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دفتر حسينعلي منتظري نـوار  
صوتي اعتراض او به اعـدامـهـاي    

را منتشر  ٦٧هزاران نفره در سال 
کرده است. ايـن سـخـنـان کـه در               
جلسه اي مـحـرمـانـه بـيـان شـده،            
بحث تازه اي را در مورد کشـتـار     
بيرحمانه هزاران زنداني سـيـاسـي      
در اين سـال بـرانـگـيـخـتـه اسـت.             
مــنــتــظــري بــه ابــعــاد اعــدامــهــا          
اعتراض ميکند و مـيـگـويـد مـا        
روي رژيم شاه را سفيد کرده ايم و   
نام ما در تاريخ به عنوان سفاکان 
تاريخ ثبت خواهد شد. او خـطـاب    
به اعضاي کـمـيـتـه مـرگ يـعـنـي             
نيـري، اشـراقـي، و پـورمـحـمـدي              
ميگويد شما ها جناياتي مرتکب 
شده ايد که در تاريخ نـامـتـان بـه         
عنوان جنايتکار ثبت خواهد شد. 
او به نـمـونـه هـايـي از کشـتـار و                
اعــدام اشــاره مــيــکــنــد کــه بــاور          
نکـردنـي و تـکـان دهـنـده اسـت.                
ميگويد جواني را اعدام کردنـد و    
خواهرش را به حبس ابد محـکـوم   
کرده بودند و وقـتـي ايـن خـواهـر            
تقاضا کرد که بـه خـاطـر ايـنـکـه             
برادرش اعدام شده مجازات او را   
تخفيف دهند، دستور داده شد که 
او را نيز اعـدام کـنـنـد. و اعـدام               
کردند. ميگويد به جواني گفـتـنـد     
مجاهدين را محکـوم مـيـکـنـي؟        
گفت آري. پرسيـدنـد حـاضـري بـه           
جبهـه جـنـگ بـروي؟ جـواب داد              
آري. پرسيدند حاضري روي مـيـن     
بروي؟ گفت مگر همه مـردم روي      
مين ميروند؟ با همين سوال حکم 

 اعدامش را صادر کردند.
هشـــدارهـــا و اعـــتـــراضـــات        
منتظري محرمانه است و الـبـتـه        
در اواخر اين موج اعدام بيان شده 
اســت. يــکــي از هــمــيــن جــالدان           
حاضر در جلسه مـيـگـويـد فـقـط           

نفر باقي مانده اند که اجازه  ٢٠٠
بده ما آنها را هم اعـدام کـنـيـم و         
تمام ميشود. آنچه از انتشار ايـن     
نوار و اين سخنان مهم است زنـده  
شدن دوباره موضوع ايـن کشـتـار      
در افکار عمومـي اسـت. ايـنـکـه           
شخص منتظري در اين رابطه چـه    
نقشي داشت شـايـد ديـگـر مـهـم             

نباشد. او يـک سـال بـعـد از ايـن               
کشتارهـا از خـانـواده جـمـهـوري              
اســالمــي طــرد شــد و بــه حصــر             
خانگي محکوم گرديد. ميتوان به 
نقش او در سر کار آوردن جمهوري 

 ٦٠اسالمي و در اعدامهاي سال   
و فرموله کردن قوانين حـکـومـت      
اسالمي استناد کـرد و او را در            
کـنــار ديــگــر مــرتــجــعــيــن حــاکــم         
محکوم کرد. ميتوان اعتراض او    
به اعدام مهدي هاشمي دامـادش    
را که اولين اختالف او با حکومت 
بــود مــد نــظــر گــرفــت و دلــيــل               
اعتراضاتش بـه اعـدامـهـا را بـه              
مناسبات شـخـصـي ربـط داد. و            
ميتوان سخنانش در اعتـراض بـه     

را در نـظـر          ٦٧اعدامهـاي سـال       
گرفت و او را از همه اين جنايـات  
تبرئه کرد. او بهرحال ديـگـر زنـده       
نيست تا پاسخگوي هيچکـدام از    
اينها باشد. ابعاد اعدامهاي سال  

سالهاست افشا شـده اسـت و        ٦٧
همه کس از دامنه و چگـونـگـي و      
مجريان و زواياي تاريـک آن خـبـر        
دارد. در فاصله بين اوايل مـرداد     

بــه    ٦٧تـا اواخـر شـهـريــور سـال              
دستور خميني در زندانهاي تهران 
و برخي شهرهاي ديگر ايران بنا به 

هزار نفر و بنـا بـه      ١٥برخي آمار 
نفر از    ٥٠٠٠برخي آمار بيش از 

جواناني که بـه جـرم هـواداري از            
سازمان مجاهدين و سازمانـهـاي   
چپ و کمونيست دسـتـگـيـر شـده          
بودند، بدون هيچ دادگاهي و تنها 
با قرار دادن چند سـوال در بـرابـر          
آنهـا بـيـرحـمـانـه کشـتـار شـدنـد.                 
متاسفانه خانواده هاي اين جوانان 
اعدام شده نيـز بسـيـاري شـان در           
گذشته اند و نتوانستند سرنگوني 
حکومت سفاک اسالمي را شـاهـد   

 باشند.  
بنابر ايـن سـوال ايـنـسـت کـه             
انتشار علني سخنان پشـت پـرده       

 ٣٠منتظري اکنون بعد از حـدود    
، چــه   ٦٧ســال از کشــتــار ســال           

اهميتي دارد و گـويـاي چـيـسـت؟        
پاسخ اينست که منتظري بـا ايـن     
سخنـان بـهـرحـال کـمـک کـرد کـه                 
هيچکـس از دسـت انـدرکـاران و             
مدافعان حکومت منفور اسالمي 
نتوانند در دادگـاهـهـاي مـردمـي        

ابــعــاد جــنــايــت و بــيــرحــمــي و              
خـونــخـوار بـودن بــيـحــد و حصــر             
جالدان حاکم و حـکـومـتـشـان را            
انکار کنند. منتظري کمک کرد تا 
تک تک ما مردم عـمـق فـاجـعـه و          
ابعاد بيرحمي و سفاکيت جـالدان    
اسالمي نسبت به فرزندان مردم را 
باور کنيـم و شـک و تـرديـدي در               

 مورد آن به خود راه ندهيم.  
منتظري بيش از هرچيز نگران 
اين بود که نام حکومت اسالميش 
با نفرت همـراه شـود. و عـمـيـقـا              
چنين شده است. منتظري نـگـران      
اين بود که نام خميـنـي در کـنـار         
هيتلر و چنگيز بعنوان سفاکتريـن  
جنايتکاران تاريخ ثـبـت شـود. و         
سالهاست هـمـه کـس در ايـران و             
درسطح جهان خميني را بـعـنـوان        
ــکــار تــاريــخ                ــنــايــت ــن ج ــدتــري ب
ميشناسد. اما طرفداران خميـنـي   

 ٦٧داليل قابل فهمي براي کشتار 
و جــنــايــات      ٦٠و کشــتــار ســال       

عـظـيـم خــود عـلـيــه مـردم ايــران               
دارنــد: بــدون ايـــن کشــتــارهـــا               
حکومت اسالمي تاکنون صـدبـار   
توسط مردم سرنگون شده بود و به 
زباله دان تاريخ پرتاب شـده بـود.       
ايــن جــوهــر جــنــايــات حــکــومــت        

 اسالمي است. 
جمهـوري اسـالمـي از هـمـان            
ابتدا با زور و جنايت و سرکوب بر 
جامعه ايـران حـاکـم شـده اسـت.              
همين واقعيت گوياي ابعاد وسيـع  
جنبش سرنگوني در ايـران اسـت.       
در اعماق جـامـعـه آرزوي قـلـبـي             
مردم اينست که از شر اين ماشين 
سرکوب و جنايت سـرمـايـه داران      

 مفتخور خالص شوند. 
اينکه دفتر منتظري سـخـنـان    

را    ٦٧او عليه کشتـارهـاي سـال        
ــتــشــر مــيــکــنــد، و               اکــنــون مــن
سخنگوي دفتر خمـيـنـي و دسـت         
اندرکاران کنوني حکومت از ايـن    
جنايات هرکدام به نـحـوي اعـالم        
بـرائـت مـيـکــنـنـد و مـيــگـويـنــد                
اطالعات نادرستي به مـنـتـظـري       
داده شــده بــود و ابــعــاد کشــتــار            
اينگونه نبود، نشان مـيـدهـد کـه         
جانيان حاکم دچار بحراني عمـيـق   
و تـرس مــرگ شـده انـد. افشــاي               
فيشهاي حقوقي نجومـي شـان از       
جانب خوديهايشان صورت گرفت. 
افشاي کشتارهاي بيحرمانه شـان  
نيز توسط خوديـهـايشـان صـورت       
مــيــگــيــرد. و افشــاي دزديــهــا و           
ثروتهاي بيکرانشـان نـيـز تـوسـط          

 خوديهايشان صورت ميگيرد. 
اين افشـاگـريـهـا بـه جـنـبـش               
سرنگوني حکومت اسالمي بسيار 
کمک ميکند. ما مردم هـمـه ايـن       
ــد                ــراي تشــدي ــا را ب ــه ــري افشــاگ
تعرضات خود بـه ايـن حـکـومـت          
بکـارمـيـگـيـريـم. هـيـچ جـنـاح و                  
دارودســتــه حــکــومــت اســالمــي         
سرمايه داران به ايـن دوره تـعـلـق         
ندارد. حکومت اسـالمـي سـزاوار       
ما مردم و هيچ بخـشـي از مـردم        
نيست. يک باند و دارودسـتـه بـي         
نهايت قسي القلب و بـي نـهـايـت         
مرتجع و ضد علم و بـي نـهـايـت           
دزد و چپاولگر، تنها به درد ايـن      
ميخورد که درهم کوبيـده شـود و       
ســران و دســت انــدرکــاران آن بــه            
مــحــاکــمــه کشــيــده شــونــد. ايــن           
خواست قلبي اکثريت مردم ايـران    
است و بايد تالش کنيم با جنبـش  
گسترده انسانـي و بـا تـاکـيـد بـر               
ــرو و             ــيــــشــ ــاي پــ ــهــ ــتــ ــواســ خــ
آزاديخواهانه، به اين دوره تـلـخ و     

 سياه پايان دهيم.* 

 و -,���� ٦٧
=�	ر 

علي جنتي وزيـر فـرهـنـگ و ارشـاد            
حکومت اسالمي ميگويد بر اسـاس  

 ٧٠ قانون منع استفاده از مـاهـواره،     
درصــد مــردم ايــران مــجــرمــنــد. او           
اعتراف ميکند که با قانون و با تانک 
نميتوان جلوي مردم را گـرفـت. امـا           
بالفاصله بعد از اين سخـن او سـردار       
ـقـدي اعـالم کـرد صـدهـزار                منفور ن
ماهواره را از خانه هاي مردم جمـع و    
نابود کرده اسـت. سـي و چـنـد سـال               
اســت جــنــگ حــکــومــت اســالم بــا           
ماهواره ها جريان دارد. هر سال پـس   
از يــــک مشــــت رجــــزخــــوانــــي               
دايناسورهاي اسالمي مجـبـور شـده      
ـنـد.         اند به شکست خود اعـتـراف کـن
پشت لشکر حکومت اسـالمـي يـک        
مشت آخوند و سرمايه دار مرتجـع و    

بازاري و اوباش حزب اللهي طـرفـدار     
توضيح المسائل خميني و امـثـالـهـم     
قرار دارند. امـا پشـت مـاهـواره چـه             
نيرويي قرار دارد؟ که توانسـتـه اسـت      
اينچنين در برابر يورش قانون و تانـک  
و لشکـر کشـي اراذل حـکـومـتـي و               

 تهديد و فشار، پيروز شود؟ 
پاسخ را همه مردم ميدانند: ماهـواره   
پشتش به ميليونها نفر جوانان، زنان، 
کارگران، دانشـجـويـان و کـال مـردم              
است. ماهواره پشتش بـه عـلـم و بـه            
ـيـان       سياست است. پشتش به آزادي ب
است. پشتش به قرن بيـسـت و يـکـم          
است. پشتش به مردمي است که راه    
خالص شدن از شر حکومت اسالمي 
را ميجويند. در اين جنگ اسـت کـه      

 حکومت اسالمي بازنده است. 
بيچاره اين حکومت فقط مشـکـلـش    
ماهواره نيست. اينترنت، فيس بـوک،  

تلگرام، تويتر و کال مدياي اجتماعي 
دشمن حکومت اسالمي است. بنا به 
يک آمار حضور ايرانيـان در مـديـاي        
ــن               ــري ــاالت ــف ب ــاعــي در ردي ــم اجــت

 کشورهاي دنياست.  
حکومتي که با نفس بشريت دشمني 
دارد، هميشه دچار کابوس است و بـا  
هر پيشرفـت بشـري، مـرگ خـود را             
ـبـاط          مي بيند. و ماهواره يـعـنـي ارت
مردم با دنياي بيرون. يعني شکـسـت    
حکومت عهد عتيقي در بـر قـراري         
سانسور، يعني نشستـن پـاي سـخـن         
رهبران اپوزيسيون. کابوس حکومت  
از مــاهــواره تــنــهــا بــه يــک صــورت            
ميتواند پايان يابد: با سرنـگـونـي آن!       
حکومت ضد علم و ضد بشر و ضـد    
آزادي و ضـد مـنـطـق انسـانـي بـايـد               

 گورش را گم کند.

 -	ه�ار� و �>�-�: 
$ام �ی�وز�$؟ 
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ـتـي فـارس و ايسـنـا روز                         ۲۰ طبق گزارش رسـانـه هـاي دول
مردادماه، دو هزار کارگر شرکت آلومينيوم المهدي در اعتراض به 
کاهش حقوق آنها و تصميمات ضد کارگري مديريت کارخانه، در   
مقابل دفتر مديريت دست به تجـمـع زدنـد و چـنـان از مـديـريـت                   
خشمگين بودند که بالفاصله نصوري مدير عامل شرکت و سـايـر     
مديران وابسته به کارفرما متواري شدند و کارگران کنترل کارخانـه  

 را به دست گرفتند. 
طبق گزارش رسانه هاي وابسته به حکومـت، نصـوري مـديـر         
کارخانه حدود يک سوم حقوق کارکنان کارخانه را به دستور محمـد  
عليمحمدي، کارفرماي کارخـانـه، کـاهـش داده اسـت. کـارکـنـان                  
ـيـن          ـتـصـب کنترل کارخانه را به دست گرفته و از ورود عوامل و مـن

اند. طبق اين گزارشـات    محمد عليمحمدي جلوگيري به عمل آورده
حقوق تيرماه کارگران آلومينيوم المهدي هرمزآل پرداخت نشده، بـا  
حذف آيتم هايي از حقوق کارکنان کارخانه، حداقل يک سوم حقـوق  

هزار تومان، کاهش يافته  ۸۰۰ تا  ۷۰۰ آنها، يعني بطور متوسط 
ـفـت                  ۵۰ و بيش از  نفر از کارکنان اخراجي ايـن شـرکـت بـا مـخـال

 اند.  کارفرما به کار بازنگشته
صبح بيستم مرداد همينکه کارگران از دستورالعمل کارفرما، 

ـتـر او           متوجه کاهش حقوق و دستمزد خود ميشوند، به سـمـت دف
يورش ميرند اما محمد نصوري پيش از رسيدن کارگران از مـحـل   

 کارخانه گريخته بود. 

الزم به توضيح است که در ارديبـهـشـت امسـال       
نيز کارگران اين کارخانه دست به اعتصاب و تحصن 

ارديبهشـت هـمـراه بـا          ۱۵ طوالني مدت زدند و روز 
ـيـري از مـردم             اعضاي خانواده هاي خود و جمـع کـث

شهر دست به تجمع اعتراضي در مـقـابـل اسـتـانـداري زدنـد و بـه                 
نفر از کارگران اين مـجـتـمـع، حـذف حـقـوق شـرايـط                 ۶۲۰ اخراج 

سخت و زيان آور محيط کار، افزايش ساعات کاري، عـدم وجـود       
امنيت شغلي، عدم پرداخت به موقع حقوق و عـدم پـرداخـت حـق         
بيمه تکميلي اعتراض کردند. قبل از آن نيز کارگران اين کـارخـانـه       
در اعتراض به عدم رسيدگي به خواست هاي خود درب کارخانه را 
بسته بودند. اين مجتمع به مبلغي چند برابر کمتر از قيمت واقعي  
آن به بخش خصوصي فروخته شده و کارفرماي آن به جان کـارگـران   
افتاده، حقوق و مزاياي آنـان را بـاال کشـيـده و تـعـداد زيـادي از                        
کارگران را اخراج کرده حقوق و مزايـاي کـارگـران را کـاهـش داده              

 است. 
کارگران مجمتمـع الـمـهـدي هـرمـزگـان تـجـارب مـبـارزاتـي                     
ـفـجـاري     ارزشمند و مهمي دارند که به کمک اين تجارب و فضاي ان
ـنـد.           ـنـشـان در هرمزگان ميتوانند خواست هاي خود را به کـرسـي ب
ـنـد         ـتـوان کارگران با اين اعتراض خود در موقعيتي هستند که مـي
کارگران اخراجي را به کارخانه بازگردانند و از آنـهـا بـخـواهـنـد در           
ـنـد                 ـنـد مـان ـتـوان تجمعات آنها فعاالنه شرکت کنند. کـارگـران مـي

اعتراض ارديبهشت ماه، مردم معترض شهر و اعضـاي خـانـواده        
هاي خود را فرابخوانند که در تجمعات آنها شرکت کنند و نه تنهـا  
خواهان لغو همه دستورات ضـد کـارگـري کـارفـرمـا و مـديـريـت                  
ـقـر،                           کارخانه شوند بلـکـه پـرچـم افـزايـش دسـتـمـزد بـاالي خـط ف
ممنوعيت هر نوع اخراج، حق تشکل و ساير خواسـت هـاي بـحـق         

 خود را باال ببرند و بر آنها پافشاري کنند. 
اعتراض کارگران المهدي در عين حـال نشـان دهـنـده فضـاي            
اعتراضي بااليي در جنبش رو به رشد کارگري است که امـروز در      
ـيـم. در              مراکز مهم توليدي از جمله ايران ترانسفو شـاهـد آن هسـت
چنين شرايطي کارگران عالوه بر خواست هاي فوري و مـهـم خـود          
مانند لغو اخراج و بازگرداندن کارگران اخراجي به سر کار، افزايـش  
ـبـات                ـنـد پـرچـم مـطـال ـتـوان فوري و پرداخت بموقع دستمزدها، مي
ـنـد و         عمومي مانند طب رايگان و تحصيل رايگان را نيز بلند کـن
همبستگي ميليون هاي نفر از مردم را از مبارزات و خواست هاي 

 بحق خود جلب کنند. 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۲۰۱۶ اوت  ۱۱ ، ۱۳۹۵ مرداد  ۲۱ 
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بنا بر خبر منتشر شـده از سـوي       
سنديـکـاي شـرکـت واحـد، ابـراهـيـم               
مددي نايب ريس سنديکاي شـرکـت     

دادگــاه    ۲۶ واحــد از ســوي شــعــبــه          
سـال و سـه مـاه حـبـس              ۵ انقالب به   

 محکوم شد.
اين حکم طي برگه اخطاريه اي از 

ـقـالب شـعـبـه           از    ٢٦ سوي دادگاه ان
طريق صالح نيکبخت وکيل ابـراهـيـم    
ــه وي ابــالغ شــده اســت.                 مــددي ب
اتهامات ابـراهـيـم مـددي هـمـچـون              
ديگر فعالين کارگري و مـعـلـمـان و           
ـبـانـي بـه           مردم معترض "اجتماع و ت
ـيـت کشـور و              ـيـه امـن قصد اقدام عل
اخالل در نـظـم عـمـومـي از طـريـق                  
حضور در تجمـعـات غـيـر قـانـونـي"            
است. مصاديق اين اتهامات ليستي  
طويلي از مبارزات ابـراهـيـم مـددي         
براي حق و حـقـوق کـارگـران اسـت و            

 عبارتند از:
"تشکيل سنديکـا و شـرکـت در           
تمام فعاليت هاي سنديکا، هدايت و   
رهبري سنديکا، اعتراض بـه احـکـام      

صادره از مراجع قضايي، مصـاحـبـه    
با رسانه هاي معاند نظام و تحريک و   
تشــويــق بــراي بــرگــزاري تــحــصــن و          
تجمع، شرکت در تجـمـع وزارت کـار        

، شرکـت  ۹۳ براي تعيين دستمزدسال 
و برگزاري تجمع در پايانه آزادي بـراي  

 مراسم اول ماه مه"
داود رضوي ديگر عضـو هـيـت        

بهمن ۲۸ مديره اين سنديکا در تاريخ 
ماه سال گذشته از سوي همين شعبـه  

سـال حـبـس      ۵ دادگاه انقالب بـه     ۲۶ 
محکوم گرديـد کـه بـا اعـتـراض بـه               
ـلـش صـالـح         حکم صادره توسط وکـي

دادگـاه     ۵۴ نکيبخت پرونده به شعبه 
 تجديد نظر ارسال شده است. 

