـهـيـالت الزم          
براي تامين مسکن بکـوبـنـد. بـحـران         
اقتصادي جمهوري اسالمي، بحـرانـي   
سياسي است و راه نـجـاتـي بـراي آن               
ـا         نيست. اين بحران کل حکومـت را ب
خود خرد خواهد کـرد. راه بـرون رفـت           
براي مـا مـردم بـراي رهـايـي از ايـن                 
بـربـريـت و تـوحـش جـارو کـردن کــل                  

 بساط سرمايه داران حاکم است.  
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مرداد مظفر صالح نـيـا عضـو         ٤ روز 

هيئت مديره اتـحـاديـه آزاد کـارگـران            
ـازپـرسـي دادگـاه          ايران به شعبه چهار ب
سنندج احضار شـد. قـبـل از آن نـيـز               

تيـر بـه اداره        ٣٠ شريف ساعد پناه در 
اطالعات شهر سننـدج احضـار شـد.        
ـا و         اتهامات وارده بر مظفر صالـح نـي
ـاه، از نـوع هـمـان                    شريـف سـاعـد پـن
اتهامات با انگ امـنـيـتـي اسـت. در           
ـا                 جلسه بازپـرسـي مـظـفـر صـالـح نـي
رئيس شعبـه اتـحـاديـه آزاد کـارگـران             
ـانـونـي عـنـوان کـرده و                ايران را غـيـرق
ـلـيـغ عـلـيـه نـظـام و                         مظفـر را بـه تـب
عضويت در اتـحـاديـه آزاد کـارگـران              
ايران متهم نـمـود. هـمـچـنـيـن او در                 
رابطه با حمايتش از جعفر عظيـم زاده    
مورد بازجوئي قـرار گـرفـت. مـظـفـر              
صالح نيا ضمن رد اتهامات امنيـتـي   
ـلـيـه               از جمله تبليغ علـيـه نـظـام، از ک
فعاليتهاي اتـحـاديـه و فـعـالـيـتـهـاي                
کارگري خود به ويژه حمايت از جـعـفـر      
عظيم زاده به عنوان حق انسانـي خـود     
ـاه نـيـز در           دفاع کرد. شريف ساعد پـن
اداره اطالعات شهر سنندج بـه مـدت     
چـنـد سـاعـت بـه خـاطـر شـرکـت در                    
گلگشت حمايت از جعفر عظيم زاده و 
ديدار با خانواده او در زمان اعتـصـاب   
غذاي وي و عکس گرفتن با پـالکـارد     
"جان جعفر عظيم زاده در خطـر اسـت"     
و همچـنـيـن در مـورد فـعـالـيـتـهـاي                 
ــر                ــران زي ــه آزاد کــارگــران اي ــحــادي ات
ـا       بازجويي قرار گفت. مظفر صالـح نـي
ـا رد اتـهـامـات            و شريف ساعد پناه ب
ــر مــبــارزات بــرحــق خــود و                 وارده ب
تشــکــلــشــان در اتــحــاديــه آزاد دفــاع          

 کردند.   
ــران در                  ــران اي ـارگ ــه آزاد کـ ــحــادي ات
اطالعيه اي در رابطه با اين اتفـاقـات،   
ـاع از حـقـوق                بر حق تشـکـل، حـق دف
انساني و حذف اتـهـامـات امـنـيـتـي            

 عليه فعالين تاکيد گذاشت.  
کمپين عليه امنيتي کـردن مـبـارزات      

و کارگران، معلمان و مردم مـعـتـرض      

 ۸ صفحه 
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وضعيت اين زندانيان را بـراي اولـيـن          
بار در سطح وسيعي مطرح كنـد. ايـن      
كارزار مـوفـق شـد تـوجـه و عـكـس                  
العمل سازمانهاي جهاني را بـه جـدي     
بودن اين موضوع و ضرورت برجسـتـه   
كردن واقدام هر چه سـريـعـتـر در ايـن            

 رابطه جلب نمايد.  
پــس از يــكــســال فــعــالــيــت ايــن          
كارزار، دبير كل سـازمـان مـلـل، بـن            

گزارش دوازدهم آگوسـت   كي مون، در
خــود بــه شــصــت و نــهــمــيــن           ٢٠١٤ 