سنديکاکي کارگران شرکت واحد 
در بيانيه خبري خـود در ايـن رابـطـه           
مــيــنــويســد: "ســنــديــکــاي کــارگــران        
شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـي تـهـران و              
ـنـگـونـه      حومه ضمن محکوم کردن اي
احکام ناعادالنه عليه آقـاي ابـراهـيـم       
ـيـن    مددي و داود رضوي و ديگر فعال
کارگري و صنفي، بـار ديـگـر اعـالم           

مــيــکــنــد ايــنــگــونــه پــرونــده ســازي          
ـيـه فـعـاالن         وبرخوردهاي امنيتي عـل
کارگري وسنديکايي و صنفي هـرگـز     
ــن               ــوانــد کــارگــران و فــعــالــي ــمــيــت ن
سنديکايي و صنفي را از حق خواهي 
و درخواست مطالبات بـه حـق شـان          
عقب برانـد و حـق ايـجـاد تشـکـيـل                
ـقـل          سنديکا ها و تشکل هـاي مسـت
کارگري را حق مسلم تمامي کارگران 

 مي داند".
صدور پنج سال و نيم زندان بـراي    

سـال بـراي داود          ٥ ابراهيم مـددي و      
ـتـي تـحـت          ـي رضوي با اتهاماتي امـن
عنوان اخالل در نظم و امنيت مـلـي،   
احضار جعفر عـظـيـم زاده و شـاپـور              
احساني راد با اتهامـاتـي از هـمـيـن          
ـيـن      دست به دادگاه، بار ديگر بر کـمـپ
اعالم شده از سوي جعفر عظيم زاده و 
اسماعيل عبدي عليه امنيتي کـردن    
مبارزات کارگران، معلـمـان و مـردم        
معترض و باطل کـردن پـرونـده هـاي         
ــد              تشــکــيــل شــده بــراي آنــان تــاکــي

 ميگذارد.

اعتراض به احـکـام صـادر شـده           
زندان بـراي ابـراهـيـم مـددي و داود                
رضوي، اعتراض بـه احضـار جـعـفـر          
عظيم زاده  شـاپـور احسـانـي راد بـه            
دادگاه يک گام مهم در پيشبـردن ايـن     
کارزار و جلـودار شـدن سـرکـوبـگـري           
هاي حکومت اسالمي با زدن انـگ      
امنيتي بـه مـبـارزات بـرحـق مـردم                
است. وسيعا به اين کارزار بپيونـديـم.    
همراه با کارگران سنديکاي واحـد بـه       
احکام صادر شده براي ابراهيم مددي 
ـيـم. بـه                و داود رضـوي اعـتـراض کـن
دادگاهي کردن جعفر عـظـيـم زاده و          
ـيـم و       شاپور احساني راد اعتراض کـن
خواستـار بـاطـل شـدن پـرونـده هـاي                
امنيتي تشکيل شده براي کـارگـران،     

 معلمان و مردم معترض شويم.
احضار و پيگرد فعالين و رهبران 
کارگري و معلمان معترض بايد فورا 
مـتــوقــف شــود. تـمــامــي زنــدانــيــان          

 سياسي بايد فورا آزاد شوند.
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
٢٠١٦ اوت ١٠ ، ٩٥ مرداد  ٢٠    
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حکومت اسالمي شهرام اميري      
(کارشناس فيزيک هسته اي) را در           
اواسط مرداد اعدام کرد. جرم او از             
قرار "جاسوسي" براي آمريکا در                
زمينه فعاليتهاي اتمي حکومت             

 اسالمي بوده است.  
اينکه چگونه شهرام اميري در           
سفر به عربستان سر از آمريکا در               
آورد؟ چه اطالعاتي را در اختيار                
سازمان سيا و سازمانهاي اطالعاتي     
قرار داده است؟ چگونه شد به ايران              
مراجعت کرد؟ چرا رژيم در پس                  
بازگشت او به ايران از وي استقبال               
"رسمي" کرد و معاون وزارت خارجه         
در فرودگاه به استقبالش رفت؟ چطور       
خانواده او را تحت انواع فشارها و               
شکنجه هاي روحي و رواني براي               
بازگشت او به ايران قرار گرفتند؟                
چگونه شهرام اميري بي خبر و بدون           
دادگاهي که حتي امکان دفاع از               
خود را داشته باشد، اعدام شد؟                  
 جملگي در پرده اي از ابهام قرار دارد. 
اما واقعيت اين است که ماجراي      
ناپديد شدن شدن شهرام اميري در              

و سر در آوردنش در آمريکا          ۸۸ سال  
و بازگشت "قهرمانانه" اش به ايران و          
سپس زنداني شدن و اعدام او کال يک         
ماجراي پيچيده پليسي است که                
ميتواند سوژه رمانهاي جاسوسي            
متعددي قرار گيرد. اما هيچکدام از        
اين سئواالت موضوع بحث اين                
يادداشت نيست. در اينجا هدف               
پرداختن به موضوع مشخصي                

 است، اعدام به اتهام "جاسوسي"!
 

 ا5)	م #	���� 
شهرام اميري اولين دانشمندي        
نيست که به جرم جاسوسي اعدام               
ميشود. در خود آمريکا نيز در حول          
و حوش جنگ دوم جهاني يکي از              
برجسته ترين کارشناسان اتمي                 
آمريکا به جرم در اختيار قرار دادن              
اطالعات مبني بر چگونگي توليد         
بمب اتم به شوروي به همراه همسرش         
اعدام شد. اعدام و تيرباران بجرم                
"جاسوسي" و "خيانت" به پادشاه و             
ملکه و رئيس قبيله و طايفه و کشور         
عمري به قدمت جوامع طبقاتي                

 دارد.  

جاسوسي يکي از اتهاماتي است  
که اکثريت عظيم دولتها و طبقات            
حاکمه جهان آن را جرم تعريف کرده و          
مجازات آن را هم معموال اعدام                 
مقرر کرده اند. حتي در برخي از                  
کشورهاي اروپايي که مجازات اعدام     
در بسياري از موارد ملغي شده                  
است، در اين زمينه بعضا مجاز                
قلمداد ميشود و کماکان بخشي از           

 پيکره قوانين کشوري است.   
و از طرف ديگر اعدام به جرم               
"جاسوسي" از قرار آن عرصه                       
خاکستري است که کمتر اعتراضي به      
نفس آن صورت ميگيرد. حتي                  
جنبشهاي مخالف اعدام در سطح           
جهان هم کمتر به اين عرصه پرداخته         
اند. کمتر نفس اين جرم و مجازات             
مورد نظر آن مورد بحث و نقد قرار              
گرفته اند. و متعاقبا ما کمتر شاهد         
اعتراضي گسترده و جهاني عليه اين       
عرصه از مقابله با مجازات شنيع             
اعدام بوده ايم. معموال اعدام                     
شهروندان يک جامعه با عکس العمل       
قابل مالحظه اي در گوشه و کنار               
جهان و بخصوص توسط جريانات           
آزاديخواه و سوسياليست و گروهها و       
جنبشهاي ضد اعدام مواجه ميشود.     
اما اين عرصه گويي استثناء است.         
گويي اعدام فرد به اين اتهام "توجيه           
پذير" است، گويي اعدام به اين اتهام          
"قابل توجيه" است. گويي کال اعدام         
در زمان جنگ و کشمکش و تقابل           
دولتها "قابل اغماض" و "گذشت"             
است. بي جهت نيست که ما شاهد           
سر و صداي چنداني در نقد اين                    
عرصه از مجازات نيستيم. اما چرا؟        
براي بررسي بايد از نفس اتهام                     

 "جاسوسي" شروع کرد.
آيا "جاسوسي" يک جرم است؟            
اين سئوال به ريشه مساله ميپردازد.        
پاسخ تمامي مدافعين و مبلغين             
طبقات حاکمه جوامع کنوني به اين          
سئوال بي قيد و شرط يک آري محکم         
است. اما پاسخ ما کمونيستهاي             
کارگري به اين سئوال يک "نه" محکم         

 و چرا نه؟ .است
جاسوسي معموال به اقدامي            
گفته ميشود که "اسرار نظامي و يا            
اطالعاتي و امنيتي" دولت و طبقه          

حاکمه کشوري در اختيار دولت و              
طبقه حاکمه کشور رقيب و يا جامعه        
قرار داده ميشود. و اين اقدام توسط          
دستگاه قضايي جوامع طبقاتي               
حاکم "جرم" قلمداد شده است. مثال          
اگر "اطالعات" چگونگي ساخت             
بمب اتم توسط آمريکا در اختيار               
حکومت شوروي قرار داده شود، اين         
اقدام جرم است. يا اگر اطالعات                
پروژه اتمي حکومت اسالمي به                
خارج درز کند و در اختيار دولتها و            
يا رسانه ها قرار گيرد، اين اقدام جرم           
تلقي شده است. اما اگر همين                    
اطالعات توسط ارگانهاي دولتي در       
اختيار دولت "دوست" قرار گيرد،              
جرمي از قرار واقع نشده است. و يا             
اگر همين اطالعات توسط دولتها و        
"جاسوسانشان" و سازمانهاي                   
اطالعاتي و امنيتي شان کسب                
شود، نه تنها جرمي صورت نگرفته         
است، بلکه فرد فراهم آورنده و يا                  
ارگان مربوطه مورد قدرداني هم،             
حال بصورت پنهاني، قرار ميگيرد.        
مثال اگر حکومت شاه با نصب انواع        
دستگاههاي استراق سمع در شمال          
ايران توسط آمريکا به طور روتين              
اقدام به جمع آوري اطالعات عليه             
حکومت شوروي ميکرد، جرمي به         
لحاظ قانوني مرتکب نشده بود. اما        
اگر فردي در شوروي پيشين                        
اطالعاتي را که در زمره "اسرار"                 
حکومتي طبقه بندي شده اند، در              
اختيار حکومت وقت ايران و يا                  
آمريکا قرار ميداد، با اشد مجازات         
مواجه ميشد. و يا اگر فردي در ايران         
اطالعات حکومتي را در اختيار              
دولت رقيب قرار ميداد، مرتکب              
جرمي شده بود که مجازاتش اعدام          

 تعريف شده است.  
نکته جالب اين است که                       
"جاسوسي" در سيستم فعلي جوامع        
سرمايه داري جرمي در کشور                   
"خودي" نيست، براي کشور رقيب            
جرمي جنايي است. معموال                     
جاسوسان کشور خودي در زمره                
دريافت کنندگان باالترين حقوق و            
مزاياي دولتي هستند، اما جاسوس       
کشور رقيب بايد دستگير و با                     

 مجازات اعدام روبرو شود.

نتيجتا در بررسي اين "جرم" به            
اين مساله مي رسيم که اوال                        
"جاسوسي" اقدامي است که در هر            
کشور جرم نيست، در يک کشور                 
توسط دولت و طبقه حاکمه جرم است       
اما در کشور رقيب يک اقدام                       
"قهرمانانه" و اقدامي است که بابتش       
معموال هزينه هاي سنگيتي هم               
صرف ميشود. به اين اعتبار اقدام            
"جاسوسي" از نوع و يا مشابه اقدام            
جنايي نيست. مانند قتل و تجاوز و          
هتک حرمت نيست که توسط                    
معيارهاي واحد و يکساني در سطح        
جهان به عنوان جرم شناخته شده                
است، هر چند که مجازات آن                      
ميتواند متفاوت باشد. اين اقدامي         
است بر حسب اينکه بر عليه چه                  
نيرويي صورت گرفته باشد و يا به              
نفع کدام نيرو صورت گرفته باشد،             
جرم تلقي ميشود. معيار و استاندار        
جهاني هم بر آن حاکم نيست. حتي             
مانند تقابل نظامي و درگيري در              
جنگ نيست. در جنگ نيز نيروهاي        
کشورهاي متخاصم اقدام به نابودي        
نيروهاي طرف مقابل ميکنند، اما         
در عين حال قوانيني بين المللي بر             
مجموعه اين تقابل حاکم است، اگر          
چه هر روزه زير پا گذاشته ميشود. در        
مجموعه قوانين حاکم بر جنگ،               
کشتار اسير يک جنايت جنگي است.       
کشتار افراد سيويل و غير نظامي             
يک جنايت جنگي است. حداقل                
معيارهاي واحدي در سطح سياسي و      
نظري در سطح جهان بر اين عرصه             

 حاکم است.     
و مهمتر اينکه آن "منفعتي" که         
"جاسوسي" را جرم تلقي ميکند،              
تنها وتنها منفعت دولت و طبقه               
حاکمه است. منفعت جامعه نيست،      
منفعت مردم نيست. تالشي براي            
مصون نگهداشتن و امنيت جامعه         
نيست. تماما منفعت حفظ سلطه           

 طبقه حاکمه است.  
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در پايه اي ترين سطح: در بررسي        
مقوله جاسوسي در کشورهاي کنوني     
تقسيم جامعه بشري به کشورها و             

دولتها يک رکن اساسي و تعيين                 
کننده است. اگر جامعه بشري يک             
جامعه جهاني بود، اگر جامعه بشري       
به کشورهاي متعدد و بعضا                      
متخاصم تقسيم نشده بود، اگر در             
جوامع کنوني بشري بجاي رقابت و          
تخاصم صلح و همزيستي و تعاون            
قرار داشت، نتيجتا اين مقوله هم به           
خودي خود به کناري ميرفت.                    
جاسوسي اساسا مقوله قابل تعريف        
در تقسيمات کشوري و تخاصم ميان      
اين کشورهاي موجود در جهان                 
است. حتي در جامعه جهاني کنوني        
که ما شاهد بلوک بنديهاي سياسي و        
نظامي متعددي هستيم، مقوله              
جاسوسي در خود اين بلوکها که                 
بعضا داراي منافع اطالعاتي و                
امنيتي کمتري هستند، با حساسيت      
کمتر و تبعا مجازات کمتري مواجه         
ميشود. مثال در دوران اخير ما                 
بارها با اخباري روبرو شديم که                    
کشورهاي عضو ناتو عليه يکديگر         
جاسوسي کرده اند، اطالعات                   
امنيتي کشور متحد خود را به بيرون        
درز داده اند، حتي روساي کشورهاي        
"خودي" را مورد استراق سمع و شنود       
قرار داده اند، اما نه تنها با مجازاتي          
مواجه نشده اند، بلکه در مواردي با           
يک تماس تلفني و شايد هم عذر                 
خواهي مساله فيصله پيدا کرده                

 است.  
در سطح ديگر: واقعيت اين است      
که مقوله جاسوسي بر پايه ديپلماسي       
سري و اسراري استوار شده است. بر            
اين پايه که بخشي از اقدامات دولتها   
و طبقات حاکمه بايد از دسترس                
جامعه، مردم و متعاقبا دولت و                
کشور رقيب دور نگهداشته شود. و           
زمانيکه شما سياست ديپلماسي             
سري و يا اسرار حکومتي نداشته               
باشيد، حاکميت بر مبناي "اسرار" و         
دور نگهداشتن يک سري از اقدامات         
و اطالعات از دسترس عموم                     
سازمان داده نشده باشد، و همه                  
اقدامات سياسي و اقتصادي و                 

 ۱۰ صفحه  
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بعد از چندين سـال    ا����	���	ل:  
تالش پيگـيـر مـي تـوان گـفـت کـه                
کميته مبارزه براي آزادي زنـدانـيـان        
سياسي، يک نهاد شناخـتـه شـده در        
سطح جـهـان اسـت. بـراي مـعـرفـي                 
بيشتر اين کميته مختـصـري مـورد      

هــا و      اهــداف و هــمــچــنــيــن شــيــوه        
هاي فعاليت کميـتـه در حـال         عرصه

  حاضر بگوئيد.
که از اسـم     همانطور  ��ور آ	ردار: 

مـا        کميته پيداست، هـدف اصـلـي       
مبارزه براي آزادي زندانيان سيـاسـي   
در ايران اسـت. طـبـيـعـي اسـت کـه               
آزادي زندانيان سياسي در ايـران از        
مجراي سرنگوني جمهوري اسالمـي  

گـذرد، حـاکـمـيـت اسـالمـي بـا                مي
دستگيريـهـاي وسـيـع، شـکـنـجـه و               
اعدام تالش نموده است که هـرگـونـه    
صداي حق خواهي، آزادي طـلـبـي و      

بخش وسيعي   مطالبه حقوق انساني
از جامعه را سـرکـوب نـمـايـد، ايـن             

است است که حاکمـيـت     تنها جوابي
خـود   سال عمر ننگـيـن      ۳۷   در طي

اقشـار        به مطالبات برحق و انساني
وسيع جامعه داده است. در نـتـيـجـه      
تا جمهوري اسالمي پـا بـرجـاسـت،         
مساله زندان و زنداني سياسي بـدون  
شــک وجــود خــواهــد داشــت و ايــن            
الزمه بقاي اين رژيم است. با تـوجـه     
به اين فاکتـور واقـعـي صـحـبـت از             
آزادي زندانيان سياسي در ايران نياز 
به تشکل، ديسيپليـن، کـار شـبـانـه          

رسـانـي، فشـار بـيـن              روزي، آگاهي
الـمـلـلـي بـه جـمـهــوري اسـالمـي و                  

اي پيگير مـيـدانـي دارد، از           مبارزه
اين منظر است که کميته تمام تـوان    
سياسي و اجتماعـي خـود را بـکـار           
مــيــبــرد کــه اوال صــدا و ســيــمــاي             
زندانيان سياسي باشد، و ثـانـيـا بـا           
مستند سازي آمـاري، تـحـلـيـلـي و           
تحقيقي از اوضاع زندانها، زندانيـان  
ســيــاســي و خــانــوادهــايشــان و بــا           
برجسته کردن اين مـهـم کـه تـعـداد            
وسيعي زنداني سياسي در ايـران در      
زندانهاي جمهوري اسالمـي بـه سـر        
ميبرند و ايـنـکـه ايـن زنـدانـيـان در              
معرض شکنجه و اعدام قرار دارنـد،  
به سيـاسـت رژيـم در مـورد انـکـار               

 چنين سرکوبي نقطه پايان ميگذارد.
کميته توانسته اسـت بـا شـيـوه           

هاي متنوع اوال؛ اعتمـاد زنـدانـيـان        
سياسي که موضوع کار اين کمـيـتـه    

باشد را جـلـب و بـه تـبـع آن بـا                  مي
هاي اين زنـدانـيـان ارتـبـاط         خانواده 

تنگاتنگي برقرار نـمـايـد، ايـن امـر          
باعث ميشود که استنادات کميتـه،  

، موثر و پـيـشـرو بـاشـد. در                واقعي
نشستي که بـه عـنـوان مسـول ايـن              
کميته با احمد شهيد گزارشگر ويـژه    
سازمان ملل در امـور حـقـوق بشـر           
ايران داشتـم لـيـسـتـي از زنـدانـيـان               
سياسي محروم از دارو و درمـان بـه     
وي ارايـه داده شـد. هـمـچـنـيـن در                 
نشسـت رودر رو بـا نـمـايـنـده گـان                  
حقوق بشر پارلمان اروپا و در ادامـه    

 ۶ ماهه و      ۳ گزارشات  آن با ارسال 
مــاهــه و نــيــز ارســال مــداوم ايــن               
گزارشات به ساير نـهـادهـاي حـقـوق        
  بشر بين المللـي از جـملـه بـان کـي             
مون دبير کّل سازمان ملل، از آنـان    
مصرانه خواسته ايـم کـه اقـدامـات           

در جهت تحت فشار گذاشتـن    عملي
جمهوري اسالمي به عمل بـيـاورنـد،    
نتايج اين درخواست هـا، عـمـال در        

مون در     گزارش ساالنه اخير بان کي
خصوص وضعـيـت حـقـوق بشـر در            

الـخـصـوص زنـدانـيـان               ايـران عـلـي     
سياسي محروم از دارو و درمـان در    
ايران، به وضوح منعکس شده است. 
کميته همچـنـيـن بـا بـرگـزاري بـيـن               

ژوئـن کـه از          ۲۰ المللي مراسمهاي 
طرف ايـن کـمـيـتـه بـه عـنـوان روز                   

حمايت از زندانيان سـيـاسـي        جهاني
را بـه      اعالم شده است، توجه جهاني

امــر زنــدانــيــان ســيــاســي در ايــران           
معطوف نـمـوده اسـت. در بـيـسـتـم               

، کـمـيـتـه تـوانسـت در           ۲۰۱۶ ژوئن 
شهر جهان با موضـوع   ۲۰ بيشتر از 

هـاي زنـدانـيـان          حمايت از خـانـواده     
سياسي به همراه تشكلـهـاي مـدافـع       
آزادي زندانيان سياسي مراسمـهـا و     

برگزار نـمـايـد.     اعتراضات خياباني 
کنفرانس اسلو كه از سوي كميته ما 

براي اوليـن   برگزار شده بود توانست 
نسل از زنـدانـيـان سـيـاسـي              ۲ بار، 

سابق، فعالين عليه اعدام، فعالين و 

رهبران کارگري و معلمين در ايـران      
و خارج از کشور را گرد هم آورد. در  
اين کنفرانـس، فـعـالـيـن و رهـبـران              
سياسي شناخـتـه شـده و زنـدانـيـان             
سياسي سابـق از ايـران و خـارج از              
کشور از جمله هاشم خواستار (دبير  
کانون صنفي معلمين در خراسـان)،   
ــران              ــحــي (از رهــب مــحــمــود صــال
کارگري)، گلرخ ابراهيمـي (هـمـسـر         
ــاکــروان             ــه پ آرش صــادقــي)، شــعل
(مادر ريحان جباري و فعـال عـلـيـه        
اعدام) و تعدادي ديگر در حـمـايـت       

هاي زندانيان سياسـي بـه      از خانواده 
عنوان سخنران حضور داشتند. ايـن     
کنـفـرانـس بـه شـکـل مسـتـقـيـم از                   
اينترنت پخش ميشد که با استقبـال  
وسيعي در داخل از کشـور مـواجـه          

هـاي ايـن            از ويژگي  شد و اين يکي
کنفرانس بود. ايـن کـمـيـتـه از بـدو                
ــا                 ــه امــروز صــده ــا ب ــل ت تشــکــي
تـظـاهــرات، پـيــکـت، کـنـفــرانـس و              
کمپين در مورد زندانيان سياسي در 
اکـثـر شـهـرهـاي اروپـا، آمـريـکـا و                  
استراليا بـرگـزار کـرده اسـت و ايـن              
اقــدامــات هــمــچــنــان ادامــه دارد،         

از   مبارزات ميداني و کمپيني يکي
هـاي فـعـالـيـت           مهمتـريـن عـرصـه         

کميته است که مـوجـب گشـت ايـن           
کميته بـه يـک نـهـاد قـابـل رجـوع،                  
معتبر و شـنـاخـتـه شـده در سـطـح                
جهان در عرصه مبارزه بـراي آزادي      

 زندانيان سياسي ثبت شود.
 

تــاکــنــون چــه    ا�ــ�ــ��ــ	�ــــ��ــ	ل:  
پيشرفت هايي داشته ايد و در داخل 
و يا خارج از ايـران تـا چـه حـد ايـن              

 کميته را ميشناسند؟
  :�'�9E- ا�سـال      كـمـيـتـه از         �

كه دور جـديـد فـعـالـيـتـهـاي            ٢٠١٠ 
خود را اغـاز كـرده اسـت تـوانسـتـه             
است به ظرفي براي سازمـانـدهـي و      
تشكل مـدافـعـيـن آزادي زنـدانـيـان            
سياسي، به تريبون زندانيان سياسـي  
و خانـواده هـايشـان و فـعـالـيـن در                
ايــران، بــه ابــزاري جــهــت فشــار بــه            
دولــتــهــاي غــربــي و ســازمــانــهــاي          

نيرويي جـهـت ايـجـاد و          جهاني، به 
تقويت يك همبستگي جهاني علـيـه   

تبديل شده و رژيم اسالمـي   شكنجه 

در ايران را جـهـت آزادي زنـدانـيـان              
سياسي تحت فشار قرار دهـد. ايـن        
كميته در طول اين چند سال از تـمـام   
زندانيان سياسي صرفنظر از تـعـلـق        
سيـاسـي، اجـتـمـاعـي، مـذهـبـي و                
حزبيشان حمايت كـرده و تـوانسـتـه           
است به تشكـلـي مـعـتـبـر و مـورد              
اعتماد در زمينه مبارزه براي آزادي 
زنــدانــيــان ســيــاســي تــبــديــل شــود.        
فـعــالــيــن و هــمـكــاران كــمــيــتــه در            
كشورهاي مختلف و از جملـه ايـران     
با اين كميته به صورت موردي و يـا  
فعاليت دائم به صـورت داوطـلـبـانـه        
ــهــا و                 ــت ــي ــعــال ــنــد. ف كــار مــيــكــن
فراخوانهاي ما سراسريست و شامل 
تـمـام كشـورهــا مـيـشــود از جـملــه               
برگزاري روز جهاني در حـمـايـت از          
زندانيان سياسي كه هر ساله در سي 
خـرداد بـرابـر بـا بـيـســتـم ژوئـن در                   
كشورهاي مـخـتـلـف و در اشـكـال               

برگزار ميشود و در ايران هم  متنوع 
به صورت ارسال پـيـام حـمـايـتـي از           
ســوي مــدافــعــيــن آزادي زنــدانــيــان         
سياسي و خود زندانيان از زنـدان تـا     
حال صورت گرفتـه اسـت. ايـن روز           
جهاني شش سال است كه هـر سـالـه      
در همه دنيا برگزار ميشود. ما تنها 
كميته اي هستيم كـه تـوانسـتـه ايـم            
تشكلها و افـراد مـدافـع زنـدانـيـان               
سياسي از طيفهاي مخـتـلـف را در        

در حمـايـت    اين شش سال در يكروز 
از زندانيان سـيـاسـي بـه هـمـكـاري              

دعــوت كــرده و بــه ايــن دعــوت و               
همكاري جنبه عملي ببخـشـيـم. بـه        
عنوان بخشي از فعاليتهـايـمـان مـا       
قادر بوده ايم به منبع معتبري بـراي  
رسانه ها، اتحاديه هـاي كـارگـري و        
سازمانهاي جهانـي تـبـديـل شـده و            
كارزارهايي مشترك با سازمـانـهـاي    
ــان               ــي ــدان ــع زن ــي مــداف ــران ــر اي غــي

بــراي آزادي زنــدانـيــان و         سـيــاسـي     
انعكاس وضعيتشان بر پا كنيم. مـا   
در عين حـال بـرنـامـه تـلـويـزيـونـي                
زندانيان سياسي را داريم كـه تـنـهـا         

در طول چنـد سـال      برنامه ايست كه 
اخير صرفا به زندانـيـان سـيـاسـي و          
فعالين اين عرصه اخـتـصـاص داده        
شده است. برنامـه تـلـويـزيـونـي مـا             
تـوانســتــه در مــيـان مــردم ايــران و             
مدافعيـن زنـدانـيـان در كشـورهـاي             
مختلف مـحـبـوبـيـت پـيـدا كـرده و               
ظرفي براي ارتباط با فعالين عرصه 
مبارزه براي آزادي زندانيان سيـاسـي   

              فراهم بياورد. 
 

هـاي   محور فعاليتا����	���	ل:  
شما در خـارج کشـور چـيـسـت؟ در            

ها را چگونه  داخل کشور اين فعاليت
 پيش برده ايد؟

ــ	ردار:  ــ�ور آ ــن          � ــري ــت ــم ــه از م
مـا        محـورهـاي اقـدامـات عـمـلـي           

هـاي     توان به برگـزاري کـمـپـيـن           مي
بزرگ براي آزادي زندانيان سـيـاسـي      

 ۷ صفحه  
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نوشته اين هـفـتـه را بـا خـبـر شـادي                  
بخش آزادي محمد جراحـي از چـهـره        

 ٥ هاي شناخته شده کارگري بـعـد از         
 ١٩ سال  زندان، آغاز ميکنـم. او در         

ـه مـوضـوع         مرداد آزاد شد و خبر آن ب
شادي بخش تشـکـلـهـاي کـارگـري و           
ـلـگـرامـي تـبـديـل شـد و                گروههاي ت
ـه    آزاديش را شادباش گفتند. من نيز ب
ـه     سهم خودم آزادي محمد جراحي را ب
او، به خانواده اش و به همگان تبـريـک   

 ميگويم.  
ــر از                 ــازهــم خــب ــگــر ب مــوضــوع دي
اعتراضات گستـرده کـارگـري اسـت.         
بيش از دو هفته اعتصاب شکوهمنـد   

 ١٩ هزار کارگرايران ترانسفو که در    ٤ 
ماده اي    ٦ مرداد با توافق نامه کتبي 

پايان گرفت، تجمع همزمـان مـربـيـان       
دبستاني، مالباختگان موسـسـه    پيش

آمــوخــتــگــان    الــحــجــج، دانــش     ثــامــن
ـفـت و چـنـد گـروه               دانشگاه صنعت ن
ديگر در مقابل درب ورودي مجـلـس   
ـه           که بدليل ازدحام جمعيـت مـنـجـر ب
شکستن درب مجلس شد، اعـتـراض   

کـارگـر آلـومـنـيـوم            ٢٠٠٠ قدرتمند   
ـه   هرمزال و فراري شدن مديران کارخان
و اعتراضات گسترده کارگـري بـيـش      
از بيش فضاي پر از جـنـب و جـوش            
اعتراضي در ميان کارگران و در واقـع  
 در کل جامعه را به نمايش ميگذارد.

اين اعتراضات بطـور واقـعـي پـاسـخ          
قاطع کارگران به طـرحـهـاي ريـاضـت        
اقتصادي حکومت و تـعـرضـات هـر         
روزه اش به معيشـت و زنـدگـي شـان           
ـلـکـه در ايـن                   است. و نه تـنـهـا ايـن ب
اعــتــراضــات کــارگــران دارنــد حــول           
خــواســتــهــاي ســراســري شــان جــمــع          
ميشوند و به جلو مي آيند. اعـتـراض    
به حقوقهاي نجومي و دسـتـمـزدهـاي       
چند بار زير خط فقر، خواست افزايـش  
ـلـيـون و پـانصـد            دستمزدها به سه مـي
ــگــان و                 ــان، درمــان راي ــوم ــزار ت ه
تــحــصــيــل رايــگــان، حــق مســکــن           
مناسب براي همه، لغـو پـرونـده هـاي         
مفتوحه براي کـارگـران، مـعـلـمـان و             
مردم معترض تحت اتهامـاتـي چـون      
"اخالل در نـظـم و امـنـيـت مـلـي" و                    
تاکيد بر حق تشکل، حق اعتصاب و   
آزادي هاي سياسي پايه اي در جامعه 
محورهاي اساسي اين خواستـهـاسـت    
که جنبش هايي را حـول خـود شـکـل         

داده و دارد به جلو مي آيد. ايـن را در       
شعارهـاي اعـتـراضـي در مـبـارزات             
مـعــلــمــان، کــارگــران شــرکــت واحــد،         
فرهنگيان بازنشسته و بازنشسـتـگـان    
صنايع فوالد و تامين اجتماعي و در   
مناسبت هـا و حـرکـات اعـتـراضـي             
مختلف ديده ايم. اين اتفاقات همگي  
حاکي از نقطه عطفي مهم در جنبـش  
کارگري است. حاکي از قـرار گـرفـتـن        
هر روز بيشتر کارگران در جلوي صف 
اعتراضات کـل جـامـعـه اسـت. يـک              
نمونه بارز از اعـتـراضـات قـدرتـمـنـد            
کارگري در اين هفته اعـتـراض ايـران        
ترانسفو بود که ببش از بـيـش قـدرت        
اعتصاب کارگران را در مقابـل چشـم     
کارگران و کل جامعه قرار داد. بعـالوه  
در هفته گذشتـه اخـبـار اعـتـراضـات           
کارگران در دهها مرکز کارگـري چـون     
چوب چوکا، شهرداري اهواز، مـيـدان     
گـازي تــنــگــه بــيـجــار و کــمــانــکــوه،            
شهرداري تفرش، معلمان بـازنشـسـتـه     
ــتــروشــيــمــي فــرآورش            فــرهــنــگــي پ
بندرامام، پرستاران بيمـارسـتـان امـام       
سجاد ياسوج، مخابرات هـرمـزگـان،      
ماشين سازي و ريخته گـري تـبـريـز،         
ــان، آمــوزش               ــه ـف ــل اصـ ــي اکــري پــل
دهندگان نهضت سواد آموزي مقابـل  
مجلس،  شهرداري بهبـهـان، شـرکـت       
هاي پنجگانه فرآورش، بسپـاران، آب    
نيرو، کيميا و خوارزمي در مـجـتـمـع       
پتروشيمي بندرامام در ماهشـهـر، از     

 جمله سر تيترهاي مهم اخبار بودند.
محور هاي اصلي ايـن اعـتـراضـات،       
اعتراض عليه رياضـت اقـتـصـادي و         
تــعــرضــات هــر روزه بــه زنــدگــي و               
معيشت کارگران از جمله عليـه عـدم     
پرداخت دستمزدها، بيکارسازي هـا،    
قرار دادهاي برده وار کاري و تشـديـد       
بردگي کاري در محيطهـاي کـارگـري      
تــحــت عــنــوان خصــوصــي ســازي و          
کوچک سازي و ... است. اعتراضاتـي    
که تعرضي است و بـطـور واقـعـي بـر            
فضاي اعتراض شهرها تاثير گذاشتـه  
و به مـوضـوعـات داغـي در سـطـح               

 رسانه ها تبديل شده است.  
اينها همه مراکزي هستند که هـمـواره   
کانونهاي داغ اعتراض بوده انـد. يـک        
نمونه اش اعـتـراضـات کـارگـران در              
ـه      چوب چوکا در تيرماه در اعتـراض ب

همکار شان اسـت کـه        ١٢ دستگيري 
موفق به آزاد کردن آنـان شـدنـد و در            

آخر هم خواستار بـاطـل شـدن پـرونـده          
هاي امـنـيـتـي تشـکـيـل شـده بـراي                  
بــازداشــت شــدگــان شــدنــد. نــمــونــه            
ديــگــرش اعــتــراضــات کــارگــران              
شهرداري اهـواز اسـت کـه در خـرداد             

ـه دسـتـگـيـري              ٢٤ ماه در اعتراض ب
همکارشان صورت گرفت. اعتراضـي   
کـه در آن خـانــواده هـا نـيــز شــرکــت                 
ـه آزادي کـارگـران              داشتند و نهـايـتـا ب
ـه ديـگـر         بازداشتي منجر شد. و نـمـون
اعــتــصــاب کــارگــران شــرکــت هــاي          
پنجگانه مـجـتـمـع پـتـروشـيـمـي کـه               
ــيــه               ــون اعــتــراض عــل ــان هــمــواره ک
ـه                ـقـر و عـلـي دستمزدهاي زير خـط ف
حضور پيمانکاران ايـن دالالن کـاري         
در مــحــيــط هــاي کــار بــوده اســت.            
اعتراضات کارگري هر روز گسـتـرده       

 تر ميشود.
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مـردادمـاه،   ۲۰روز چهارشنـبـه      
نــفـر از کــارگــران         ۲۰۰۰حـدود    

شرکت آلومـيـنـيـوم الـمـهـدي بـا             
تجـمـع مـقـابـل دفـتـر مـديـريـت                 
بــاعــث مــتــواري شــدن نصــوري         
مــديــر عــامــل وکــلــيــه مــديــران         
ــد.              ــن شــرکــت شــدن ــي اي ــان مــي
کارگران درب اين کارخانه را بـا      
ايجاد موانعي بسـتـه و از تـردد          
هرگونه وسـايـل نـقـلـيـه ازجـملـه               

هـاي     هـاي حـمـل شـمـش          کاميون
ــيــري بــه                ــلــوگ ــيــوم ج ــيــن ــوم آل

اند. اعتراض کـارگـران     آورده عمل
به کاهش يک سوم حقوقـهـايشـان    
توسط مديريت جـديـد و اخـراج          

کارگر اين کـارخـانـه       ٥٠بيش از 
است. اعتراض قدرتمند کارگران  
آلمومنيـوم الـمـهـدي اکـنـون در             
مرحله حساسي است. اولين گـام   
بــــراي حــــفــــظ مــــوقــــعــــيــــت           
قدرتمنـدشـان تشـکـيـل مـجـمـع             
عــمــومــي و انــتــخــاب تــعــدادي         
نــمــايــنــده بــراي احــاطــه داشــتــن        
کامل بر ادامه حـرکـت و حـفـظ           
اتــحــادشــان اســت. هــمــچــنــيــن           

کارگر اخـراجـي بـه       ٥٠بازگشت 
محل کار و قرار گرفتن آنـهـا در     
حلقه حمايت دو هزار کارگر ايـن    

کارخانه، تاکيد بر افزايش فـوري  
دســتــمــزدهــا و اعــالم خــواســت          
افزايش دستمزدها به ميـزان سـه     
ميليون و پانصد هـزار کـه خـط          
فقر اعالم شـده دولـت اسـت، دو          
خواست مهمي است که ميتوانـد  
اتحاد کارگران را حـفـظ کـرده و          
مبارزاتشان را گـامـي بـه جـلـو              
برد. بعالوه نقش فـعـال خـانـواده          
هاي کـارگـران و جـلـب حـمـايـت              
مردم نـقـش تـعـيـيـن کـنـنـده در                
تقـويـت ايـن اعـتـراضـات دارد.             
بويژه کارگران آلومنيوم المـهـدي   
تجربه آنرا دارند و در ارديبهشت 
ماه امسال نيز در اعتراض به بـه  

نفر از کـارگـران ايـن       ٦٢٠اخراج 
مجتمـع، حـذف حـقـوق شـرايـط             
سخت و زيان آور مـحـيـط کـار،         
افــزايــش ســاعــات کــاري، عــدم         
وجــود امــنــيــت شــغــلــي، عــدم           
پرداخت به مـوقـع حـقـوق، عـدم            
پرداخت حق بـيـمـه تـکـمـيـلـي و               
عدم پرداخت مزاياي مصـوب از    
قبـيـل بـهـره وري و عـيـدانـه بـه                   
همراه خانـواده هـايشـان و جـمـع            
کثـيـري از مـردم هـرمـزگـان در               
مــقــابــل اســتــاتــداري ايــن شــهــر        

 تجمع کردند.
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سالهاست که مقابل مجـلـس بـه      
مــحــل تــجــمــعــات اعــتــراضــي          
کارگران و مردم معترض تبـديـل   
شــده اســت. در ايــن هــفــتــه مــا             
شاهد يک نمونه پر سـر و صـداي       

 ١٧آن بــوديــم. از جــملــه  روز                 
هاي مختلفي اعـم از     مرداد گروه

ــيـــان پـــيـــش     ــتـــانـــي،      مـــربـ دبسـ
ــه           ــسـ ــوسـ ــان مـ ــگـ ــتـ ــاخـ ــبـ ــالـ مـ

آمـوخـتـگـان        الحجج، دانـش  ثامن
دانشگاه صـنـعـت نـفـت و چـنـد                
گروه ديگر با تجمع مقابـل درب    
ــر               ــيـ ــگـ ــيـ ــس پـ ــلـ ــجـ ورودي مـ
خواستهايشـان شـدنـد. مـربـيـان            
پيش دبستاني براي روشـن شـدن     
تکليف استخدامي خود به آنـجـا   
آمده بودند. دانـش آمـوخـتـگـان           
دانشــگــاه صــنــعــت نــفــت در                
اعتراض به لغو اولويت استخدام 

التـحـصـيـالن مـقـابـل درب             فارغ
ــس شــوراي              ــجــل ــان م ــم ــت ــاخ س

ــد و               ــن ــع داشــت ــجــم اســالمــي ت
مالباختگان "ثامن الحج" نيز بر   
ــدرکــاران و             ــهــاي دســت ان دزدي
بـــاالکشـــيـــدن پـــس انـــدازهـــاي        
کوچکشان به آنجا آمده بودند. و  
فضا، فضاي اعتراض بود. بحث  
ها بر سـر دزديـهـاي نـجـومـي و             
دستمزدهاي چـنـد بـار زيـر خـط            
فقر و بيحقـوقـي مـردم بـود. در            
اين حرکت اعـتـراضـي از شـدت           
ازدحام معترضين،  درب ورودي 

کنندگان مجلس  کانکس مراجعه
از جا کنده شد و شـکـسـت. ايـن        
خبر بخوبي حال و هـواي فضـاي       
اعتراض در جامعه را به نمايـش  
مـيـگـذارد. در ايـن روز نـيــروي               
انتظامي و امنيتي نـيـز حضـور        
داشـــتـــنـــد. امـــا خشـــم مـــردم            
معترض، آنها را نظاره گـر کـرده     

 بود.  
ايــن چــنــيــن اســت کــه مــقــابــل             
مجلس اسالمي به محـل فـريـاد      
مردم معتـرض بـا خـواسـتـهـا و             
اعتراضشان به فقـر و فـالکـت و          
جهنم موجود تبديل شـده اسـت.     
از جمله در همين يکي دو سـالـه     
اخير مقابل مجلس محل فـريـاد   
خط فقر سه ميلـيـون حـقـوق مـا          
يک ميلـيـون و اعـتـراض عـلـيـه              
دستمزدهاي چـنـد بـار زيـر خـط            
فقر از سوي معلمان، کارگـران و    
بازنشـسـتـگـان تـبـديـل شـد. بـه                 
محل فرياد شعار "جاي کـارگـر،      
ــيــســت،             جــاي مــعــلــم، زنــدان ن
زنداني سياسي آزاد بايـد گـردد"     
تــبــديــل شــد. بــه مــحــل شــعــار            
"مســکــن مــنــاســب حــق مســلــم         
ماست" تبديل شـد و بـه مـحـل              
بلند کردن بنرهايـي بـا خـواسـت         
"درمان رايگان، تحصيل رايگان  
حق مسلم ماست " تبـديـل شـد.       
جالب است که نه فقط از تـهـران       
بلکه بسياري اوقات اعتراضـات  
از شهرستانها نيز به ايـن مـحـل        

 ۱۰ صفحه  
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در سطح بين المللي اشاره کرد، ايـن    
اي مـواقـع زنـدانـي            کمپينها در پاره

را که در معـرض    سياسي مشخصي
خطر جـدي اعـدام هسـت را مـورد               

از شـيـوه       توجه قرار ميدهد که يکي
هاي بسيار موثر براي تـحـت فشـار         

گــذاشــتــن رژيــم اســالمــي و عــقــب          
باشـد، در ايـن مـورد           نشيني آن مي

هـاي لـقـمـان و            توان به کمپـيـن      مي
زانيار مرادي، سامان نسيم، زيـنـب     

هـا     جالليان، بهنام ابراهيم زاده و ده    
زنداني سياسي ديگـر اشـاره نـمـود.         
همچنين همانـطـور کـه اشـاره شـد،            
مستند سازي از اوضـاع زنـدانـيـان           
سياسي و ارايه آن به مـجـامـع بـيـن          
المللي حقوق بشري از جملـه حـقـوق      
بشر پارلمان اروپا و سـازمـان مـلـل         