مجمع سـازمـان مـلـل در رابـطـه بـا                  
وضعيت ايـران، وضـعـيـت زنـدانـيـان              
سياسي محـروم از دارو و درمـان را             
برجسته كرده و براي اولين بار بخـشـي   
ــه ايــن مــوضــوع                 از گــزارشــش را ب
اختصاص داده اسـت. مـطـرح كـردن              
وضعيت زندانيان محروم از درمـان از    
ســوي ســازمــانــهــاي جــهــانــي كــمــك         

ميكـنـد تـا افـكـار عـمـومـي تـوجـه                   
بيشتري به موضوع زندانيـان مـحـروم      
از درمان كرده و فشـار مـوثـرتـري بـه          
رژيم بياورند. هر چـنـد كـه عـلـيـرغـم               
انعكاس وضعيت زندانيان مـحـروم از     
درمان، سازمانهاي جهاني هـنـوز بـه        
ــه                طــور مــوثــر بــه رژيــم جــهــت ارائ
امكانات درماني به زنـدانـيـان فشـار         
نــيــاورده انــد و تــعــداد وســيــعــي از              
زنــدانــيــان هــمــچــنــان از امــكــانــات          
درماني مـحـروم بـوده و رژيـم از هـر                
فرصتـي بـراي اعـمـال فشـار بـر ايـن                  

 زندانيان استفاده ميكند.
نگذاريد قلبشان از تـپـش    كارزار" 

باز ايستـد" مـتـوقـف نشـده و ادامـه                
دارد. اين كارزار همچنان جـمـع آوري        
اسامي زندانـيـان مـحـروم از درمـان،            
خــبــر رســانــي، ارائــه گــزارش بــه                  
سازمانهاي جـهـانـي و بسـيـج مـردم               
عليه سياست شكنجه و كشتـار رژيـم     
را در دستور دارد. ايـن كـارزار بـايـد              
اهرم فشاري بر سازمانهاي جـهـانـي و      

دولتهاي وابسته به انها باشد و اجـازه      
ندهد اين سازمانها چشمان خود را بـر  
وضعيت زندانيان سـيـاسـي بـبـنـدنـد.            
اين كارزار بايد هر چه وسيعتـر عـلـيـه       
شــكــنــجــه زنــدانــيــان و "اعــدامــهــاي          
خاموش" به ميدان آمـده و سـيـاسـت            
محروم كردن زنـدانـيـان از درمـان را             
افشا كند و اجازه ندهد رژيم زنـدانـيـان    
را به قتل برسانـد. كـارزار "نـگـذاريـد            
قلبشان از تپش باز ايستد" به كمـك و     
ــاز دارد.                  ــيـ ــا نـ ــمـ ــاري شـ ــكـ ــمـ هـ
طومـارحـمـايـت از ايـن زنـدانـيـان را                 
امضـا و در سـطـح وسـيـعـي پـخــش                  

زندانيان سـيـاسـي مـحـروم از             كنيد.  
 درمان به كمك شما نياز دارند.

 شيوا محبوبي
سخنگوي كميته مـبـارزه بـراي آزادي        

 زندانيان سياسي در ايران
 ٢٠١٦  بيست و شـشـم مـاه جـوالي           

 ١٣٩٥ پنجم مرداد  با  برابر 
www.iranpoliticalpris
oners.com 

 ۳ از صفحه 

باشند. اغلب جمعيت نه فقط محتـاج   
نان شب است بلکه يواش يواش ديـگـر   
حتي نمي شود نفس هم کشيد. اينـجـا    
ـلـکـه       منظره شهر نه فقط از باالي پل ب
هميشه و همه جا و از هر زاويه مـکـدر   

 است.
هنوز مـيـشـود ادامـه داد امـا اجـازه               
دهيد اين داستان مالل آور را خـالـصـه    
کنم. اين عصـر روانـپـريشـي در واقـع             
داستان سرمايه داري سـه چـهـار دهـه           

بـه     ۲۰۰۷ اخير و بويژه بعد از بـحـران     
اينسو است. خيلي فشرده ماجرا بنظـر   
مــن از ايــن قــرار اســت: از لــحــاظ                  
اقتصـادي اکـنـون سـرمـايـه داري در                
يکي از بحران خيز تـريـن مـقـاطـعـش           
قرار دارد که تنها با اوايل قرن بـيـسـتـم     
ـا يـک      قابل مقايسه است که آن بحران ب
دوره ســخــت و از جــملــه دو جــنــگ               
خانمساز جهاني براي مـدتـي مـرتـفـع          
شد. در مقابل اين بحران ساخـتـاري و      