هاي ديگري از اين فعالـيـتـهـا      نمونه 
باشد. تهيه ليستـي وسـيـعـي از           مي

زندانيان محروم از دارو و درمان کـه  
براي اولين بار توسط کميته منتشـر  

از مسـتـنـد سـازيـهـاي                 شد، يـکـي  
منحصر به فرد کميـتـه بـوده اسـت،         
تاثيرات انعـکـاس ايـن سـنـد را در              

مـون در خصـوص             گزارش بان کـي 
توان به وضوح مشـاهـده      ايران را مي

کرد و نيز توجه ساير فعالين عـرصـه   
زندان را به اين موضوع که کميته آن 
را تحت عنوان اعدامهاي خـامـوش     

هاي  مطرح کرد، از ديگر دست آورد 
اين شيـوه کـار در خـارج از کشـور               

بــاشــد. از ديــگــر مــحــورهــاي             مــي
تـوان     فعاليت در خارج از کشور مـي 

هاي کار وسيع کمـيـتـه در       به عرصه 
زمينه اطالع رسـانـي در مـيـديـاي            

كـردن   اجتماعي اشاره کرد، تـويـت       
موارد اضطراري در سطح گسـتـرده،   
انعکاس اخبار وضـعـيـت زنـدانـيـان         
سياسي، دستگيري هـا، فشـارهـاي        
داخــل زنــدان، تــهــديــد بــه اعــدام،             

هاي قضائي و مـواردي از     احضاريه 
زنداني را تـحـت     اين قبيل که زندگي

تاثير جدي قرار ميدهد از اين دسـت  
باشـد. در واقـع         اقدامات کميته مي

کـنـيـم صـداي زنـدانـي            مي  ما سعي
سياسي در خارج از کشور باشيم. در 
راسـتــاي ايــن اقـدامــات، مســول و           

هـا مصـاحـبـه          سخنگوي کميـتـه ده    
افشاگرانه راديويي و تلويـزيـونـي بـا       

و       رسانه هاي پر مـخـاطـب ايـرانـي         
داشـتـه و دارنـد، در عـيـن                  خارجي

به مدت چـنـد      کميته توانست  حال 
حمـايـت تـلـويـزيـون "کـانـال               سال با 

 ۲ هفته يکبار به مدت    ۲ جديد" هر  
ساعت برنامه تلويزيوني زنده تـحـت   
ــان               ــي ــدان ــجــات زن ــراي ن ــوان "ب عــن
  سياسي" تهيه کند، اين برنامه يکـي  

تـريـن      تريـن و مـحـبـوب         از پر بيننده
هاي تلويزيوني در داخل ايران  برنامه

کميته هر هفتـه   بود. در حال حاضر  
اي به مدت سي دقيقـه تـحـت       برنامه

عــنــوان "بــراي آزادي زنــدانــيــان                 
تشـکـيـل     دهـد.     سياسي" ارايـه مـي       

،    کنفرانس ها، ميزهاي اطـالعـاتـي   
فراخوان بـه تـظـاهـرات در مـقـابـل                
پارلمانهاي کشورهاي مختلف اروپا 

هـاي     و همچنين در مقابل سفـارت    
جمهوري اسالمي به مـنـاسـبـتـهـاي         
مختلف از ديگر اقدامات مـيـدانـي    

تا آنجـا کـه       باشد.  مداوم کميته مي
به داخل کشور برميگردد، برآينـد و    

اين فعـالـيـتـهـا را بـه             نتيجه تمامي
تــوان در داخــل نــيــز            روشــنــي مــي   
  مشاهده کرد.

بخش روابط عـمـومـي کـمـيـتـه          
هـاي   توانسته است بدون وقفه تماس 

ــيــان ســيــاســي،               ــدان ــا زن خــود را ب
ها و حاميان آنان و فـعـالـيـن      خانواده

عرصه زندان حفظ و گسترش دهـد.    
هاي مهم فعاليت  از عرصه  اين يکي

ماست. هدف کميته متشکل کـردن   
ها در داخـل و خـارج از          اين فعاليت
بـاشـد، کـنـفـرانـس اسـلـو              کشور مي

مشخص در   از اقدامات عملي  يکي
 اين مورد بود.

 
تـا چـه مـيـزان از           ا����	���ـ	ل:  

هاي آنان  وضعيت زندانيان و خواسته
 اطالع داريد؟

 :�'�9E- ا�بـايـد    خوشبخـتـانـه       �
بگويم ما كامال در جريان وضعـيـت   
زندانيان و خواسته هايشان هستيم و 
تقريبا نبض كميته با نبض زندانيـان  

شان  ها و مبارزات سياسي و خواسته
ميزند. ما اكنون شاهد اين هستـيـم    
كه زندان و خارج از زندان همصـدا و    
هماهـنـگ بـا هـمـديـگـر اعـتـراض                
ميكنند و اين هـمـاهـنـگـي صـداي           
اعتراض زنـدانـي و فـريـاد عـدالـت               
طلبي آنها و خانواده هايشـان را در      

تـقـويـت و       سطح دنيا چندين بـرابـر       
جلب همبستگي را امـكـان پـذيـرتـر        
كرده است. وقتي زنداني سيـاسـي و      

ــواده اش در مــورد وضــعــيــت             خــان
زندانيان و خواسته هايشان صحـبـت   
ميكننـد هـيـچ انسـان بـا وجـدانـي                
نميتواند گـوش نـكـنـد و حـتـي بـه                  

طريقي پشتيباني نكند. اين قـدرت     
بسيج و به حركت در آوردن مـردم از    
سوي زندانيان و خانواده هايشـان بـه     

شگفت انگيزي موثر است چرا  طرز 
كه در اكثر مواقع خواسته زنـدانـيـان    

در مـورد خـودشـان نـيـسـت              صرفا 
بلكه منعكس كننده و بيـان كـنـنـده       
وضعيت و خـواسـت كـل زنـدانـيـان             

 سياسيست. 
اقدامات و حركات زنـدانـيـان و      
خانواده هايشان در منعكـس كـردن     
وضعيتشان، اعتراض بـه وضـعـيـت       

هـا و تـالش          موجود و بيان خواستـه 
براي تحقق خواسته هايشان، كـه در      
واقع خواست همه ما است ،تحسيـن  
بــر انــگــيــز اســت. يــك مــثــال ايــن              
اعتراض مورد فراخوان جعفر عظيـم  
زاده و اسماعيل عبدي به اعـتـراض     
ــيــان و              ــدان در مــورد وضــعــيــت زن
خواسته حذف اتـهـام "اقـدام عـلـيـه              

هـا بـود. ايـن          امنيت ملي" از پرونده
فــراخــوان و اعــتــراض تــوانســت در          
سطح وسيعي در ايـران و خـارج از             
ايــران تــوجــه و حــمــايــت مــردم و               

ها و سـازمـانـهـا را بـه ايـن              اتحاديه
اتهام كـه تـقـريـبـا در پـرونـده هـمـه                  
زندانيان سياسي موجود است جلـب  

ها و    كند. موارد بسياري از خواسته 
اعتـراضـات زنـدانـيـان سـيـاسـي را               

 داريم كه روزانه در جريان است.
     

بنظر ميرسد که در   ا����	���	ل:  
ايـران تــحــت حــاكــمــيــت جــمــهــوري         
اســالمــي کشــيــدن يــک مــرز بــيــن           
زندانيان سياسي و زنـدانـيـان عـادي       
مشکـل بـاشـد. بـه نـظـر شـمـا چـه                     
کساني زنداني سيـاسـي مـحـسـوب        

  ميشوند؟
وقـتـي مـيـگـويـيـم          ��ور آـ	ردار:  

قــيــد و شــرط ســيــاســي            آزادي بــي  
منظورمان آزادي فعاليت سيـاسـي،   
آزادي عـقـيـده، آزادي اعـتـصـاب و             
آزادي تشکل هست و کسي هـم کـه       
به دليل اعتراض بـه نـبـود هـرکـدام            
ازاينها دستگـيـر مـيـشـود زنـدانـي            
سـيــاسـي مــحـســوب مــيــشـود. بــه            
اعتقـاد مـن، زنـدانـي سـيـاسـي بـه                 

مـفـهـوم          معناي اخص کلمه زمانـي 
هـاي     کـنـد کـه چـارچـوب               پيدا مـي 
شهروندان جامعـه    و انساني حقوقي 

مورد تجاوز و در هم شکسـتـه شـده      
باشد و خبري از آزادي بيان، تـحـزب   
و تشکل وجود نداشته بـاشـد و ايـن        
تجاوزات بر اساس منافع يک طـرفـه   
سياسي، ايدئولـوژيـک و اقـتـصـادي          
حــاکــمــيــت مــوجــود اعــمــال شــده           

در واقع دخالت در سـيـاسـت         باشد. 
شـهـرونـدان يـک           حق طبيعي تمامي

باشد، و تنها بـا گـرفـتـه          جامعه مي
هسـت   شهروندان از  شدن چنين حقي

که عکس العملهـا بـه ايـن کـمـبـود             
جدي در فضاي اجتماعي و سياسـي  
مشهود ميشود، حال در ايران شاهد 
اين هسـتـيـم کـه رژيـم بـراي حـفـظ                 
مــنــافــع و قــدرت خــود اکــثــريــت              
شهـرونـدان جـامـعـه را بـه گـروگـان                 
گرفته و اين گروگـانـگـيـري مـمـکـن          

شود مگر به زور زندان، شکنجه  نمي
و اعدام. ايجاد چنـيـن خـفـقـانـي بـا             

رحمـانـه کّـل       ابعاد بسيار وسيع و بي
  شيرازه اجتماعي، سياسي، فرهنگي
و اقتصادي جامعه را از هم پاشانـده  

اقـتـصـادي،     و به معـضـالت جـدي        
اجتماعي و سياسي دامن زده و در       
  عين حـال بـه يـک فـاجـعـه انسـانـي                
عظيم تبديل شده است. فقر، فحشا،  

نـمـودهـاي بـارز             بيکاري و ناامـنـي  
چنين شرايطي است. پر واضح اسـت   
چنين حاکميتي را در هيچ جاي دنيا 
مردم برنميتابند و خواهان رهايي از 
آن ميشوند. جمهوري اسالمي بـراي   
کنترل خشم مـردم و جـلـوگـيـري از              
تبديل آن به يک انقالب تمام عيار به 

ــان روي مــي          ورد.    آ   ســرکــوب عــري
هـاي     زندان،شکنجه و اعـدام نـمـود         

بـاشـد.      عيني چنيـن سـرکـوبـي مـي         
اي    قربانيان چنين سرکوب وحشيـانـه  

در درجــه اول الــيــت جــامــعــه کــه              
خواهان آزادي فـعـالـيـت سـيـاسـي،            
آزادي عقيـده، آزادي اعـتـصـاب، و           
آزادي تشکل هستند ميباشند و در   
  مقياس وسيعتري مـردم مـعـمـولـي         
  کوچه و بازار. در نتيجه ما به معني 

ايـن زنـدانـيـان را               عام کلمه تمامي
قربانيان مستقيـم و غـيـرمسـتـقـيـم            

و وحشـيـانـه      سياستهاي ضد انساني
اعمال شده از طرف رژيم فاشيسـتـي   

دانـيـم. پـر          جمهـوري اسـالمـي مـي        
واضــح اســت، اگــر کــمــيــتــه مــا از            
امکانات وسيع تري برخـوردار شـود     
مــوضــوع کــارش دفــاع از حــقــوق            

اين انسانهاي در بند خـواهـد     تمامي
 بود.

 
هاي اين  آيا فعاليتا����	���	ل:  

کميته به زندانيان سياسـي مـحـدود      
ميشود؟ در رابطه با ساير زنـدانـيـان    

 چه اقداماتي انجام ميدهيد؟
ــ	ردار:   ــ�ور آ بــا تــوجــه بــه          �

توضيحاتي که در پـاسـخ بـه سـوال             
دادم و بـــا تـــوجـــه بـــه                     قـــبـــلـــي

هاي مادي مـا، کـمـيـتـه           محدوديت

کــار خــود را مــحــدود بــه دفــاع از              
زندانيان سياسي نموده امـا ايـن بـه          
مفهوم فراموش کردن ساير قربانيـان  
جمهوري اسالمي نـيـسـت، در ايـن           

اي بـراي   رابطه ما کمپينهاي گسترده
هـاي مـربـوط بـه            اعتراض به اعدام 

جرائم مواد مخدر نيـز داشـتـه ايـم،         
همچنين وضعيت زنـدانـيـان زن در          
زندان قرچک را مستند نموده ايم، از   
زندانيان کودک بـا تـمـام قـوا دفـاع              
کرده ايم و در رابطه با اسيد پاشيـهـا   
اطالع رساني کـرده و اکسـيـونـهـاي          
بزرگ برگزار کرده ايم، همچـنـيـن از      

با تمام   زنان قرباني تعرضات جنسي
قوا دفاع کرده ايـم، نـمـونـه بـارز آن              
دفاع از ريحانه جـبـاري و کـمـپـيـن             
وسيع و ادامه دار عـلـيـه اعـدام وي           

اين انسـانـهـا        بود. بدون شک تمامي 
قربانيان سـيـاسـتـهـاي فـاشـيـسـتـي               
حاکميت جمهوري اسالمي اسـت و      

 بايد جواب سياسي بگيرد.
 

هـاي و       چه بـرنـامـه     ا����	���	ل:  
کارزار هايي در دست اقدام داريـد و    

 براي آينده چه برنامه هايي داريد؟
مـا كـارزارهـاي      ��ا -ـEـ9ـ�'ـ�:  

ثابتي داريم كه همچنان در اشـكـال       
مختلف روي آن كـار مـيـكـنـيـم از               
جمله: كارزار "نگذاريد قـلـبـشـان از           
طپش باز ايستد"، كارزار "حمايت از 

يكـي   زندانيان محروم از درمان" كه  
از كارزارهاي مهم و بسـيـار مـوفـق         

و كـــمــيــتــه از ســـال              مــا بــوده         
كـرد.   اقداماتش را شـروع          ٢٠١٢ 

در آن زمان كمتر كسي در خـارج از      
كارزار حمايت  كميته باور داشت كه 

از زندانيان محروم از درمان ضروري 
و مـوثـر      مهمتر از همـه عـمـلـي          و 

خواهد بود اما ما شاهد اين بـوديـم     
كه در اثر ايـن كـارزار سـازمـانـهـاي           

شان به اين قضـيـه      مهم جهاني توجه
جلب شد و در رابـطـه بـا زنـدانـيـان               
مــحــروم از درمــان اطــالع رســانــي          
كردنـد. كـارزارهـاي ديـگـرمـان كـه               
هنوز در رابطه با انها اقدام ميكنيـم  
شــامــل كــارزارهــاي زيــر هســتــنــد:        
ــت از كـــارگـــر                   ــارزار حـــمـــايـ كـ

بهنام ابراهـيـم زاده، كـارزار         زنداني 
حـمــايـت از رويــا صــابـري نـژاد در               
انــگــلــســتــان، كــارزار حــمــايــت از           
زندانيان سياسي زن، كارزار حمايـت  
از زندانيان مدافعين حقوق كـودكـان   
ميباشـد. در عـيـن حـال اعـتـراض                
عليه اعدام بخش هميشگي فعاليت 
ما بوده و ميباشد. ما در طـول ايـن     

 ۹ صفحه  

 ۵ از صفحه  
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انتخـابـات در هـمـه کشـورهـاي             
ـلـف                  سرمايه داري بـه انـحـاء مـخـت

ـقـاتـي جـاري           متاثر از کشمکش طـب
است که در بطـن جـامـعـه دائـمـا در             
جريان است. برنامه هاي انتخابـاتـي،    
شعارها، تبليغات سـيـاسـي، و کـال           
استـراتـژي اي کـه احـزاب سـيـاسـي                
کمپينهاي انتخاباتي خود را بر طـبـق   
آن پيش مي برند تمامـا از سـطـح و          
مــوقــعــيــت نــيــروهــاي اجــتــمــاعــي ـ        
طبقاتي در گيـر در ايـن کشـمـکـش            
ـتـخـابـات              ـنـد. ان بنيادي متاثر هسـت
رياست جمهوري در آمريکا هم از اين 
قائده مستثني نيست. در آمريکا هم  
اين کمشکش طبقات اصلي جامعـه  
ـلـف در رونـد          است که به انحاء مخـت
ـتـخـاب              ـتـا حـتـي ان انتخابات و نهـاي
ـفـا           ـقـش اي رئيس جمهور مشخـص ن

 ميکند.
ميدانيم که در آمريکـا کـارگـران      
عليرغم مبارزات تعطيل ناپذير براي 
حــقــوق خــود از جــنــبــش طــبــقــاتــي          
راديــکــال و مــخــصــوصــا از حــزب           
ـيـادي           ـن سياسي راديکال کـه هـدف ب
اش لغو کار مزدي و پـايـان دادن بـه          
بـهــره کشــي ســرمــايــه دارانــه بــاشــد           
ـقـه کـارگـر              نمايندگي نميشـونـد. طـب
آمريکا در کشکمشهاي طبقاتي دهه 
هاي بعد از جنگ جهاني دوم اساسـا  
توسط جنبش اتحاديه اي نـاسـيـونـال     

رفرميست نمايندگي شـده اسـت.         –
ـقـشـي       جنبشي که در سطح سياسي ن
ـتـخـابـاتـي حـزب             نداشته جز زائـده ان
دمـکـرات کـه تــاريـخــا جـنــاح چــپ              
ـنـدگـي کـرده         بورژازي آمريکا را نمـاي
است. حزبي که هرچه جلوتر رفته ايـم     
ـيـن تـر          مرزهايش با حزب رقيب پـاي

 آمده است.  
اما بـخـصـوص بـعـد از بـحـران              

خيلي از معادالت  ۲۰۰۸ اقتصادي 
سنتي و کالسيـک حـتـي در عـرصـه            

 انتخابات به هم خورده است.
انتخابات در آمريکا مثـل هـمـه      
کشورهاي سرمـايـه داري يـک بـازي           
سياسي درون طبقاتي است بـا هـدف     
دست بدست کـردن قـدرت سـيـاسـي          
ـقـه     ميان احزاب درون جنبش کل طـب
ـتـخـابـاتـي             سرمايه دار. نتيجه هـر ان

معلوم ميکند اداره "شرکت سهـامـي    
چپاول طبقه کـارگـر" بـه دسـت کـدام             

 جناح يا حزب طبقه حاکم ميافتد.
امروز کارگران و توده هاي وسيـع  
مردم از نهادهاي سنتي حکـومـت و     
بازيکنان سنتي اش فاصله گرفته انـد  
و حتي خود را در مـقـابـل آن نشـان             
ميدهـنـد. در مـتـن بـي اعـتـمـادي                  
سياسي گسـتـرده تـوده هـاي وسـيـع               
مردم از اين بازي و بازيکنـانـش، هـر      
دو حزب از درون شکاف برداشته اند. 
حتي در حزب راست جمهوريخواه هم 
نيروهايي سربرآورده اند که براي نـگـه     
داشتن مردم در پاي بازي انتخـابـاتـي    
ناگزيرند اداي طرفداري از کارگـران و    

 مردم محروم را در بياورند. 
ـيـسـم       زمينه داخلي عروج پـوپـول
چپ و راست از درون احزاب حاکم آن   
ــراضــي اســت کــه از               شــرايــط اعــت
اعماقش جنبش اشغال وال اسـتـريـت    
ـقـط          سربرآورد. اشغال وال اسـتـريـت ف
جلوه اي گذرا از "شورش گرسـنـگـان"     
بود که قبال بانک جهانـي و صـنـدوق        
بين المللي در بـاره اش هشـدار داده           
بودند. جنبشي که همزمان بـا "بـهـار        
عربي" چند خيابان دورتر از ساختمان  
وال استريت فرياد ميزد "وال استريـت   
ـيـا را            را نابود کنيم پيش از آنـکـه دن

 نابود کند".
جنبشي که از سياتل شروع شـده    
بود و در اشغال وال اسـتـريـت بـه اوج         
رسيد يک گسست جدي از سياست به 
معناي مرسوم بود. يک گسـسـت از        
ـتـخـابـاتـي احـزاب          بازي پارلماني و ان
طبقه حاکم به نام مردم و کـارگـران و       
البته عليه طبقات محروم بـود. ايـن        
جـنــبـش اگـرچــه در کشـمــکـشــهــاي            
ـنـدگـي      مربوط به قدرت سياسي نمـاي
نشد، با اين وجود مـهـر خـود را بـر             
تحوالت بعدي در صـحـنـه سـيـاسـي         
زد. وزن سنگين جنـبـش اشـغـال وال          
اســتــريــت را در انــتــخــابــات جــاري           

 آمريکا به وضوح ميتوان ديد.
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ـيــم کـه مـدتـهــاسـت يــک               مـيـدان
ـتـه و قـديـمـي ـ                   ـيـاف کمپين سـازمـان

 -آکادميک، ايدئولوژيک و سـيـاسـي      

ـيـات          براي حذف "طبقه کارگر" از ادب
سياسي در کار بوده است. کم اهميت  

ـقـه             جلوه دادن کميت و جـايـگـاه طـب
ـتــصـادي و               کـارگـر در مـعــادالت اق
سياسي يک رکن اساسي ايـن کـمـپـن       
بورژوايي بوده است. ظاهرا نيرويي به  

ـقـه        نام "طبقـه مـتـوسـط" جـاي            طـب
کارگر را گرفته است. از منظر چنيـن   
ذهنيتي حتي کارگران با درآمد کمي 
ـقـه         بيشتر از هم طبقه اي هـايـش طـب

 متوسط محسوب ميشوند.
اما امروز نه تنها در چـپ حـزب     
دمکرات بلکه حتي در راسـت حـزب     
جمهوريخواه هم کارگـر "مـهـم" شـده           
اسـت. حــتــي بــراي دونــالــد تــرامــپ            
ميلياردر که هر روز بيـشـتـر مـعـلـوم         
ميـشـود بـرجـهـاي مشـهـورش روي              
دوش کــارگــران از جــملــه کــارگــران           
ـيـن    مهاجر بي حقوق با دستمزدي پاي
سر به آسمان ساييده انـد هـم کـارگـر           

 جايگاه پيدا کرده است!
ترامپ خود را به مـثـابـه نـاجـي          
کارگران صنعتي مرد سفيـد پـوسـت      
عرضه ميکند که در مـتـن جـهـانـي          
ـقـال              ـت شدن بازار کار و سـرمـايـه و ان
سرمايه صنعتي و صنايع سنگين بـه  
ـنـي را       خارج از آمريکا تلفات سنگـي

 متحمل شده اند. 
او البتـه بـواقـع در فـکـر کـار و                 
معـيـشـت و حـرمـت ايـن انسـانـهـا                  
نيست. ترامپ اين بخش کارگـران را     
مورد خطاب قرار ميدهد چون تصور 
ميکند و ارزيابي کمپينش اين اسـت  
که اين بخش طبقه کـارگـر آمـريـکـا          
مستعد مجذوب شدن با تهيـيـجـات    
ـيـه کـارگـران مـهـاجـر                راسيستي عـل

 هستند. 
وقتي تـرامـپ مـيـگـويـد کـاري            
خواهد کرد که يا سرمايه ها مثال از   
ـيـات    چين به آمريکا برگردند و يا مال
سنگيني براي مقابله با اين وضعيـت  
وضع خواهد کرد در حقيقـت بـا ايـن        
لفاظي عوامفريبانه مغز و قلـب ايـن     
ـقـه کـارگـر را هـدف قـرار                 بخش طـب
ميدهد. اين کارگران را مـيـخـواهـنـد      
قانع کنند کـه مشـکـلـشـان جـهـانـي             
شدند و تجارت آزاد و سرمايه  داران     
چيني هستند و سـرمـايـه دار گـردن           

ــلــفــت آمــريــکــايــي مــثــل تــرامــپ         ک
ميتواند به شيطان چين را سرجـايـش   

 بنشاند!  
واضح است که سرمايه جـهـانـي      
گوشش بدهکار اين عضو جاه طـلـب   
خود نيست کـه حـتـي اگـر هـم بـود                 
ـقـه         معيشت و حرمت و کـرامـت طـب

 -هيچ بخشي از آن   –کارگر آمريکا 
ـبـرده           را سرمايه دار چيني به يـغـمـا ن
است که سرمايه دار آمريکايي آن را     
باز گرداند. مشکل طبقه کارگـر کـل      
سرمايه جهاني است که قـاعـدتـا در        
جغرافياهاي معين و از طريق هيئـت  
حــاکــمــه هــاي کشــوري مــعــيــشــت          

درصــدي را      ۹۹ اکــثــريــت عــظــيــم       
 لگدمال ميکند.

در تبليغات راسيـسـتـي تـرامـپ        
کارگر مهاجر هم بز بالگردانـي اسـت     
ـبـار                   ـت که گـويـا مسـبـب شـرايـط رق
ـيـکـاري و              کارگران صنعتي و کـال ب
سـقـوط سـطـح مـعـيـشـت کـارگـران                 
آمريکا است. اين رذيالنه تريـن وجـه      
تبليغات پوپوليستي اوسـت. بـا ايـن         
تالشها او ميخواهد کـارگـران را در         

 مقابل کارگران قرار دهد. 
ترامپ ميخواهد سرمـايـه داران     
چيني و هر سرمايه داري که شـغـلـهـا     
ـيـات                  ـبـرد را بـا مـال را به خـارج مـي
سنگين ادب کند و تکليف کـارگـران     
ـيـونـي و           ـل خارجي را هم با اخراج مـي
برافرشتن ديواري بلند ميان آمريکا و 
مکزيک روشن کند. راه حلهايي ساده  
ــلـي پــيــچــيـده. لــفــاظــي             بـراي مســائ
ـلـي مـهـم کـه              توخالي در باره مسـائ
ــه           ــمـ ــرک هـ خصـــوصـــيـــات مشـــتـ
ـيـسـت راسـت در           دماگوگهاي پوپـول

 تاريخ بوده است.
ترامپ هرچقدر هم بـه سـرمـايـه         
دار چيني فـحـش دهـد و از کـارگـر                
مهاجر مکزيکي شيطان سازي کـنـد   
هنوز اين حقيقت سرجايش است کـه    
او خود وجهي از سرمايـه جـهـانـي و         
سرمايـه داري جـهـانـي شـده اسـت.                 
امپراطوري هزارپايش که يک پـايـش     
در آمريکا و پاهاي ديگرش در هـنـد     
ـنــد و                  ـلــنـد و ايــرل و دوبــي و اسـکــات
فيليپين و کانادا و دهها نقطه ديـگـر     
جهان خون کـارگـران را مـي مـکـد،            

امپراطوري اي که از قمارخانه گرفتـه  
ـقـاط              تا شکالت سـازي در اقصـي ن
جهان فعاليت ميکند خود بخشي از   
جهاني شدن سرمايه است. ترامپ بـا   
جــهــانــي شــدن مشــکــل نــدارد.                 
لــفــاظــيــهــاي پــروتــکــشــيــنــســتــي و        
ـيـسـتـي و راسـيـسـتـي اش                 ناسيونـال
بيشتر از اينکه هدف اقتصادي دنبال 
کند اهداف سياسي دارد. جذب نيـرو   
ـيـسـتـي بـراي         از طريق تهييج ناسينال
ورود به کاخ سفيد. مابقي داسـتـان و      
نقش واقعي ميليارد رئيس جمهور را 
هر کسي کـه سـرمـايـه و حـکـومـت              
سرمايه داري را ميشناسد بسـادگـي     

 ميتواند پيش بيني کند. 
هدف سياسي پوپوليـسـم راسـت      
ـبـي             ترامپ عالوه بر تـحـقـق جـاه طـل
شخصي اش اين است که چشم طبقه 
کارگر را در باره مناسبـات سـرمـايـه       

و طبقه سرمايه دار در آمريکـا    داري
که خود عضو برجسته اش است کور 
کند. روشن است که به درجـه اي کـه        

راسـيـسـتـي در          -تبليغات ناسيونـال 
ميان هر بخشي از کارگران آمـريـکـا      
ـتـوانـد         جدي گرفته شود همانقـدر مـي
توجه کارگران را از دشمن بالفـاصـلـه    
شان منحرف کند که سـرمـايـه داري      
آمريکا و دولتش هستند که تـرامـپ     
و امپراطوري اقتـصـادي اش جـزئـي         

 جدا نشدني از آن ميباشند. 
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دونالد ترامپ ميخواهد خشـم و    
انزجار و بي اعتمادي و عصيان تـوده  
مردم به دمکـراسـي و نـهـادهـايـش،           
حزب جمهوريخواه و رهـبـرانـش کـه           
عمـري در خـدمـت وال اسـتـريـت و                 
بورس بازان و ميلياردرها عليه تـوده    
طبقه کارگر قانون وضع کـرده انـد را       
ــي                ــال ــوخ ــاي ت ــاره ــع در حصــار ش

 پوپوليسم راست به بند بکشد.
اگر تا انتخابات نوامبر اتفاقاتـي  
که بيشتـر مـمـکـن اسـت خـود ايـن                

 ۹ صفحه  
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ميلياردر خودشيفته مذبـذب و الت      
مـنــش خـلــق کــنـد او را از رقــابــت                
ـتـا در                  انتخاباتي کـنـار نـزنـد و نـهـاي
مقابل رقيبش شکست بخورد، فـکـر   
نميکنم به عنـوان شـخـص سـيـاسـي           
جايگـاهـي در مـعـادالت سـيـاسـي               

 -بعدي آمريکا ـ چه برسد بـه جـهـان        
داشته باشد. اما طرح يک نـکـتـه در         

 پايان اين بحث مهم است.
همانطور کـه در اول ايـن بـحـث             
گفتيم در صحنه سياسي آمريکا ايـن  

طبقه کارگر   –طبقات اصلي جامعه 
و سرمايه دارـ  نيستند که با اتکـا بـه     

جنبشهاي واقعي و احـزاب سـيـاسـي       
خودشان مبارزه براي تحـقـق مـنـافـع        
خودشان را پيش ميبـرنـد. بـورژوازي       
ـقـه                 احزاب خـودش را دارد امـا طـب
کارگر از حزب خودش محروم اسـت.  
ـبـرد آشـکـار و شـفـاف                به جاي يک ن
ـقـه حـاکـم در                  طبقـاتـي، احـزاب طـب
چهارچوب دمکراسي پارلماني به نـام  
ـيـه کـل       بخشهاي مختلف جامعه عل
جامعه، به نام جامعـه بـراي مـنـافـع          
ـيـه اکـثـريـت         اقليت يک درصدي و عل

ــن              ۹۹  ــعــيــي ــاســت ت درصــدي ســي
 ميکنند.

تازمانيکه اين تصوير کامال زير 
و رو نشده است؛ تا زمانيکه کارگـران  
آمــريــکــا نــيــروي خــود را در حــزب            
سياسي راديکال خودشان مـتـشـکـل       

نکرده اند؛ تا زمانيکه کارگران و توده 
محروم مردم و نيروهاي وسيـعـي کـه      
قلبشان بـراي زنـدگـي آزاد، بـرابـر و                
انساني مي تپـد در حـزب سـيـاسـي            
ـيـاي            شان متشکل نشـده بـاشـنـد، دن
ـيـاردهـا و        ـل سياست بازيچه دست مي
سياسمتدارانشان خواهـد بـود کـه از          
طريق شبکه پيچيده اي متـشـکـل از      
کنگره و سنا و انتخابات و دهها نهاد 

درصـدي     ۹۹ ديگر چپاول اکـثـريـت        
ـيـاردر از جـملـه                 ـل ـيـت مـي ـل توسط اق
دونالد جي ترامپ را پيـش خـواهـنـد       

 بود. 
ـيـش آمـريـکـاي           امروز بيش از ب
طبقه کارگر، آمريکاي محرومين بـه    
حــزب ســيــاســي آلــتــرنــاتــيــو، حــزب        
سياسي اي نياز دارد که بر پرچمش با 

خط روشن نوشته شده اسـت: آزادي،       
 برابري، رفاه و کرامت انساني! 

اگر يک لحظه از فضاي انتخابات 
و دروغها و وارونه سازيهـاي مـرسـوم      
در انتخابات فاصله بگيـريـم؛ اگـر بـه         
اعـتـراضــات گسـتــرده کـارگــري، بــه           
سياتل و ويسکانسن و زوکوچي پارک 
ـبـش     و اشغال وال استريت و دهها جـن
حق طلبانه مـثـل "زنـدگـي سـيـاهـان             
ـيـم؛ اگـر روي                     مهـم اسـت" نـگـاه کـن
حــقــيــقــت رويــگــردانــي تــوده اي از            
ساختار سياسي حـاکـم و نـهـادهـا و            
سياستمداران مـربـوطـه اش کـه زيـر            
فشــارش از درون حــزب دمــکــرات           
پــديــده بــرنــي ســنــدرز بــا "انــقــالب              
سياسي" و حتي گفتمان سوسياليسـم   
ـيـرون آمـد          با هر معنا و مضمونـي ب

تامل کنيم آنگاه متوجه ميشويم کـه  
فضاي سيـاسـي و اجـتـمـاعـي بـراي              
متشکل شدن نيروهايي که رهايي از 
وضع موجود را منوط به رهـايـي از       
نظم سرمايه داري و استقرار جـامـعـه      
سوسياليستي ميدانند فراهم تر شـده    
است. راه نيروهايي که به صف آزادي  
و برابري و انسانيت تعلق دارند بـازتـر     
شده است اگرچه  اين راه همچنـان پـر     

 فراز و نشيب و پرمانع است. 
 

ebrahimi191@gmil.
com 
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چند سـالـه كـمـپـيـنـهـاي زيـادي در                
  موارد مختلف داشته ايم.
يــكــي از     در يــكــســال اخــيــر          

اولويتهاي مهـم كـمـيـتـه ارتـبـاط و              
جلب همكـاري تشـكـلـهـاي مـدافـع            
حقوق انساني در كشورهاي مختلف 
جهت حمايت از زندانيان سيـاسـي و     
پيشبرد كـارزارهـاي مشـتـرك بـوده            
است. ما اميدواريـم از ايـن طـريـق            
همبستگي جـهـانـي وسـيـعـتـري در            
حمايت از زندانيان سياسي جـلـب و       
فشار موثـرتـري بـه رژيـم بـيـاوريـم.              
اقدام ديگر ما كـه تـا حـال نـيـز در                
جريان بوده برگزاري موثر و وسيعتـر  

بـيـسـت ژوئـن ــ روز               -سي خـرداد    
جــهــانــي در حــمــايــت از زنــدانــيــان          
سياسي در سال آينده مـيـبـاشـد. از          
اقــدامــات مــهــمــي كــه امــيــدواريــم        
بزودي در دستور قرار دهيم فعالـيـت   
در رابطه با برجسـتـه كـردن هـر چـه            
بيشتر خواست حـذف اتـهـام" اقـدام            
عـلـيــه امــنـيــت مــلـي " از پـرونــده                 
زندانيان و جلـب حـمـايـت اتـحـاديـه            
هــاي كــارگــري و ســازمــانــهــاي                
بشردوست در فشار به رژيـم در ايـن       

 رابطه ميباشد.
      

هـاي   شما در کمپينا����	���	ل:  
خود بر وضعيت بـعـضـي زنـدانـيـان           
مشخص تاکيد مي کنيد و آنـهـا را       
برجسته مي کنيد. آيا انتخـاب ايـن      
زندانيان دليل خـاصـي دارد؟ و آيـا          
اين مـوجـب نـمـي شـود کـه سـايـر                   

 زندانيان فراموش شده تلقي شوند؟
مـا هـمـانـطـور کـه           ��ور آ	ردار:  

اشـاره کــرده ايـد بـعــضـا وضــعـيــت              
ــرجســتــه            زنــدانــي مشــخــصــي را ب
مـيــكـنــيـم. مــا بــر روي وضـعــيــت              
زندانياني كه جانشان در خطر فـوري  
ميـبـاشـد و اقـدام بـراي نـجـاتشـان                 

تاكيد بـيـشـتـري      حياتيست طبيعتا 
داريم. اما دليل اصـلـي تـاكـيـد بـر              
كيسهاي مشخص اينست كه افكـار  

ها توجهش بيـشـتـر     عمومي و رسانه
جلب ميشود. شما وقـتـي در كـنـار          
يك ليست از اسـامـي زنـدانـيـان در            
جزئيات به وضعيت يك يـا دو نـفـر          
اشاره ميكنيد ارتباط احساسي بين 
خواننده و زنداني ايجاد ميكـنـيـد و      
خواننده مـيـتـوانـد درد و رنـج ايـن               
زنداني را لمس كند و احسـاسـش را     
شـــريـــك بشـــود. مـــا از طـــريـــق                

دريـچـه و      كيسهاي مشـخـص        اين 
باز ميكنيم كه مردم عمق  روزنه اي 

جنايـات رژيـم و وضـعـيـت هـزاران               
زنداني را ببينند. اين نه تنها باعـث   
فراموشي ساير زندانـيـان نـمـيـشـود         

ها را جلب ميكند. ما در   بلكه توجه
سال اخير كارزار ده روزه اي را اعالم 
كرديم به اسم "هـيـچ زنـدانـي نـبـايـد            
گمنام بمـانـد" و در ايـن كـارزار در                
رابطه بـا صـدهـا زنـدانـي صـحـبـت               
كـرديــم كــه اســامـيــشـان در جــايــي            

  منتشر نميشود.
 

مـردم در داخـل       ا����ـ	�ــ��ـ	ل:  
ايران در دفاع از زندانيان سياسي چه 

 کارهايي مي توانند انجام دهند؟
  :�'�9E- ا�به نظر من حـمـايـت    �

ــيــان ســيــاســي            ــدان ــران     از زن در اي
وسيـعـتـر شـده اسـت و مـا شـاهـد                   
ــتــهــاي بــيــشــتــري از ســوي             حــمــاي
تشـكــلــهــاي كــارگـري، مــعــلــمــان و          

در  هنرمندان و ساير اقشار جامعـه    
ايران در رابطه با زندانيان سياسي به 
طور عموم و همچـنـيـن بـه صـورت          

ــوردي     ــيــم.    م ــت ــي كــه       هس ــدام اق
معموال خيلي موثر بـوده صـحـبـت         

هـا در مـورد عـزيـزان            كردن خانواده
زندانيشان است. هر بار كه خـانـواده      
اي وضــعــيــت فــرزنــدش را چــه بــه             
صورت نامه و يا مصاحبه با رسانـه  
اي مطرح كرده است توجه مـردم در      
اقصــا نــقــاط جــهــان را در ســطــح              
وسيعي جلب كرده و انگيزه مـبـارزه     
براي آزادي زندانيان سياسي را چـنـد   
ــمــوده اســت. يــك شــگــرد                ــر ن بــراب

هـا و       هميشگي رژيم تهديد خانـواده 
اينكه نبايد رو بـه مـردم در مـورد              
زندانيان صحبت كنند بوده اسـت و      

ها ميگوينـد اگـر عـلـنـي           به خانواده
صحبت كنند فـرزنـدشـان بـه خـطـر             
ميافتد در حالي كه اين ادعاي رژيم 
كامال دروغ است و مبـنـاي واقـعـي       
ندارد. تـجـربـه ثـابـت كـرده اسـت و                
بارها از زبان خود زندانيان سيـاسـي   
شنيده ايم كه يكي از موثرتـريـن راه     
براي حفظ جان زنداني مطـرح كـردن     
وضعيتش به صورت علني و وسـيـع   

  است.
چــنــدي پــيــش دانشــجــويــان             
دانشگاه تهران و چند دانشگاه ديگر 
در اقدام جالبي در حمايت از زنداني 
سياسي اميد كـوكـبـي وضـعـيـت و           

عكسش را منعكس كرده بودند، بـه  
نظر من اين اقدامات بـايـد هـر چـه           
وسيعتر بشـود. تـجـمـع در مـقـابـل               
زندانها و دفاتر رسمي رژيم همـيـشـه    
توانسته توجه زيادي را جلب كرده و   
تــحــركــي در مــيــان مــردم بــوجــود           
بياورد، بايد عليه احكـام اعـدامـهـا       
در مقابل زندانهايي كه اين زندانيان 
محبوس شده اند تجمع كرد. بـارهـا      

ها و مدافعين زندانيان تجمع  خانواده
 كرده اند ولي اين بايد وسيعتر شود. 