ـاتـيـو روشـنـي             جهاني بورژوازي آلـتـرن
ندارد. آنچه که ميداند رياضـت کشـي      
و رياضت کشي و نابودي بيشتر مـردم  
است. از لحاظ سياسي نـيـز سـرمـايـه         
داري وضع تعريفي ندارد. با يک بحـران  
حکومتي گسترده روبروست که فـقـط     
ـانـه و ظـهـور          به اوضاع بلبشو خاورمي
امثال داعش و غيره محدود نـيـسـت.      
در همان اروپا و آمريکا هـم سـيـسـتـم          
دمکراسي غربي ديگر کارايي ندارد و   
قادر به رتـق و فـتـق امـور بـورژوازي                
نيست. از لـحـاظ اجـتـمـاعـي فـقـر و                
نابرابري و بردگي مـزدي و حـاکـمـيـت          
بانکها امان از همه بشريت بريده اسـت  
و همه تناقضات و اصـطـکـاک هـا را           
بمراتب تشديد کرده اسـت. بـه ايـنـهـا             
البته بايد بحران جدي زيست محيطـي  
را هم که بيـش از هـرچـيـز مـحـصـول              
حرص و طمع سرمايه براي توليد سـود  
است را نيز افزود. در چنيـن شـرايـطـي        
است که روانپريشي نه فـقـط گسـتـرده         
ـلـکـه در خـالء وجـود يـک                    ميـشـود ب
جنبش رهايي بخش و متـحـد کـنـنـده        
انسانها براي خروج از اين بن بست، بـه    

يک نرم و به يک وضعيت حاکم تـبـديـل    
ميشود. بـعـبـارت ديـگـر ايـن عصـر               
روانپريشي فقط حـاکـي از بـن بسـت             
ـلـکـه                   هاي سـرمـايـه داري نـيـسـت، ب
حــکــايــت از آن دارد کــه آن نــيــروي                
اجتماعي و طبقاتي که بايد اين وضـع    
را عوض کند، يعني طبـقـه کـارگـر و         
همه انسانـهـاي شـريـف و آزاديـخـواه،             

 خود هنوز آماده نيست.
اين سوال اکنون زمخت تر از هر وقـت    
ـا            مقابل بشريت قرار گـرفـتـه اسـت: آي
سرمايه داري بشريت را نابود ميـکـنـد    
ـاسـخ           و يا بشريت سرمايـه داري را؟ پ
ايـن ســوال از پـيــش روشــن نــيـســت.              
بستگي به فعاليت و تـالش هـمـه مـا         
انسانها براي نـجـات خـودمـان و کـره              
زيباي زمين از شر سرمايه داري دارد.   
اگر عاشق زمين و انسان هستيد پـس    
بايد هرچه پرشورتر و وسيع تـر بـه ايـن        
تالش پيوست و دسـت بـه دسـت هـم             
داد. کمترين نفعش اين است که الاقـل   

 از شر روانپريشي ايمن ميشويم!
 ۲۰۱۷ جوالي  ۲۷ 
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شنبه چهارم مردادمـاه، حـکـم       دو
اعدام يک زنداني در محلـي مـتـروکـه       
بنام "انبار نفت" در خارج شهر سـنـقـر        

شــود در      گــفــتــه مــي   .اجــراء گــرديــد  
ــه                 ــچــه ک ــدان اجــراي حــکــم، آن مــي
چشمگير بوده و موضوع بـحـث هـاي      
زيــادي در بــيــن مــردم شــده اســت،              
حضــور کــودکــان در مــيــدان اجــراي          

 حکم بوده است
اعـدام در مــيــدان و خــيــابــانــهــا           
تــوســط جــمــهــوري اســالمــي انــجــام        
مــيــشــود. ايــران تــحــت حــاکــمــيــت           
فــاشــيــســم اســالمــي شــاخصــتــريــن         
مملکت در دنـيـا اسـت کـه تـقـريـبـا                 
بيشترين اعـدام هـا در مـالعـام، در             
 خيابان ها و ميادين آن اجرا ميشود!