 
در خارج از کشـور      ا����	���	ل:  

چه ميشود کرد؟ توقع شما از مردم، 
ها و نـهـادهـاي سـيـاسـي              شخصيت
 چيست؟

در خــارج از      �ــــ�ا -ــEــ9ــ�'ــ�:  
به نـظـر مـن بـايـد در سـطـح                   ايران 

ــم             وســيــعــي خــواســتــار اخــراج رژي
اسالمي و نهادهايش از سازمانهاي 

كـارزارهـاي    جهاني بـاشـيـم، بـايـد            
حمايت از زندانـيـان سـيـاسـي را بـا             
مراجعه به مردم و نهادها در جامعه 
سازمان دهيم. ارتباط مبارزه بـراي     
آزادي زندانيان سياسي و سرنگـونـي   
رژيم و اسالم سياسي و امـنـيـت در        
همين جوامع غربـي را بـراي مـردم          
توضيح بدهيم و بگوييم چرا بايـد از    
مبارزات مردم ايران حمايت كـنـنـد.    
مــردم در ســطــح دنــيــا، عــلــيــرغــم           
بــيــرحــمــي ســيــســتــم ســرمــايــداري،      
ظــرفــيــت عــظــيــمــي بــراي دفــاع از          
انسانيت دارند، ما بايد اين ظرفيـت  
عظيم را در حـمـايـت از زنـدانـيـان                 
سـيــاســي و مــبــارزات مــردم ايــران          
سازمان بدهيم. دانشـجـويـي كـه در         
دانشگاهي در اروپا درس ميخـوانـد   

بايد با دانشجوي زنـدانـي در ايـران          
احساس ارتباط كند و تـالش بـراي         
آزادي دانشـــجـــوي زنـــدانـــي را                
مسولئيت خود بدانـد. مـا و سـايـر            
نهادها توانسته ايم حمايت تـعـدادي   

ــه     ــحــادي ــهــاي            از ات ــا و ســازمــان ه
بشردوست را جلب كنيم و در چـنـد         
مورد اتحاديـه هـاي كـارگـري بـراي            
ــرگــزار            ــي كــارزار ب ــدان كــارگــران زن
كردند، امـا ايـن حـمـايـتـهـا اغـلـب                
موردي و مقطعيست و ادامه كـاري    
ندارد. ما بايد وضـعـيـت و زنـدانـي           
بـــودن كـــارگـــر را مشـــغلـــه ايـــن              

هــا بــكــنــيــم. تــعــدادي از            اتــحــاديــه
نمايندگان در پارلمانـهـا انسـانـهـاي        
مترقي وبشردوستي هستنـد كـه بـا        
كار مداوم ميتوان از نيرو و ظرفيـت  
آنها براي فشار بر رژيـم اسـالمـي و          
پــيــشــنــهــاد اليــحــه و طــرح عــلــيــه           
جنايات رژيم در پـارلـمـان مـربـوطـه         
بهره برد. هنرمـنـدان ايـرانـي در در            
خارج از كشور اين امكـان را دارنـد       

نقش بيشتري در جلب حمايت از  كه 
زندانيان سياسي داشته باشند و بايد 
از آنها خواستـه شـود كـه دسـت بـه              
اقدام بزننـد. ابـتـكـارات مـتـنـوع و               
موثري را ميشود در دستور گذاشت 
اما بايد نهادهـا و شـخـصـيـتـهـا و              
مدافعين حقـوق انسـانـي بـراي ايـن            
موضوع برنامـه ريـزي كـرده و ايـن             
موضوع را در اولويت كار خود قـرار  

 بدهند.
با تشکـر از شـيـوا        ا����	���	ل:  

محبوبي و سرور کاردار و بـا آرزوي      
موفقيت براي کميتـه مـبـارزه بـراي         

 آزادي زندانيان سياسي

 ۷ از صفحه  
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کشــيــده مــيــشــود. در مــواردي          
نــمــايــنــدگــانــي از کــارگــران،              
مـــعـــلـــمـــان، بـــازنشـــســـتـــگـــان،    
پــرســتــاران و ... از شــهــرهــاي               
مختلف براي خواستي واحـد در      
ــد و                  ايــن مــرکــز جــمــع شــده ان
اعتراضات سراسري خـود را بـه         
نـمــايــش گــذاشــتـه انــد و امــروز           
مقابل مجلس اسالمي بـيـش از     
بيش بـه مـيـعـادگـاه کـارگـران و              
 مردم معترض تبديل شده است.  
امروز مقابل مجلس يک مـکـان     
مــــنــــاســــب بــــراي کشــــانــــدن          
اعتراضاتمـان بـه خـيـابـان و در              
کنار ديگر بخش هاي مـعـتـرض      
است. يک مکان مـنـاسـب بـراي          
رساندن صداي اعتراضاتمـان بـه     
جامعه است. کافيست به مقابل  
مجلس سر بزنيم و ببينيم که در   
مــيــان کــارگــران و در جــامــعــه            
مــلــتــهــب ايــران چــه مــيــگــذرد.         

مـرداد   ١٧بيدليل نيست که روز 
معترضين مقابل مـجـلـس درب      
ورودي را از جــا کــنــدنــد. ديــر               
نــيــســت کــه مــردم  کــل بســاط            
توحش اين حکومـت و مـجـلـس         

 اسالمي اش از جا بکنند.  
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طرح تعيين مناطقي بـه عـنـوان      

ويژه اقتـصـادي، طـرحـي       مناطق 
ــراي               ــمــي اســت. طــرحــي ب قــدي
تشديد استثمار کارگران است. و  
يکي از موضوعات اعتـراضـات   
کارگران در اين مناطق از جـملـه   
در عســلــويــه خــارج شــدن ايــن             
مناطق از ليسـت مـنـطـقـه ويـژه           
اقــتــصــادي اســت. نــکــتــه مــهــم          

مـنـطـقـه        ١٩اکنون اضافه شدن   
ويژه آزاد و تجاري جديد است که 

تــيــر مــاه مــورد        ٢٣در تــاريــخ     
تاييد مجلس قرار گرفت. بنا بـر     

ايـــن طـــرح مـــنـــاطـــقـــي چـــون            
ســيــســتــان، بــوشــهــر، آبــر قــو ،           
گچساران ، فسا و مريوان و بانـه  
بــه مــنــاطــق آزادي اقــتــصــادي           

 اضافه ميشوند. 
ــن اقــدام تــالــشــي در ادامــه               اي
ســـيـــاســـت تشـــديـــد ريـــاضـــت         
اقتصادي خصوصا بدنبال برجـام  
است. از جمله در ايـن مـنـاطـق            
کارگران اساسا بصورت پيـمـانـي    
بکـار گـرفـتـه مـيـشـونـد، دسـت                
کارفرما در اخراج کـارگـران بـاز        
است و حتي از همان هيات هـاي  
حل اختالف دولـتـي نـيـز خـبـري           
نـــيـــســـت. کـــارفـــرمـــا بـــا هـــر            
دستاويـزي مـيـتـوانـد کـارگـر را              
اخراج کنـد. هـمـچـنـيـن در ايـن               
مناطق کارگـران از بسـيـاري از          
مزاياي شغلي که در ساير نـقـاط   
ــه زور               جــاريســت و کــارگــران ب
مبارزاتشان توانسته اند، آنها را 
داشته باشند، محرومند. بـطـور      
مثال بخش عظيمي از کـارگـران     
ــداقــل                  ــاطــق از ح در ايــن مــن

دستمزد برخوردارند و نپرداخـتـن   
بــه مــوقــع دســتــمــزدهــا، امــري          
متداول و رايج اسـت. يـا فـرضـا          
سنوات خدمت و مـرخصـي يـک        
کارگر در ساير نقاط ايـران بـراي     
يک سال کـار کـردن مـعـادل يـک            
مـاه حـقـوق بـه عـنـوان سـنــوات                
خــدمــت و يــک مــاه مــرخصــي             
است. در حاليکه بـراي کـارگـران       

 ١٥شاغل در اين مناطق تـنـهـا      
روز حساب ميشود. مثال ديگـر   
عدم برخورداري کارگران در ايـن    
مــنــاطــق از هــمــان بــيــمــه زيــر             
استاندارد معمول در ساير نقـاط  
ايران است.  اينها همه نشـان از       
شرايط بـرده وار و بـي قـانـونـي                
مطلق در استثمار ايـن کـارگـران      

 است.
خالصه اينکه طرح اضافـه شـدن     
بــه مــنــاطــق ويــژه اقــتــصــادي،           
طرحي براي ايـجـاد نـيـروي کـار            
ارزانتر و به قول خودشان تشويـق  
سرمايه گذاري هاي جـهـانـي در        
بهشت سرمايه ايران است. رژيـم     

اسالمـي بـا طـرحـهـايـي از ايـن                
دســت مــيــکــوشــد کــه بــراي بــن          
بستي که در آن گير کـرده اسـت،     
مفري پيدا کند. اما هيچيـک از     
اين تالشها  نتوانسته پاسخي بـه  
اقـتــصـاد بـه گـل نشـســتـه شــان               
باشد. خودشان نيز آشکارا دارند  
ــرجــام و                ــرصــت ب از ســوخــت ف
شکسـت آن سـخـن مـيـگـويـنـد.               
علت اصلي اش نـيـز کـارگـران و         
مــردم مــعــتــرضــي هســتــنــد کــه        
خواستهايي دارند و هـر روز بـا           
جنبش هايشان بيـشـتـر بـه جـلـو           
مي آيند. نـکـتـه در ايـن مـيـان                
اينست که دارودسته هـاي خـانـه      
کارگر، اعتراض کارگران به ايـن    
تعرضات را مـيـکـوشـنـد تـحـت            
عنوان "هجوم چند گانه به قانـون   
کـار"در چـهــارچـوب قـانــون کــار            
جمهوري اسالمي نگـاهـدارنـد و      
به بيراهه کشند، اما کارگران بـه  
کــل ايــن بــردگــي و بــيــحــقــوقــي          

 اعتراض دارند. 

 ۶ از صفحه  

نظامي در جامعه در منظر عموم              
جامعه قرار داشته باشد، ديگر نيازي       
به حفظ اسرار و جاسوسي نيست. از          
اينرو است که ما ديپلماسي سري              
نداريم. زمانيکه ما در قدرت باشيم،        
مردم در قدرتند. ما هيچگونه هدف        
ميليتاريستي و يا سياسي و                      
اقتصادي که ناقض اعمال اراده آزاد و        
اطالع عموم آحاد جامعه نداريم که           
نياز به محافظت از آن داشته باشيم.          
ما عضو هيچ پيمان ضد مردمي و           
سلطه طلبانه و سرکوبگرانه نيستيم و        
نخواهيم بود که نيازي به حفظ                    
اسرارش داشته باشيم. ما ارتش حرفه       
اي و نيروهاي امنيتي نخواهيم                  
داشت. برعکس، ما براي نابودي              
ارتش و سپاه و نيروهاي مسلح حرفه          
اي مبارزه ميکنيم. ما براي نابودي          
کليه نيروها و سازمانهاي نظامي و          
انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي            
مخفي مبارزه ميکنيم. ما                       
سازمانهاي جاسوسي را منحل                
خواهيم کرد. ما بجاي ارتش حرفه اي       
و مافوق مردمي، نيروي ميليس              
شوراهاي مردم را سازمان خواهيم            
داد. شفافيت و علنيت سياسي در            
تمامي سطوح سياست عمومي و            

رسمي ماست. ما اطالعاتي براي            
پنهان کردن از توده هاي مردم نداريم.        
در جامعه اي که شوراهاي مردم                 
حاکم اند، تمامي سياستهاي کالن و        
ريز توسط نهادهاي مردم اداره                   
ميشوند، در چنين شرايطي ضرورتي      
براي حفظ هيچ "سر و رازي" در کار             
نيست، جايي هم براي "خبرچيني" و          
يا "جاسوسي" نيست. جامعه و                 
حکومتي که بخواهد دخالت توده            
وسيع مردم را در دولت و اعمال                   
حاکميت در سطوح مختلف از                  
محلي تا سراسري تامين کند،                  
نميتواند داراي نهادها و ارگانهاي             
مخفي و اطالعاتي و يا اطالعات            

 سري باشد.  
در جمهوري سوسياليستي مورد     
نظر ما جرمي به نام "جاسوسي" و              
"خبرچين" وجود نخواهد داشت.               
اطالع داشتن از "اسرار" جامعه يک           
حق همگاني و مدني است. و يک                
وظيفه دائمي نهادهاي اداري و                  
حکومتي جامعه مطلع داشتن                 
شهروندان از کليه جوانب زندگي                

 ***.اجتماعي و سياسي است
بطور خالصه آنچه که بعنوان              
"جاسوسي" در جوامع کنوني تعريف       
شده است و مجازات شنيع اعدام را           

براي آن تعريف کرده اند، در حقيقت            
يک حق طبيعي شهروندي است. حق         
مطلع بودن، حق مطلع کردن، حق              
خبر رساني، حق افشاي اسرار                     
حکومتي. اطالع رساني جرم نيست.      
مجازاتي هم نبايد بر آن مترتب                  

 باشد. 
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امروز در ايران اسالم زده، هر روز        
عده اي را به جرم محاربه با خدا،                  
اقدام عليه نظام، مفسد في االرض و         
قاچاق مواد مخدر و جاسوسي و...          
اعدام ميکنند. ميزان اين اعدامها          
در ماههاي اخير افزايش يافته است.        
و اين مجموعه عليرغم هر توجيه و           
بهانه اي در واقع يک رکن پايه اي                  
حفظ و تدوام حاکميت سياه جمهوري       

 اسالمي است.  
اما اعدام مجازات نيست،                
جنايت است. هيچ عذر و بهانه اي              
نميتواند توجيه گر اين عمل شنيع و           
ضد انساني باشد. اعدام يک جنايت         
سازمان يافته طبقه حاکم است. يک          
قتل دولتي است. سازمان يافته و از          
پيش طرح ريزي شده است. در يک              
کالم به قول منصور حکمت قتل                
عمد دولتي است. اعدام يک ابزار               
طبقات حاکم و رکن اصلي حاکميت        
رژيم اسالمي براي سرکوب                        
آزاديخواهي و برابري طلبي در                   

جامعه، براي کنترل و به انقياد در               
آوردن جامعه و مردم معترض است.        
اعدام در جوامع کنوني ابزاري                    
سياسي براي تداوم حاکميت طبقات        

 استثمارگر و سرکوبگر است.  
اعدام اقدامي براي مصون                 
داشتن جامعه از جرم و جنايت                    
نيست. در هيچ جامعه اي جاري                
کردن مجازات اعدام به جرم و جنايت        
کمتر منجر نشده است. برعکس              
نفس وجود اعدام در جوامع بسياري         
خود عاملي در جهت تشديد قتل و           
جنايت در جامعه بوده است. اما               
حتي اگر اعدام به کاهش قتل و                   
جنايت در جامعه اي منجر ميشد            
اين اقدام ضد انساني را بخاطر شنيع        

 بودن آن بايد برچيد.
اعدام اقدامي در جهت اجراي            
عدالت نيست. اعدام انتقام است.             
انتقامي کور و ضد انساني. هيچ               
سيستم قضايي که ذره اي براي جان            
انسانها ارزش قائل باشد نميتواند             
حکم به جاري کردن مجازات اعدام           
دهد. عدالت نميتواند بر مبناي                
 اعدام و نابودي انسانها استوار شود.  

کشتن عامدانه و نقشه مند               
انسانها در زمان اسارت به هر دليل و         
بهانه اي، حق هيچ دولت و قدرت و             
نيرويي نيست. يک رکن تالش ما              
براي برپايي جامعه اي آزاد، برابر،              

مرفه و انساني، مبارزه قاطع و همه           
جانبه بمنظور برچيدن بساط شنيع            
اعدام و لغو مجازات اعدام در                    

 جوامع بشري است.  
اعدام جنايت است. مکان و               
زمان بر نميدارد. قابل "اغماض"               
نيست. شنيع است. قتل عمد است.         
کور و انتقام جويانه است. مجازاتي          
وحشيانه و ضد انساني است. اعدام          
چه در زمان "صلح" و چه در زمان                
"جنگ" قتلي شنيع است. بساط              
اعدام را براي هميشه بدون هيچ و                

 !عذر و بهانه اي بايد در هم شکست
ـ   ـ ـ  ـ  ـ   ـ ـ 

*** اگر چه مطلع بودن و               
حکومتي يک   ”  اسرار“حتي افشاي     

حق طبيعي شهروندان است اما                 
اقدامي که منجر به قتل و جنايت              
شهروندان جامعه شود خارج از حوزه         
اطالع رساني در جامعه بوده و                   
اقدامي در زمينه جرم و جنايت                  
است. اين عرصه معموال دريچه اي          
است که جريانات دست راستي و                
حکومتي با توسل به آن عوامفريبانه        
ميکوشند حق شهروندان جامعه را           
در اين زمينه يا از بين برده و يا                      
محدود کنند و حق خبر رساني و                
مطلع کردن جامعه از "اسرار"                     
حکومتي را اقدامي در حوزه جنايي         

 .و قضا تعريف کنند

 ۴ از صفحه  
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کارگران ايران ترانسفو بعد از   
هفده روز اعتـراض و مـبـارزه در          

مـرداد بـه اعـتـصـابشـان            ١٩روز 
خــاتــمــه دادنــد. در ايــن حــرکــت            

کارگر بـيـش از      ٤٠٠٠اعتراضي 
دو هفته اعتراضي يـک پـارچـه و          
قدرتمند را به پيش بردند. آنها در 
کــارخــانــه مــارش رفــتــنــد، پــاي          
کوبيدند، شعـار دادنـد، يـکـصـدا          
فرياد اتحاد سر دادند و آنـجـا کـه      
همکارانشان بازداشت و يا اخـراج  
شــدنــد، ايســتــادنــد و ســرانــجــام          

 ٦اعتراضاتشـان را بـا تـوافـقـي              
ماده اي به پايان رساندند. تـوافـق    
نــامــه اي کــتــبــي کــه عــالوه بــر              
امضاي نـمـايـنـدگـان کـارگـران و              
کـارفـرمـا بـه امضـاي مـقـامــات              
مسئول و استانداري نـيـز رسـيـد.       
متـوقـف شـدن سـيـاسـت کـوچـک               
سازي کارخانه که بيکارسازيهـاي  
وسيع و تـحـمـيـل شـرايـط دشـوار            
کاري و معيشت سخت تر را براي 
کــارگــران در پــي دارد، مــنــع                 

 ٤اخراجها و بسـتـن قـرارداد بـا               
همکار اخراجي شان که به خـاطـر     
شــرکــت فــعــالــيــشــان در ايــن                 
اعتراضـات قـراردادشـان تـمـديـد           
نشده بود، از جـملـه مـوضـوعـات        
مورد بحث کارگران در نشست بـا  
مقامات مسئول بود که به گـفـتـه    
کــارگــران بــر روي بــخــش اصــلــي          
مطالباتشان توافق شده است. اين 
توافقنامه تا همين جا موفقـيـتـي    

 براي اين کارگران است. 
اعتصاب قدرتمند هفـده روزه    

هزار کارگر ايـران تـرانسـفـو در          ٤
عين حال نمـود بـارزي از فضـاي          
اعتراض در محيط هاي کـارگـري   
و در سطح جامعه در ايران است و 
دستاوردهايي دارد. در اين نوشته 
ميکوشم که نگاهي از نزديـک تـر     

 به اين اعتراضات داشته باشيم.
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بــه تــعــطــيــلــي کشــيــده شــدن         
بخشي از کارخانجات و مـعـادن،     

سياست هايي چون کوچـک سـازي     
کارخانجات و به حـراج گـذاشـتـن         
ــان                    ــيـ ــام آن و در ايـــن مـ ســـهـ
بــيــکــارســازيــهــاي وســيــع هــزاران      

منطقه ويژه  ۱۹کارگر و يا ايجاد 
آزاد و تــجـاري جـديــد و تشـديــد              
بردگي کاري در اين منـاطـق  در       
طــرح جــديــدي کــه بــه تصــويــب             
رسانده اند، همه و همه اجزايي از   
سياست اقتصاد مقاومتي خامنه 
اي و دولت روحاني بعد از بـرجـام     
است و تشديد رياضت اقـتـصـادي    
بر گرده کـارگـران و کـل جـامـعـه               
است. اعتراض قدرتمند کـارگـران    
ايــران تــرانســفــو آنــهــم در مــتــن            
اعــتــراضــات گســتــرده هــر روزه           
کارگـري بـطـور واقـعـي پـاسـخـي               
قاطع به اين تعرضات به زندگي و 

 معيشت کارگران است.
ايــران تــرانســفــو يــکــي از               
بزرگترين شرکت هاي صنعت برق 
در ايران ودر خـاورمـيـانـه اسـت.            
اجراي سياست خصـوصـي سـازي        
ها در اين کـارخـانـه بـاعـث افـت             
توليد در دو ساله گذشته و رسيدن 
آن به کمتر از بيست درصد ميزان 
قبلي شده است. و طرح اخير براي  
فروش سهام بـيـشـتـري بـه بـخـش            
خصوصي و کوچک سازي کارخانه 
يک زنگ خطر براي کارگران بـود.    
در دستور گذاشتـن ايـن طـرح در          
واقع، تدارک تعرض بيشتر به کار، 
زندگي و معيشت کارگران اسـت.    
در مقابل چنين اتفاقي اسـت کـه       

هزار کـارگـران ايـران تـرانسـفـو            ٤
قاطعـانـه ايسـتـادنـد و دسـت بـه                
ــد.            ــدي زدن ــمــن ــدرت ــصــاب ق اعــت
متوقف کـردن ايـن طـرح در حـد             

ماده اي که بعد از  ٦همين توافق 
هــفــده روز اعــتــراض جــانــانــه بــا          
کارگران بسته شد، آنهم در جـايـي   
چون ايران تـرانسـفـو، يـک اتـفـاق             
مـهـم در جـنـبـش کـارگـري و در                  
نــاکــام گــذاشــتــن ســيــاســت هــاي        
 اقتصاد مقاومتي حکومت است.
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بيش از دو هـفـتـه اعـتـصـاب           
کارگران ايـران تـرانسـفـو، مـارش          
عظيم آنان در کارخـانـه و صـداي        
رزمنده شـعـارهـايشـان، بـيـش از           
بيش قدرت اعـتـصـاب و اتـحـاد            
کارگران را مقابل چشم خود آنـان    

 و کل جامعه قرار داد. 
ــن                  ــم در اي ــه ــه م ــب ــن ــک ج ي
اعتراضـات اسـتـفـاده از مـديـاي             
اجتماعي بود. کارگران در کـانـال     
تــلــگــرام گــروه هــمــبــســتــگــي بــا          
مــبــارزاتشــان را شــکــل دادنــد و         
وقتي ديدنـد کـانـال از دسـتـشـان             
خارج شده و در نـيـمـه کـار خـبـر               
جعلي پايان اعتـصـاب داده شـده        
است، دو هزار کارگر با خروجشان 
از اين کانال و اعـالم فـوري خـبـر         
ادامه اعتصابشان از کـانـالـهـاي         
ــر در مــديــاي                ــبــاطــي ديــگ ارت
اجتـمـاعـي ايـن تـوطـئـه را فـورا                 
خنثي کردند. کارگران هـمـچـنـيـن       
توانستند جلوي متفرق شدن صف 