فقها، حقوقدانان سيستم قضايـي  
دادگــاه هــا در جــمــهــوري اســالمــي           
مجازاتهاي اعدام و قصاص در مـالء  

 عام  را صادر ميکنند!  
جــمــهــمــوري اســالمــي آگــاهــانــه      
شرايط شرکت کودکـان در اعـدام در         

 مالعام را فراهم ميکند.
تماشاي اعدام اثرات ناگواري در   
روان کــودکــان بــجــاي مــيــگــذارد از          

 جمله:
کودکي که اعدام در مـالعـام را         
ميبيند، گـرايـش بـه پـرخـاشـگـري و              
رفتارهاي پرخاشجويانه در او تقـويـت   

 ميشود!  
در کــودک گــرايــش بــه انــتــقــام،           
ارتکاب جرم و قسـاوت(سـنـگـدلـي)         

 تقويت ميشود!
زندگي و جان سايـر انسـانـهـا در         
نـزد کــودک بــي ارزش مــيـشــود، بــه             
کودک ياد داده ميشود که مـي تـوان       
به آسـانـي جـان انسـانـهـا را گـرفـت.                 
افسردگي و تمايل به خـودکشـي مـي      
تــوانــد از ديــگــر عــوارض تــمــاشــاي          
صحنه قتل ساير انسـانـهـا بـويـژه در            

 بين کودک باشد.
جاي کودکان شرکـت در مـراسـم        
اعدام در مالعـام نـيـسـت! مـردم در             
سطح ميليوني بايد اين شـعـار را در         
همه جا همه مکانها در محل زندگـي  

 و مراوده اجتماعي بلند کنند.
کودکان ما به اندازه کافي طعـمـه   
نــابســامــانــي اقــتــصــادي و اوضــاع          

 معيشتي کنوني شده اند.
هزاران نفر کودکان ما هـر سـالـه        
بر اثر فقر مالي، براثر بيـکـاري مـادر      
و پدر کارگر از تحصـيـل و نشـسـتـن          
 پشت ميز تحصيل محروم ميشوند!

ده ها هزار نفر از کودکان مـا در      
اثر نابرابري اجتماعي  کودکان کـار و    

 خيابان شده اند!
ده ها هزار نفر از کودکان مـا بـر       
اثر شکاف طبقاتي و فاصلـه عـمـيـق       

ــا            ٩٩  ــه بـ ــامـــعـ ــاي جـ ــدي هـ درصـ
ــا               ١  ــتــي هــا، ب ــا دول درصــدي هــا ب

دستگاه حاکمه و بيت رهبري با سـپـاه   
پاسداران و بورژواها و صاحبان فـيـش   
هاي حقوقي ميليوني، به اعـتـيـاد و        
فحشا و بي سرپـنـاهـي کشـيـده شـده           

 اند!
اينها تبعات طبقاتي ــ سـيـاسـي      
حاکميت فاشيسم اسـالمـي در ايـران        
اســت. ايــن مصــائــب هــر روز جــان              
کودکان ما را ميگيرد. اينـهـا کـافـي        

 نيستند!  
چرا بايد کودکان ما در اعـدام در    

 مالعام شرکت کنند؟
 ديگر بس است.

مــردم و جــامــعــه! مــا و شــمــا!             
نـهــادهـاي مـدنــي! فـعــالـيــن حــقــوق             
کودک، فعالين کارگران، مـعـلـمـان و         
زنـان نـگـذاريـد کـودکـان مـا شـاهــد                 
شـنــيــعــتــريــن مــجــازات، قصــاص و          

 اعدام باشند!
کـودکــان مــقـدمــنـد! مـدرســه و            
کالسهاي مـوزيـک، ورزش و کـلـوب           
تاتر و مـوسـيـقـي و نـقـاشـي و آواز                    
خواني، شنا و استخر، رفاه و امـنـيـت    
جاني و مالي، تحـصـيـل و نشـسـتـن           
پشت ميزهاي مدرسه جـاي کـودکـان      

 ما است!
حضور چشمگير کودکان و ديـدن  
صحنه هاي اعدام در سنـقـر شـرم آور        

 است!  
در نظام هاي فاشيستـي مـرسـوم      
است که به کودکان کشتن بـيـامـوزنـد     
و حضور آنها را در مـيـاديـن اعـدام             
آزاد ميگذارند. جـمـهـوري اسـالمـي           

 نظامي فاشيستي است.  
بايد براي به زير کشيدن اين نظـام  
اسالمي سرمـايـه بـا تـمـام نـيـرو بـه                 