اتــحــاد و هــمــبــســتــگــي شــان را           
بگيرنـد، و بـا انـتـشـار هـر روزه                  
ــري                ــويــ ــاي تصــ ــپ هــ ــيــ ــلــ کــ
اعتراضاتشان در صـفـحـه فـيـس            
بوکي صداي اعـتـراضـشـان را در         
سطح وسيعي انعکاس دهند و بـر  
ادامه اعتراضات خود ه تا گرفتن 
پاسخ روشن به خواستهايشان پاي 

 فشردند.
بدين ترتيب در ابـتـدا کـانـال           
تلگرامي و بـعـد خـبـررسـانـي از               
طــريــق صــفــحــه فــيــس بــوکــي و            
کانالـهـاي ارتـبـاطـي در مـديـاي              
اجتماعي با ديگر مراکز کارگـري  
نقش مهمي در رسـانـه اي کـردن            
اخبار اين اعتراضات داشت. ايـن   
اتفاقات بار ديگر جايگاه مـديـاي   
اجــتــمــاعــي و امــروز گــروهــهــاي        
مبارزاتي در برنامـه هـايـي چـون         
تلگرام در تلفن هاي هـوشـمـنـد و       
در کامپيوتر را بيشتر از هر وقت 
پــررنــگ کــرد و بــعــنــوان درســي           
مقابل جنبش هاي اعتـراضـي در     

 کل جامعه قرار داد.
عالوه بر مـديـاي اجـتـمـاعـي           
کــارگــران از طــريــق خــبــررســانــي        
کتبي در سطح مغازه هاي شـهـر،     
تــالش کــردنــد مــردم شــهــر را از            
اعتراضشان مطلع نـگـاهـدارنـد و       
اين خود اقدام مـهـمـي در جـلـب            
همبستگي مردم و کـارخـانـجـات       

 ديگر در شهر است. 
موضوع قابل توجه ديـگـر در     
اين اعـتـراضـات هـمـبـسـتـگـي و              

اتحاد کارگران بـود. کـارگـران بـا          
اتحاد خود توانستند دو کـارگـري     
ــراضــاتشــان              ــت ــوران اع ــه در ک ک
دستگير شده بودند، را آزاد کنند. 
و وقتي قرارداد چهار همکـارشـان   
منعقد نشد به آن اعتراض کـردنـد   
وبــا شــعــار مــومــنــي فــراري ات           
ميدهيم و با خواست بازگشت بـه    

کارآنان فشار آوردند و در نتـيـجـه     
اين موضوع و منـع اخـراجـهـا از         
جمله مواد مـورد تـوافـقـشـان در          
توافق نامـه شـش مـاده اي شـان             

 بود.
و باالخره اينکـه کـارگـران بـه         
توافق شفاهي رضـايـت نـدادنـد و         
توافقاتشان کتـبـي و بـه امضـاي           
ــار و                 ــدر ک ــامــات دســت ان ــق م
استاندار رسيد و رسـانـه اي شـد.        
مـعـنـي آن هـم ايـنـسـت کـه اگــر                   
توافقات به اجرا در نيايد کارگران 
با همين قدرت به ميدان خواهـنـد   

 آمد.
 ٤طبعا حضور خانواده هـاي      

هزار کارگر در ايـن اعـتـراضـات،       
ميتوانست نقش و چهره اي بسيار 
اجتماعي تر به ايـن اعـتـراضـات         
بدهد و ديدن اين کمبود نيز خـود    
يــک درس مــهــم اعــتــراضــات               
قدرتمندي از نوع ايـران تـرانسـفـو       

 است. 
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يکي از شعارهايي کـه شـايـد      
دوبــار در کــل حــرکــت اعــتــراض          
کارگران ايران ترانسفو به صدا در   
امد، اهللا اکبر بود. نـکـتـه اي کـه         
اينجا مـيـخـواهـم در ايـن رابـطـه              
تاکـيـد کـنـم لـزوم حسـاس بـودن                
کــارگــران نســبــت بــه ايــنــچــنــيــن         
شعارهاي ارتجاعي اسـت. بـطـور       
واقعي کارگري که دست به تجـمـع   
و اعتراض ميـزنـد، بـه وضـعـيـت           
خود و تعرضات هر روز حکومـت  
اسالمي به زندگي و مـعـيـشـتـش        
اعــتــراض دارد و خــواســتــار يــک          
زنـدگــي بــهـتــر و انســانـي اســت.            
کارگر براي سـر دادن شـعـار "اهللا           
اکبر " به ميدان نمـي آيـد. بـلـکـه           
شــعــارهــاي واقــعــي او افــزايــش           
دستمزدها تا سـطـح يـک زنـدگـي            
انساني است. برخورداري از بيمـه   
هاي اجتماعي درخور و شـايسـتـه    

 ۱۲ صفحه  
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در هـفـتـه هـاي اخـيـر وزارت کـار و                  
نيروي انتظامي جـمـهـوري اسـالمـي          
طرح "شناسايي اشتـغـال غـيـرمـجـار          
ـه انـد.         اتباع بيگانه" را به اجرا گـذاشـت
بر اساس اين طرح قرار است با کنتـرل  
شـاغــالن ايــن بـخــش، بــيــوط بــويــژه           
کارگران افغانستانـي شـاغـل در ايـن           
بخش ها شناسايي و به اتهام "اشتغـل   
غيرمجاز" از کار اخـراج گـردنـد. تـا             
کـنـون هـزاران کـارگـر افــغـانسـتـانــي               
شاغل در بخش ساختمان و راه سـازي  
و معدن به اين بهانه از کار اخراج شـده  
اند. در اين مـورد سـلـمـان خـدادادي             
رئيس کميسيون اجتماعـي مـجـلـس       
حکومت گفته است: "در حال حـاضـر      

ـه        ۲ حدود  ميليون نفر از اتباع بـيـگـان
مشاغل ساختماني را اشغال کرده اند 
ـه صـورت               که تعداد زيـادي از آنـهـا ب
غيرمجاز و غـيـرقـانـونـي در کشـور             
مشغول به کار هستند، اين در حـالـي   
است کـه تـعـداد زيـادي از کـارگـران               
ساختماني کشور بيکار هستند". وي     
"حضور اتباع بيگانه غيرمجاز" را در   
مشاغل ساختمانـي تـهـديـدي جـدي          
بــراي نــيــروي کــار کشــور دانســت و            
يادآور شـد: "بـا سـامـانـدهـي اتـبـاع                   
بيگانه مـي تـوان مشـکـل بـيـکـاري              
کارگـران سـاخـتـمـانـي را رفـع کـرد.                 
وزارت کشور به عنوان مـتـولـي بـايـد        
هر چه سريع تر نسبت به سـامـانـدهـي     
اتباع بيگانه اقدام کرده و اتباع بيگانه 
ـه کشـور             غيرمجاز را شنـاسـايـي و ب

 خود عودت دهد".
کارشناسان حـکـومـتـي نـيـز يـک راه              
مقابله با بيکاري را  اخـراج کـارگـران        
افغانستاني و"جايگزيني آن با کـارگـر    
ـه دولـت تـوصـيـه کـرده و                 ايراني" را ب
مدعـي شـده انـد کـه بـا اجـراي ايـن                    
ـلـيـون شـغـل         سياست نزديک به دو مي
ايجاد خواهد شد. در هـمـيـن رابـطـه             
اداره هاي کـار در سـراسـر کشـور از               
طرف وزارت کار موظف شده انـد در      
راستاي ادامه اجراي "طرح شناسـايـي    
ـه" را            اشتغال غيرمجاز اتبـاع بـيـگـان
بطور جدي در دستورخود بگذارند. بـر   
اساس گـزارشـات مـنـتـشـر شـده در                
ـه هـاي حـکـومـتـي و اعـتـراف                  رسان

 ۶۰۰ مقامات وزارت کار روزانه بين   

نفر بطور مـيـانـگـيـن از ايـن            ۸۰۰ تا 
ـه اتـهـام "اشـتـغـال             جمعيت کارگري ب
غــيــرمــجــاز" از کــار اخــراج و روانــه             
اردوگاههاي ويـژه اخـراج مـهـاجـريـن           

 افغانستاني به اين کشور ميشوند.
سياست ضد کارگري، راسـيـسـتـي و         
نژاد پرستانه حکومت عليـه کـارگـران      
افـغــانســتـانــي چــيـز تــازه و جــديــدي            
نيست. در طـول بـيـش از سـه دهـه                    
گذشته جمهوري اسالمي دهها قانـون  
ــجــاد                   ــبــصــره و مصــوبــه در اي و ت
محدوديت براي کار و زنـدگـي عـلـيـه        
ـه           اين جمعيت ميليوني تصـويـت و ب
ـه     اجرا گذاشته شده است. يکي از بهـان
ـه کـارگـران           هاي رژيم براي حـمـالت ب
افغانستاني، ادامه رکود و گسـتـرش       
بيکاري و "اشتغالزايي به شيوه دولت"  
مي باشد. سياستي کـه  يـک عـلـت              
بحران اقتصادي حکومت و اقـتـصـاد    
زمين گيـر شـده اش و طـريـق اولـي                
گســتــرش بــيــکــاري را بــه حضــورو            
اشتغال کارگران افغانستـانـي نسـبـت       
مي دهد. اين يک سياست کامال نژاد  
پرستانه و راسيستي و ضـد کـارگـري        
مي باشد. سياستـي کـه تـالش دارد           
طبقه کارگررا شقه شقه کـرده، بـحـث        
"کارگرخـودي و غـيـر خـودي" را راه                 
ـه                 ـق انداخته و در صـدد تـحـريـک طـب
کـارگــر بــرعـلــيـه حضـور و اشــتـغــال              
ميليوني کارگران افـغـانسـتـانـي مـي         
ـه      باشد.اساسا همه دولت هاي سـرمـاي
داري در مــقــاطــع رکــود و بــحــران               
"خــارجــيــان" و کــارگــران خــارجــي را            
ـه        عامل بحران دانسته تا بـديـن وسـيل
ــيــه               کــارگــران کشــور خــودي را عــل
کارگران خارجي تـحـريـک کـرده و در           
ـه             قدم بعدي دستمزدهـاي پـائـيـن را ب
کارگران تحميل نمايند. در اين مـيـان    
دولــت روحــانــي و کــل حــکــومــت              
جمهوري اسالمي هم از ايـن قـاعـده          
ـه هـيـسـتـري            جدا نيست! دامن زدن ب
ضد کارگري به بهانه " اشغـال شـغـل"       
تــوســط کــارگــران خــارجــي، ايــجــاد          
محدوديت در کار و زندگي مهاجران، 
تنگتر کردن زندگي و معيـشـت بـراي      
اين جمعيت ميليـونـي و در نـهـايـت            
دستگيري وسرکوب اين کارگران، يک 
بخش جدايي ناپذير سياستهاي دولت 

 روحاني مي باشد. 
ــران               ــارگ ــي ک ــون ــي ـل ــيـ ــت م ــي ــع جــم

افغانستاني شـاغـل در ايـران جـزئـي            
جدايي ناپذير از طبقه کـارگـران ايـران      
مي باشند. اين بخش از طبقه کـارگـر    
در بدترين شرايط و زيـر شـديـدتـريـن            
سرکوب ها و قوانين حـکـومـتـي، در       
سه دهه گذشـتـه و بـا دسـتـمـزدهـاي              
بخور و نمير بدون هيج حق و حـقـوقـي    
کار کرده و به ثـروت جـامـعـه افـزوده            
است. تنها سهم اين جمعيت سرکـوب   
و ســيــاســت هــاي نــژاد پــرســتــانــه و             
راسيستي حکومت بـوده اسـت. حـق         
ـلـيـونـي اسـت کـه از               اين جمعيت مـي
چندرغاز حق و حقوق فـعـال مـوجـود       

 در اين جامعه استفاده نمايد.
ـه           سياستهاي راسيتي و نـژاد پـرسـتـان
ـلـيـونـي            حکومت عليه جمـعـيـت مـي
کارگران افغانستانـي مـقـيـم ايـران را            
ـه                   ـق بايد بشـدت مـحـکـوم کـرد. طـب
کارگر ايـران نـبـايـد در دفـاع از حـق                 
ماندن، اقامت و اشتغال هم طبقـه اي    
هاي خود در ايران بي تفاوت مانـده و    
ســکــوت نــمــايــد. ايــن يــک وظــيــقــه            
انترناسيوناليستي طبقه کـارگـر ايـران      
است کـه در دفـاع از ايـن جـمـعـيـت                  
ميليوني به ميدان آمده و با حـمـايـت      
از کــارگــران افــغــانســتــانــي در بــرابــر          
سياست هاي ضد کارگري حکومـت،  
ـقـاتـي                نمونه اي از هـمـبـسـتـگـي طـب
کارگران را به نمايش بگذارد. مـانـدن      
درايران، کار و زندگي و برخورداري از   
حق و حقوق شـهـرونـدي، حـق مسـلـم           
ــران               ــارگ ــي ک ــون ــي ـل ــيـ ــت م ــي ــع جــم
افغـانسـتـانـي شـاغـل در ايـران مـي                 
باشد. براي تحميل اين حق و حقوق به  
دولت دزدان و قاتـالن و آدمـکـشـان،         
بايد طبقه کـارگـر در مـقـابـل دولـت             
ـه اي      ـق سرمايه داران اسالمي، هم طب
هايش را تنها نگذاشته و در دفـاع از      
ـه                     ـلـيـونـي دسـت ب اين جـمـعـيـت مـي

 اعتراض و مبارزه بزند.  
 ۲۰۱۶ اوت  ۹ 
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است. آزادي و برابري است. و اگر 
دستمزدش را نپرداخته انـد، اگـر       
از کار بيکار شده است، و اگر بـا    
موج بيکارسازي هـا روبـروسـت،      
شعار و خواست او متوقف شـدن    
اين تعرضات است. امـا هـمـواره       
اينگونه شعارها از گوشـه اي بـه       
ميان جمعيت فرستاده مـيـشـود،    
تا رنگ ديگري به اعتـراض داده    
شود و کل حرکت را عقب بکشد. 
بخشي از کارگران هم يـا بـدلـيـل       
اعتقادات مذهبـي و يـا بـدلـيـل            
اينکه حساسيت حکومتي هـا را    

 کم کنند، آن را تکرار ميکنند. 
اگر چـه وقـتـي بـه اعـتـراض               
کارگران مثال در ايـران تـرانسـفـو       
نگاه ميکنيد، کارگران وقتي رژه 
اعــتــراضــي مــيــرونــد و پــاي                
ميکوبند، که دارند اعتراضـشـان   
را به پايمال شدن خواستـهـايشـان    
بيان ميکنند. و شـعـارهـايـي از          
ــار داده                 ــکــب ــر" ي ــوع "اهللا اکــب ن
ميشود و کنار ميرود. بعضا هـم   
اينگونه شعار ها به ارث بـرده از    
جريانات ملي ـ اسالمي است کـه  
با سردادن آن همـواره تـالـشـشـان        
حفظ اعتراض در چهارچوب نظام 
موجود بوده است. اما نکته مـن   
هــوشــيــاري در مــقــابــل چــنــيــن          

 شعارهاييست.
همه ميـدانـيـم کـه اهللا اکـبـر             
شعاري است که جمهوري نحس و 
ضد کارگري اسالمي بـا آن روي        
کار آمد. با همين شعار کارگر را  
عقب زدند و سرکوب کـردنـد، بـا      
آن به انقالب مردم حمله کـردنـد،     
به آزادي هاي جامعه حمله کردند 
ــون                   ــه خ ــردم را ب ــالب م ــق و ان
ــل                 ــي ــن دل ــي ــم ــه ه ــد. ب ــدن کشــي
هرکارگري بايد بداند که اهللا اکبر 
در اعتراضات ما کـارگـران، مـا        
مردم معناي عـمـلـي اش لـبـيـک           
گفتن به نظام موجود و همـراهـي   
با سياستهاي ضد کارگري و ضد 
انساني حکومت اسالمي اسـت.    
ممکن است کسي مسلمان باشـد  
يا نباشد. اما اين شعار مـعـنـاي     
سياسي روشن و شناخته شده اي   
دارد و نبايد اجازه داد در صفوف 
ما سر داده شود. نبايد اجازه داد 
با چنين شعارهايي و بـا خـطـاب      

نـامــه هـاي اعــتـراضــي مـان بــا             
کـلــمـاتــي چـون "بسـمــه تـعــالــي"             
مبارزات مـا را رنـگ مـذهـبـي            
بزنند و با اين کار آنرا در حاشيـه  
سـاخــتــار مــوجــود خــفــه کــنــنــد.        
هوشياري در برابر ايـن مـوضـوع      
ــارازت              ــبـ ــري از مـ ــگـ درس ديـ

 کارگران ايران ترانسفو است. 
 

 �	م '"$� 
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مـاده اي کـارگـران           ٦توافق   

ــک               ــرانســفــو، اگــر چــه ي ــران ت اي
موفقيت اوليه است، اما  پـايـان     
کار نيست. چرا که در هر حـرکـت    
اعـتــراضــي، مــقــامـات دولــت و         
کارفرمايان وقتي که با سمبه تند 
کارگران روبرو مـيـشـونـد، عـقـب         
مي نشينند و بعد که کارگران بـه  
ســـرکــــارشـــان بـــازگشــــتـــنــــد،         
تعرضاتشان را از سر ميگـيـرنـد.    
دستگير و اخراج مـيـکـنـنـد، تـا           
طعم پيروزي را بر کام آنـان تـلـخ        
کــنـــنـــد و نـــگــذارنـــد چــنـــيـــن             
اعـتـراضـاتـي بـه الـگـويـي بــراي               
جنبش کارگري تبـديـل شـود. از         
همين رو گام بـعـدي در مـقـابـل            
کـارگــران ايــران تــرانسـفــو حــفــظ         
اتحاد و هـوشـيـاري در مـقـابـل               
تفرقه افکني در ميان کارگران و   
تدارک تعرض به اعـتـراضـاتشـان       
است. گـام بـعـدي مـطـلـع کـردن                
جامعه از موفقيت تا کنوني شان 
است که رمز اين موفقيت مبارزه 

 ٤متحد آنان و قدرت اعتـصـاب     
هزار کارگر در اين کارخانه است. 
گام بـعـدي بـر پـا کـردن مـرتـب                  
مجمع عمومي بزرگشان و دخيل 
ــد             بــودن تــمــام کــارگــران در رون

ماده اي است کـه   ٦اجراي توافق 
آنــرا کــتــبــا بــر کــارفــرمــايــان و            
مقامات دست اندرکار تـحـمـيـل       

 کردند.
اعتصاب هفده روزه کارگـران  
ــرانســفــو دســتــاوردهــاي          ــران ت اي
مهمي داشت، با حفـظ اتـحـاد و        
همبستگي مان اين دسـتـاوردهـا    
را بــه ســکــويــي بــراي پــيــشــروي          
بـيـشــتـر تـبـديــل کــنـيــم. صــداي              
اعتراض کارگران ايران تـرانسـفـو      
باشيم. زنده بـاد کـارگـران ايـران            

 ترانسفو!

 ۱۱ از صفحه  
 ا �M	ب A$ر�5,$ 
	ر��ان ای�ان �5ا��!� ...   
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بنا بر خبر منتشر شده در کانال تلگرامي اتحاديه آزاد کـارگـران   
ايران در نوزدهم مرداد ماه، جعفر عظيم زاده و شاپور احسـانـي راد       

 ١٠١ دو تن از چهره هاي شناخته شـده کـارگـري از سـوي شـعـبـه                  
کيفري شهرستان ساوه احضار و به آنان ابالغ شده اسـت کـه در روز           
هشتم  شهريور به دو دادگاه کـيـفـري و انـقـالب شـهـرسـتـان سـاوه                     

 محاکمه خواهند شد. 
بنا بر خبر شاکي اين دوپرونده که در دو دادگاه کيفري و انقـالب  
ـاشـد. در       تشکيل شده است کارفرماي کارخانه نورد لوله صفا مي ب
اطالعيه خبري اتحاديه آزاد کارگران ايران در رابطه با اين مـوضـوع     

 چنين آمده است:
"بر اساس کيفر خـواسـتـي کـه در شـعـبـه اول دادگـاه انـقـالب                        
شهرستان ساوه بر عليه جعفر عـظـيـم زاده و شـاپـور احسـانـي راد                    
صادر شده است، آنان متهم به اجتماع و تباني به قصد اقـدام عـلـيـه       
امنيت کشور و تبليغ بر عليه نظام جـمـهـوري اسـالمـي شـده انـد.              