 ميدان بياييم.    
ملي افتخار به "هويت ملي خود" و     
ضـديـت بـا "مـلـيـت غـيـر خــودي"                  
نيست بلکه تاکيد بر هويت و آمـال      

و خواستهاي مشترک انسانـي هـمـه      
مردم  است. ناسيوناليسم و هـويـت      

قـومـي      -و ارزش سـازيـهـاي مـلـي         
تماما در مقابل هـويـت انسـانـي و         
منافع و آمال و خواسـتـهـاي بـرحـق        
مردم قرار ميگرد. در مقابل توهين  

بـه مــردم آذربــايــجــان بــايــد عــلــيــه           
ــا پــرچــم               جــمــهــوري اســالمــي و ب
انسانيت و ارزشهاي يکسان انساني 

 به اعتراض برخاست. 
 ۵ از صفحه 
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حذف اتهامات امنيتي عليه فعـالـيـن    
که جعفـر عـظـيـم زاده و اسـمـاعـيـل                 
عــبــدي بــا بــيــانــيــه مشــتــرکــي کــه             
اعالمش کردند، جنبشي را دور خـود    
شـکــل داده اســت. اعـتــراض عــلــيــه             
احضار فعالين کـارگـري و اتـهـامـات          
امنيتي وارده بر آنها يـک گـام عـمـلـي          
براي پيشروي اين کـارزار و تـحـمـيـل            
خواستهاي برحق مان است. اعـتـراض    
عليه اتهامات وارده به مظـفـر صـالـح       
ـاه، اعـتـراض               نيا و شريـف سـاعـد پـن
عليه احضـار جـعـفـر عـظـيـم زاده از                  
رهبران سرشناس کارگري به بازپـرسـي   

اتـهـام      ٤ تير و وارد کردن  ١٤ ساوه در 
ـانـي        امنيتي جديد اتهام "اجتماع و تـب
به قصد اقدام عليه امـنـيـت کشـور"،          
ـلـيـغ                "تشويش اذهان عـمـومـي"، "تـب
علـيـه نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي" و                   

"اخالل در نظم عمومي" عـلـيـه او کـه           
ــه                مصــاديــق آن کــمــک و مشــاوره ب
کارگران اعتصابـي کـارخـانـه نـورد و            
لوله صفا، تحريک کـارگـران کـارخـانـه        
پروفيل ساوه به اعـتـصـاب، تشـکـيـل         
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران، قــرار           
ــه و                  ــحــادي ــن ات ــتــن در راس اي گــرف
مصاحبه و کار نوشتاري حول مسائـل  
کارگري اعالم شده است، گام مـهـمـي    
در تداوم کارزار عليه امـنـيـتـي کـردن        
مبارزات کارگران، مـعـلـمـان و مـردم          
مــعــتــرض اســت. اعــتــراض بــه ايــن            
احضار ها، اعتراض به تعرضات رژيم 
اسالمي به فعالين و رهبران کـارگـري     
با انگ هاي امنيتي، قدم مـهـمـي در      
دفاع از حق تشکل، حـق اعـتـصـاب،         
ـايـه اي در             آزادي بيان و آزادي هـاي پ
جامعه است. بايد وسيعـا عـلـيـه ايـن           
احضار ها و ايـنـگـونـه اتـهـامـات بـه               

 اعتراض برخاست.  

 ۶ از صفحه 

 ا����	���	ل
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سازمان عفو بين الملل گزارش داد کـه  
جمهوري اسالمي ايـران در طـي سـال          

نــفــر را اعــدام کــرده            ۹۷۷ ،   ۲۰۱۵ 
است. اين تعداد، بار ديگـر حـکـومـت        
اســالمــي را در صــدر فـــهــرســـت                 
کشــورهــايــي قــرار داد کــه مــجــازات          

 اعدام را اعمال ميکنند. 
اين در حاليست که جمهوري اسـالمـي   

 ۱۱ تنها در فاصله يک هفته يعنـي از      
نـفـر را بـه جـرايـم               ۲۱ جوالي    ۱۷ تا 

مختلف در اراک، کرج و بيرجند اعـدام  
 کرده است.