کـيـفـري        ١٠١ همچنين بر اساس کـيـفـر خـواسـت دادگـاه شـعـبـه                  
شهرستان ساوه آنان متهم به تشويش اذهان عمومي، اخالل در نـظـم   
عمومي و جعل عنوان و شغل مرتبط با دادن مشاوره حـقـوقـي بـه         
کارگران شده اند. مصاديق هر دو کيفر خواست دادگاههاي انـقـالب    

اتهام اين دو فـعـال کـارگـري          ٥ و کيفري شهرستان ساوه در رابطه با 
تشکيل و مديريت اتحاديه آزاد کارگران ايران و فعاليتهاي صـنـفـي      
ـلـه صـفـا و مصـاحـبـه و                    از قبيل دادن مشاوره به کارگران نورد لـو

 نوشتارهاي آنان در مورد مسائل کارگري مي باشد.
شاپور احساني راد و جعفر عـظـيـم زاده بـدنـبـال اعـتـصـاب و                  
تجمعات کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در ارديبهشت مـاه سـال     

ارديـبـهـشـت و سـوم خـرداد مـاه                   ٢٦ ،  به ترتيب در روزهاي    ٩٤ 
ميلـيـون    ٢٠٠ خرداد ماه با قرار وثيقه  ٢٠ همانسال بازداشت و روز 

توماني آزاد شدند. پرونـده هـاي ايـن دو فـعـال کـارگـري در طـول                        
يکسال گذشته مسکوت گذاشته شده بود. اما با آغـاز اعـتـصـاب          
غذاي جعفر عظيم زاده و اسماعيل عبدي و مقاومت و ايسـتـادگـي    
آنان در مقابل امنيتي کردن اعتراضات صنفي کارگران و معلمـان،  

ـان   پرونده هاي جعفر عظيم زاده و شاپور احساني راد به جري
انداخته شد و سه روز پس از پايان اعتصاب غذاي جـعـفـر،    
وي جهت ارائه آخرين دفاعيات بـه دادسـراي عـمـومـي و              

 انقالب شهرستان ساوه احضار شد.
به جريان انداخته شدن پرونده هاي شاپور احساني راد و جـعـفـر        
عظيم زاده  با اتهامـات واهـي در شـرايـطـي در دسـتـور کـار قـوه                        
قضائيه قرار گرفته است که عليرغم وجود ميليونها پـرونـده در قـوه        
ـازاده       قضائيه و دزديهاي صدها و هزاران ميلياردي حکومتيان و آق
ها هيچ اقدام عاجل و موثر قضائي در باره آنان صورت نمـي گـيـرد      
اما پرونده هاي تشکيل شده بر عليه فعالين کـارگـري حـق طـلـبـي             
ـاالئـي               ـا سـرعـت ب همچون جعفر عظيم زاده و شاپور احساني راد ب

 مراحل قضائي خود را طي ميکند.
محاکمه اين دو عضو هيات مديره اتحاديه آزاد کارگـران ايـران      
با اتهامات متعدد امنيتي در پي اعتصاب غذاي جـعـفـر عـظـيـم           
زاده و اسماعيل عبدي و شکل گيري جنـبـشـي عـظـيـم بـر عـلـيـه                 
امنيتي کردن اعتراضات صنفي کارگران و مـعـلـمـان، چـيـزي جـز              
دهان کجي به افکار عمومي و ميليونها کارگر و مـعـلـم از سـوي             
ـا پـرونـده سـازي و                   دستگاههاي امنيتي و قضائي نيست. ايـنـان ب
تعجيل در به جريان انداختن اين پرونده بر عليه جعفر عظيم زاده کـه    

سال محکوميت از سوي شعبـه اول دادگـاه        ۶ در حال حاضر داراي 
انقالب در تهران مي باشد و هم اکنون در نتيجه اعتصاب غـذايـش     
در بيرون از زندان بسر مي برد هيچ هدفي جز در هم شکستن عزم و   
اراده وي، شاپور احساني راد و ديگر کارگران عضو اتـحـاديـه بـراي         
دست شستن از فعاليتهاي صنفي و در بعد کـالنـتـري بـه تـمـکـيـن             
واداشتن طبقه کارگر ايران ندارند. امـا هـمـانـگـونـه کـه مـقـاومـت                  
ستودني و سرسختانه جعفر عظيم زاده و عموم فعالـيـن کـارگـري و         
مبارزات  بي وقفه کارگران در سراسر کشور تاکنون نشان داده اسـت  
چنين سياستهاي سرکوبگرانه اي نه تنها راه به جائـي نـخـواهـد بـرد          
بلکه روز بروز بر عمق و دامنه اعتراضات ما کـارگـران و نـفـرت و             
انزجارمان از وضعيت موجود خواهد افزود و ما را متـحـدانـه تـر و         

مصممانه تر از هر زماني براي دست يابي به مطالبات انساني مـان  
 به پيش خواهد راند".

محاکمه جعفر عظـيـم زاده و شـاپـور احسـانـي راد دو رهـبـر                       
کارگري شناخته شده بخاطر مبارزاتشان و با شکايت کـارفـرمـايـي       
که ماهها حقـوق کـارگـران را نـپـرداخـتـه و کـارگـران بـراي حـق و                            
حقوقشان مبارزه کرده اند، تحت عناويني چون تبليغ عليه نـظـام و       
ديگر اتهامات امنيتي، يک نمونـه آشـکـار از سـرکـوب مـبـارزات                
کارگران با انگ هاي امنيتي است. و اين مـوضـوع کـارزاري اسـت          
که جعفر عظيم زاده و اسماعيل عبدي عليـه آن اعـالم داشـتـنـد و              
همچنان در جريان است. با احـکـامـي از هـمـيـن دسـت اسـت کـه                     
بسياري از فعالين کارگري و معلمان و مردم معترض بارها و بارهـا  
زير فشار و تهديد قرار گرفته و برايشان پرونده هاي قضايي تشکيـل  

 شده است و سالها زنداني کشيده اند.
با تمام قدرت به کارزار عليه امنيتي کردن مبارزات کـارگـران،     
معلمان و مردم معترض در جامعه بپيونديم. اعتراض به دادگاهـي   
ـاطـل کـردن       کردن جعفر عظيم زاده و شاپور احساني راد و خواست ب
پرونده هاي امنيتي تشکيل شده براي اين دو فعال کارگـري و بـراي       
کليه فعالين کارگري، معلمان معترض و مردم معترض در جامعـه   
ـايـه اي حـق                يک گام مهم در پيشبرد اين کارزار و تحميـل حـقـوق پ
تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع و آزادي هاي پايه اي سيـاسـي در     
جامعه است. به احضار جعفر عظـيـم زاده و شـاپـور احسـانـي راد                  

 وسيعا اعتراض کنيم.   
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

   ٢٠١٦ اوت ٩ ، ٩٥ مرداد  ١٩ 
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
http://free-them-now.com 
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ــن روز           ــيـ ــمـ ــزدهـ ــانـ ــروز پـ امـ
نــفــر از      ۴۰۰۰اعــتــصــاب بــزرگ     

کارگران ايـران تـرانسـفـو در شـهـر             
ــجــان اســت. اعــتــراض قــاطــع              زن
کارگران باعث شـد کـه دو کـارگـر           

مـرداد     ۱۳بازداشت شـده در روز        
پس از چند ساعت آزاد شوند و هـر  

 ۱۶چــهــار کــارگــر اخــراجــي روز            
مرداد به سر کار بـرگـردنـد. عـقـب         
نشــيــنــي حــکــومــت و مــديــريــت           

 موفقيتي براي کارگران بود.  
در پانزدهمين روز اعتـصـاب،    

معاون امنيتي استانـداري زنـجـان      
به همراه مديرعامل و جـمـعـي از          
ــارگــران               ــان از ک ــت ــات اس ــام ــق م
خواستند کـه دسـت از اعـتـصـاب            

ــا            بــردارنــد. کــارگــران تــرانســفــو ب
پافشاري بـر ادامـه خـواسـت هـاي            
ــه               ــدان شــکــنــي ب ــاســخ دن خــود پ
مقامات اسـتـان و مـديـر عـامـل               

 دادند.  
روز گذشته هيئـت   ۱۵در طول 

ــره و ارگــان هــاي ســرکــوب               مــدي
ــواع تــوطــئــه هــا و               حــکــومــت ان
اقدامات سرکوبگرانه را در دستـور  
گذاشتند اما هيچکدام مـنـجـر بـه       
خللي در اراده کارگران براي تـداوم    

مـرداد     ۱۳اعتراضشان نشد.  روز 
دو نفر از کارگران بازداشـت شـدنـد      
ــه                ــن ــرش دام ــرس گســت ــا از ت ام
اعتـراض کـارگـران، امـا مـجـبـور              
شدند پس از چند سـاعـت آنـهـا را           

آزاد کــنــنــد. هــمــزمــان مــديــريــت          
کارخانه اين دو نفر و  کارگـري کـه     
مسئول کمپين جـلـب حـمـايـت از            
کــارگــران بــود و يــکــي ديــگــر از             
کارگران معترض را نيز اخراج کـرد  
تا کارگـران را مـرعـوب کـنـنـد و               
ــد امــا              ــن ــان ــخــواب اعــتــصــاب را ب
خواست آزادي کارگران و بـازگشـت   
به کار آنها نيز به خواست کارگـران  
اضافه شد و کـارگـران در تـجـمـع              
خـود اعــالم کــردنــد کــه بــاقــري و            
مومني از اعضاي هـيـئـت مـديـره        
کارخانه را فـراري مـيـدهـيـم. روز             

مـردادمـاه هـر چـهـار کـارگــر                ۱۶
اخراجي به کار بازگشتند و عـقـب       
نشيني دشمنان خـود را، پـيـروزي          

 براي خود اعالم کردند.
در مقابل ايـن سـيـاسـت هـاي          
ــه              ــگــران ــوب ــارگــري و ســرک ضــد ک
ميتوان و بايـد دسـت بـه اقـدامـي            
متحدانه و سراسـري زد. کـارگـران         
ايران ترانسفـو يـک نـمـونـه بسـيـار              
درخشــان مــبــارزه را پــيــش رو                
گذاشته اند. حکومت در موقعيـت   
ضعيفي به سـر مـيـبـرد. اخـتـالس            
ها، دزدي ها و حقوق هاي صـدهـا     
مـيــلــيــونــي کــه بــر مــتــن تشــديــد           
دعواهاي درونـي حـکـومـت افشـا          
شده است حکومت را در موقعيـت  
ضعيفي قرار داده اسـت. کـارگـران       
ميتوانند و الزم است صفوف خـود  
را متشکل تر و محکم تر کننـد و    
جبهه محکمي در مقابل حکومـت  
و کارفرمايان تشکيل بدهنـد و بـا       
خواست هاي روشن بـراي افـزايـش        

دستمزد، لغو خصوصي سـازي هـا     
و کوچک سـازي هـا، مـمـنـوعـيـت            
اخراج کارگران و پايان دادن به هـر    
نوع دسـتـگـيـري و پـرونـده سـازي                
عليه کارگران و با خواست افزايـش  
دستمزد باالي خط فقر که حـداقـل     
به چهار مـيـلـيـون تـومـان در مـاه              
رسيده است، با تمام نيروي خود بـه  

 ميدان بيايند.  
خصوصي سازي و کوچک سـازي    

ــک ســيــاســت             و    ــران ي اخــراج کــارگ
جمهوري اسالمي در سـراسـر کشـور          
است و بخشي از سياسـت اقـتـصـادي       
ـا بـحـران و رکـود                   ـابلـه ب رژيم، در مـق
اقـتـصـادي و در راســتـاي "اقـتـصــاد                
مقاومتي" کذايي است. االن بحث بـر      
سر گران بودن نـيـروي کـار و کـاهـش            

نـيـز در ارگـان هـاي            دستمزد کارگران
 ۱۴ صفحه  
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مــردم روانســر ضــمــن مــخــالــفــت و          
مــحــکــوم کــردن مــجــازات اعــدام،          
ـيـح و             ـب ـق حضور در محل اعـدام را ت

طبق گزارش رسيده بـه    تحريم کردند. 
ـيـسـت             کميته کردستـان حـزب کـمـون
کارگري ايران رئيس دادگستري شـهـر   

بـهـمـن سـال        ۲۱ روانسر سليم قنبري 
ـتــل رسـيــد. نــيـروهــاي               ۱۳۹۳  بـه ق

ـفـر بـه اسـم             انتظامي همان روز يـک ن
ـتـل او        حسين عبداللهي را به اتهام ق

ـلـهـي          دستگير کردند.  حسيـن عـبـدال
قبال طي شکايتي مدعـي شـده بـود        
که قـاضـي مـربـوطـه رشـوه کـالنـي                 
دريافـت کـرده اسـت و امـالک او را                 

کـرده   غصب و به اسـم کـس ديـگـري        
است. امـا بـا وجـود ايـن شـکـايـت                   
قاضي مـربـوطـه پـرونـده مـذکـور را              
مختومه اعالم کرده بـود. چـنـانـچـه           
ـبـري،     ـن حين رسيدگي به پرونده قتل ق
مأموران آگاهي متوجه فساد پـولـي     
بزرگي، در حدود يک ميليارد تومان، 
در پرونده مالي دادگستري شده بودند 
ـيـف مـجـازات                  که اين امـر بـه تـخـف
حسين به حبس ابـد انـجـامـيـد. امـا            
چند روز قبل بنابه دستور دادگستـري  
کل استان کرمانشا، حکم مجددا بـه    
اعدام تغيير و امروز به اجرا گـذاشـتـه    

 شد .
ـبـه          ۱۳۹۵ مـرداد       ۲۱ روز پنج شـن

رژيم اسالمي در شـهـر روانسـر و در          
مقابل مقر نيروهاي انتـظـامـي خـود       
ــي را بــه دار                    ـلــه ــدالـ ـب ـيــن عـ حسـ

ديروز مردم روانسر از طريق   آويخت. 
رسانه ها مطلع شدند کـه قـرار اسـت        
ـفـاق                 ـبـه ايـن جـنـايـت ات روز پنج شـن
بيفتد. فعالين عليه اعـدام از طـريـق         
شبکه ها و ميدياي اجتماعي ضـمـن   
اعالم مخالفـت بـا مـجـازات اعـدام            

همگـان را فـراخـوانـدنـد کـه در ايـن                  
مراسم شنيع رژيم اسـالمـي شـرکـت         
نکنند. امروز بجز رئيس دادگسـتـري    
و دادستان عمومي استان کرمـانشـاه   
و تعدادي از عوامـل رژيـم اسـالمـي         
مردم روانسر قاطعانه حضور در ايـن    
مراسم را تحريم کردند. در چند هفتـه   

نفر در ايـران اعـدام        ۹۴ اخير بيش از 
نفـرشـان از مـنـاطـق           ٣٥ شده اند که 

کرد نشـيـن غـرب کشـور بـوده انـد.               
محـمـد عـبـدالـهـي فـعـال سـيـاسـي                  
محبوس در زنـدان ارومـيـه بـه جـرم              
همکاري با احزاب اپوزيسيـون يـکـي      

 از آنها بود.
ـيـسـت             کميته کردستـان حـزب کـمـون
کارگري ايران ضمن مـحـکـوم کـردن         
ـيـن    اين جنايت رژيم اسالمي، از فعال
عليه اعدام و مردم روانسـر قـدردانـي      
ميکند که در اين مراسم حـکـومـتـي     
شرکت نکردند. بطور قطع ايـن اقـدام      
شايسته مردم روانسر و مخالفـتـشـان    
با اعدام همراه با تحريم کردن مـراسـم   
آدم کشي جمهوري اسالمي ميتـوانـد   
آموزنده باشد. ما همه فعالين و مردم 
ـيـم کـه در                  آزاديخـواه را فـرامـيـخـوان
مقابل موج اعدامها و آدم کشيـهـاي   
جمهوري اسالمي قاطعانه به مـيـدان   
بيايند. جمهوري اسالمي با سازمـان   
دادن موج اعدامها ميخواهد فضاي 
رعب و وحشت در جـامـعـه بـوجـود            
ـيــاورد. امــا مــردم آگــاه و هشــيــار               ب
هستنـد و سـيـاسـتـهـاي رژيـم را بـا                   

  شکست مواجه خواهند کرد.
 زنده باد مبارزه عليه اعدام

 سرنگون باد جمهوري اسالمي
کميته کردستان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
 ۹۵ مرداد  ۲۱ 
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بــا کــمــال مســرت بــه اطــالع          
ميرسانيم که مـحـمـد جـراحـي از          
فعـالـيـن کـارگـري سـرشـنـاس در               

مـرداد سـاعـت         ٢٦تبريز امـروز    
سال از  ٥يازده و نيم صبح پس از 

زنــدان آزاد شــد. آزادي مــحــمــد            
جراحي را به وي، به خانواده اش و 
بـه هــمـگــان صــمـيــمــانــه تــبــريــک           

 ميگوييم.
محمد جراحي فعال شـنـاخـتـه     

سـنـديـکـاي     «شده کارگري عضـو    
ــران             ــان اي ــم ــت ــاخ ــان س ــاش ــق ، »ن

کميته پـيـگـيـري       «همچنين عضو
بـه  » ايجاد تشکل هـاي کـارگـري     

دفــعــات دســتــگــيــر و بــه زنــدان            
کشانده شد. او و شاهرخ زماني از 
ديگر چهـره هـاي شـنـاخـتـه شـده              
کارگري که در زندان گوهردشت به 
طرز مشکـوکـي جـان سـپـرد، در            

بدون هيچ احضاريه  ١٣٩٠خرداد 
اي دستگير شدند و و بـر اسـاس           
رأي شعبـه يـکـم دادگـاه انـقـالب             

مرداد مـاه   ۲۷تبريز که در تاريخ 
تشکيل شده بـود، در پـرونـده اي          

سال  ۱۱مشترک شاهرخ زماني به 
حبس، محمد جراحي به پنج سـال  
حبس، نيما پوريـعـقـوب بـه شـش          
سال حـبـس تـعـزيـري، و سـاسـان                

وش به شـش مـاه حـبـس،            واهبي 
محکوم شده بودند. درمـتـن راي        
صادر شده اتهامات ايـن فـعـاالن        
کارگري "تشکيل گروه غيرقانوني  
مـخـالـف نـظـام"، "مشـارکـت در                

فعاليت تبليغـي عـلـيـه نـظـام" و              
"مشارکت در اجـتـمـاع و تـبـانـي            
براي ارتکاب جرم عليه امنيت" و  
نيز "توهين به رهبري" عنوان شده   

 است. 
محمد جراحي نمونه بارزي از   
محکوم کردن فعـالـيـن کـارگـري،        
معلمان معترض و مردم معترض 

سـال   ٥با احکام امنيتي است که 
از بهترين سالهاي زندگيش، آنهـم  
بدون بـرخـورداري از هـيـچـگـونـه              
مرخصي اي و در شرايطي بسـيـار   

 دشوار در زندان گذراند.
محمد  جراحي در زنـدان بـا          

مشکل سرطان تيروئيد روبرو شـد  
و به اين خاطر مورد عمل جراحي 
قرار گرفت. امـا عـلـيـرغـم تـذکـر             
پزشکان بعد از عمل به بيمارستان 
بــازگــردانــده شــد. آخــريــن اخــبــار         
حاکي از وضعيت جسماني بـد او    
به علت دادن داروي اشتباه به وي   

 بود. 
عليرغم هـمـه ايـن فشـار هـا              
مــحــمــد جــراحــي در زنــدان نــيــز           

هــمــواره صــداي آزاديــخــواهــي و         
 برابري طلبي بود. 

بار ديگر خوشحالي خود را از 
آزادي او اعـــالم مـــيـــکـــنـــيـــم.            
خوشحالي خود را از ايـنـکـه هـم           
اکنون کارگران و معلماني کـه در    
زندان بودند و در ايـن مـدت آزاد       
شده اند، اعالم ميکنيم. اگـر چـه        
هنوز پرونده هاي امنيتي تشکيل 
شده براي بسـيـاري از آنـان  بـاز               
است. خـواسـت فـوري امـروز مـا            
باطل شدن تـمـامـي پـرونـده هـاي           
امنيتي تشکيل شده براي فعالين 
ــمــان و مــردم                کــارگــري و مــعــل
معتـرض تـحـت عـنـاويـنـي چـون               
"اخالل در نظم و امنـيـت مـلـي و          
تبليغ عليه نظام و... است. و در         
اين رابطه هم اکنـون کـارزاري در       
جريان است. کارزار قدرتمندي که  
جــعــفــر عــظــيــم زاده از رهــبــران            
کارگران و اسـمـاعـيـل عـبـدي از             
رهبران مـعـلـمـان مـعـتـرض آنـرا               
شروع کردند و ادامه دارد. به ايـن   

 کارزار بپيونديم.
حق تشکل، حـق اعـتـصـاب،         
حق تـجـمـع، آزادي بـدون قـيـد و                 
شرط بيان و ... از جمله آزاديها و 
حـقـوق پـايــه اي کــارگـران و کــل               
جــامــعــه اســت. تــمــام زنــدانــيــان          

 سياسي بايد فورا آزاد شوند.
کمپين براي آزادي کارگران 

 زنداني
اوت ٩، ٩٥مرداد  ١٩  
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حکومت جريان دارد. کارگـران هـرچـه       
بيشتري را دارند از شمول همين قانـون  
ـا              کار ارتجاعي مـحـروم مـيـکـنـنـد ت
بيحقوقي هرچه بيشتـري بـه کـارگـران         
تحميـل کـنـنـد. هـمـزمـان دسـت بـه                   
دستگيري کارگران فـعـال مـيـزنـنـد و           

ـا            عليه آنها پرونده سازي مـيـکـنـنـد ت
کارگران را به شرايط بسـيـار دشـوارتـر       

 عقب برانند.  
حزب کمونيست کارگري ضمن 
حمايت قاطع از مبارزه متحدانه و   
شکوهمند کارگران ايران تـرانسـفـو      
و خواست هاي بـحـق آنـهـا، مـردم            
زنجان و کارگران مـراکـز کـارگـري         
در سراسر کشور را فراميخوانـد بـه     

هر شکل که ميتوانند با کارگـران  
اعتصابي در ايران ترانسفو اعـالم  
همبستگـي کـنـنـد. حـزب بـويـژه               
ــران را                ــارگـ ــاي کـ ــواده هـ ــانـ خـ
فراميخوانـد فـعـاالنـه بـه مـيـدان              
بيايند و با تمام قوا به مقابلـه بـا     
سياست ها و توطئه هاي حکومت 

 و کارفرما برخيزند.
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