بنا بر همين گزارش، ايران، پاکستان و   
 ۹۰ عربستان سعودي روي هم حـدود      

درصد اعدام هاي ثبـت شـده در سـال          
را داشته اند. اين آمار منهـاي    ۲۰۱۵ 

تعداد اعدامها در چـيـن اسـت. عـفـو             
بين الملـل اعـالم کـرد کـه مـجـازات               

درصد رشد کرده و    ۵۴ اعدام در جهان 
تعداد اعدامهـاي ثـبـت شـده از سـال              

به اين طـرف بـيـسـابـقـه بـوده               ۱۹۸۹ 

 است.
ـار        کميته بين المللي عليه اعـدام يـکـب
ديگر بر ضرورت لغو مجـازات اعـدام     
تاکيد مي کند و همگان را به مـبـارزه     
در اين راه فرامي خـوانـد. مـا بـر ايـن               
باوريم که اعـدام خـنـجـري بـه پـيـکـر                 
جوامع انساني است. نفس بـرسـمـيـت        
شناخته شدن اعدام به عنوان يک عمل 
مجاز قانوني و دولتي، جان انسـانـهـا،    
انسانيت و حرمت انسـانـي را در هـر            
جـامـعـه اي کـم ارزش و بـي مـقــدار                   
ميکند و به اين معني در يـک سـطـح        
ـلـهـاي             وسيع اجتماعي راه را بـراي قـت

 غير دولتي نيز باز ميکند.
در ايران بدليل وجود يک سيستم قـرون    
وسـطــايـي قضــايـي اعـدامــهــا ابــعــاد           
وحشيانه تري به خود مي گـيـرنـد. در         
سيستم قضائـي جـمـهـوري اسـالمـي           
رســمــا و قــانــونــا بــيــگــنــاهــان اعــدام          
ميشوند. اين اعدامها حتي بر مبنـاي   
معيارهاي جوامعي که در آنهـا حـکـم      

اعدام مجاز است نيز يک جنايت تـمـام   
عيار محـسـوب مـيـشـود. اعـدام در              
ايران هم  از نظر انساني و هـم از نـظـر          
حقوقـي و قضـائـي و هـم بـه لـحـاظ                    
سياسي يـعـنـي بـعـنـوان ابـزاري بـراي               
مختنق کـردن بـيـشـتـر جـامـعـه يـک                  

 جنايت مدهش است.
ـايـد در           حکم اعدام بايد لغو شود و نـب
هيچ شـرايـطـي مـجـاز شـمـرده شـود.               
امروز اعدام در بسياري از کشـورهـاي     
اروپائي لغو شده است و در ايـران نـيـز        
ميتواند و بايد لغو شود. کميـتـه بـيـن        
ـا                 ـابلـه ب المللي عليـه اعـدام بـراي مـق
اعدامهاي جمهوري اسالمي هـمـه را       
دعوت ميکند تا هر چه وسـيـعـتـر بـه        
جنبش عليه اعدام بـپـيـونـدنـد و ايـن             

 جنبش را تقويت نمايند.
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
ــوالي         ۲۳  ــرداد     ۳   -۲۰۱۶ جـ مـ

 ۲۰۱۶ 
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ـا هـم عـلـيـه                  ـلـي "ب ـل سازمان بين الـم
مــجــازات اعــدام" بــا انــتــشــار يــک              
اطالعيه اي مطبوعـاتـي بـه زنـدانـي          
بودن نرگس محمدي شديدا اعـتـراض   
کــرد و خــواســتــار رســيــدگــي فــوري          

 پزشکي به وي  و آزادي او شد.
در بـــخـــشـــي از ايـــن اطـــالعـــيـــه              

 مطبوعاتي آمده است:
"سازمان با هم عليه مجازات اعـدام      

فـعـال    زنداني شدن نـرگـس مـحـمـدي       
حقوق بشري که براي لـغـو مـجـازات         
اعدام در ايران فعـالـيـت مـي کـرد را            

 شديدا محکوم مي کند."
 در ادامه اين اطالعيه آمده است:

ـا وجـود بـيـمـاري                "نرگس محـمـدي ب
ـا شـجـاعـت در زنـدان اويـن                   شديـد ب
ـا         ـلـفـنـي ب تهران با درخواست تماس ت

فرزندانش دست به اعتصاب غذا زد.   
ـال صــداي                     وي بــه مــدت يــک سـ
فرزندانش را نشنيده بود. بعد از بيـش   
از دو هفته اعتصاب غذا مسئـولـيـن    
ـا      به درخواستش پاسخ مثبت دادند. ب
اين حال او به طور ناعادالنه همچـنـان   

 زنداني است."
نرگس محمدي در طول فعالـيـت اش     
در ايران بارها به مـجـازات اعـدام در        
ايران معترض بوده و در کمپيـن هـاي     
نجات جـان مـحـکـومـيـن بـه اعـدام               

 شرکت کرده است.  
کميته بين المللي عليه اعـدام ضـمـن      
ابراز نگراني از وضـعـيـت جسـمـانـي           
نرگس محمدي خواستار آزادي فـوري  
وي و کــلــيــه زنــدانــيــان ســيــاســي و             
عقيدتي است. جنبش لغو مـجـازات      

اعدام که نرگـس مـحـمـدي يـکـي از             
فعالين ان به شمار مي رود جـنـبـشـي     
ـا زنـدانـي کـردن                    نيسـت کـه بـتـوان ب
فعالينش آن را سـرکـوب کـرد. ايـن                 
جنبش در جامعه ريشه دوانده و قـوي  
است.جنبش اعتراضي عـلـيـه اعـدام        
در ايران امروز ديگر فقط يک جنـبـش   
ـا              کشوري نيست بلـکـه در هـمـه دنـي
دوســتــان زيــادي دارد کــه دســت در            
ـا جـمـهـوري           دست ما مصمم اسـت ت
ـان دادن بـه ايـن                    ـاي اسالمي  را در پ

 مجازات ضد بشري به زانو در آورد.
 کميته بين المللي عليه اعدام

ــرداد     ۳   -۲۰۱۶ جـــوالي        ۲۴  مـ
 ۲۰۱۶ 
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بنا به اخبار منـتـشـر شـده در رسـانـه             
کارگـر کـارخـانـه         ۱۰۰۰ هاي دولتي 

ايران ترانسفوي زنجان در اعتراض بـه    
خطرافتادن امـنـيـت شـغـلـي و عـدم                
ـلـي و تـغـيـيـر                    پرداخت بـيـمـه تـکـمـي

ـاريـخ            مـرداد     ۵ قراردادهـايشـان در ت
ماه، دست  دست به تجمع اعتـراضـي   

 در محوطه کارخانه زدند.  
الزم  به توضيح است که بنا به همـيـن   
خبر کارفرما از چند ماه قـبـل اعـمـال       
سـيـاسـت خصـوصـي سـازي در ايـن                
واحـــد و واگـــذاري آن بـــه بـــخـــش                
خصــوصــي را شــروع کــرده اســت.              
سياستي کـه دسـت کـارفـرمـاهـا در               
ـازتـر              حمله به معيـشـت کـارگـران را ب

 ميکند.   
کميته آذربايجـان حـزب کـمـونـيـسـت            
کــارگــري ايــران ضــمــن حــمــايــت از             
اعــتــراض کــارگــران کــارخــانــه ايــران         
ترانسـفـوي زنـجـان، کـارگـران را فـرا                
ميخواند که با گستـرش اعـتـراضـات       
خود اجازه ندهند امنيت شغلـي شـان     

به خطر افتاده و کارگـران در مـعـرض        
 اخراج قرار گيرند.   

سـيــاسـت خصــوصـي ســازي مــراکــز          
صنعتي توسط جـمـهـوري اسـالمـي،        
يکي از ترفند هاي ضد کارگري رژيـم    
براي بـيـکـار سـازي هـاي بـيـشـتـر و                  
تحميل شرايط سختتر بـر کـارگـران و        
سودآوري بيشتر بـراي سـرمـايـه داران         
ــحــت حــاکــمــيــت آيــت اهللا هــاي                ت

 ميلياردر و چپاولگر ميباشد.  
تنها با مبارزه متحدانه و پـيـگـيـرانـه          
کارگران و  همراهي خانواده هايشان و   
حمايـت سـايـر کـارگـران مـيـتـوان از                 
تعرض کـارفـرمـاهـا و دولـتـشـان بـه                 

 معيشت کارگران جلوگيري کرد   
زنده باد مبارزه و اعـتـراض کـارگـران         

 ايران ترانسفوي زنجان
کميته آذربايجـان حـزب کـمـونـيـسـت            

 کارگري ايران
ـا         ۱۳۹۵ مرداد ماه  ۶  ام    ۲۷ بـرابـر ب

 ۲۰۱۶ جوالي 
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