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بازگشايي مدارس نزديک اسـت و    
مطلـب ايـن هـفـتـه را بـه مـبـارزات                    
معلمان و خواستهايشـان اخـتـصـاص       
ميدهم. معلمان با نيروي قدرتـمـنـدي     
ـلـي               خود را براي شـروع سـال تـحـصـي
جديد و پيگيري خواستهايشـان آمـاده     
ميکنند. اين را در فـراخـوانـهـايشـان           
بـراي پــيـگــيــري خـواســتــهـايشــان بــه           
روشني مي بينيم. از جملـه مـعـلـمـان        
ـازنشـسـتـه بـراي شـشـم مـهـرمـاه و                    ب
کانونهاي صنفي معلمان در شهرهـاي  

 ١٣ مختلف به تجمع اعـتـراضـي در        
مهر روز جهاني معـلـم فـراخـوان داده         
انـد. در عــيـن حـال کـانــون صــنـفــي                 
ـا مـبـارزات دو سـه سـالـه                   معلمـان ب

اخيرش توانست، حق برگزاري مجـمـع   
عمومي خود را به دولت تحميل کـنـد   
و مـعـنـاي واقـعـي آن تـحـمـيـل ايـن                   
تشکل سراسري معـلـمـان بـه عـنـوان           
ابزاري براي پيگيري خـواسـتـهـايشـان        

مـهـر      ٢٧ است و اکنون معلمان براي   
دعوت به تشکيل مـجـمـع عـمـومـي         
کانون داده انـد. و ايـن اتـفـاقـات در                   
حالي روي ميدهد که معلمان يک پاي 
مهم کمپيـن عـلـيـه امـنـيـتـي کـردن                
مبارزات کارگران، معـلـمـان و مـردم         
ـانـيـه       معترض هستند. کمپيني که بـي
اش را جعفر عـظـيـم زاده از رهـبـران              
کارگري و اسماعيل عبدي از رهـبـران   
معلمان دادند و اهميتي سياسي بـراي  
کارگران و کل جامعه دارد. کمـپـيـنـي      
که توانسته است جنبش و گفتماني را   

ـا              عليه سرکوب مـبـارزات جـامـعـه ب
انـگ هــاي امــنــيـتــي و در دفــاع از                
زندگي و معيشت مردم شکل دهد. و  
تاکيدي بر حق تشکل، حق اعتـصـاب   
و آزادي هاي پايه اي سياسي جـامـعـه    
باشد. نگـاهـي بـه ايـن سـرتـيـتـر هـا                   
اهميت سياسي مبارزات مـعـلـمـان و       
خواستها و مطالباتشان را به روشـنـي   
نشان ميدهد. از همين رو هـر يـک از          
فراخوان هاي مـعـلـمـان خـبـر از يـک                
ـا دقـت      اتفاق مهم است که الزمست ب
ـاسـخ                 آنها را دنبال کنـيـم و بـه آنـهـا پ
درخور داده و وسيعا حمايت کنيم. بـه     
اين فراخوان ها و خواستهاي معـلـمـان    

 نگاهي بيندازيم.  
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ــ��ـ	ل:   ـه         ا����	� هـفـتـه گـذشـت
ـفـرم جـنـبـش         سندي تحت عنوان پالت
دادخواهي از کشتارهاي دهه شـصـت   
ـه      از سوي حزب منتشر شد. با توجه ب
گــذشــت بــيــش از دو دهــه از ايــن                  
کشتارها، دليل مطرح سـاخـتـن ايـن         

 پالتفرم در حال حاضر چيست؟
دليل انـتـشـار ايـن       ��" .�Nای,:  

پالتفرم اينست که در شرايـط حـاضـر      
ما شاهد شکل گـيـري يـک جـنـبـش             
ــي از               ــواهـ ــاعـــي در دادخـ ــمـ ــتـ اجـ

هسـتـيـم. الـبـتـه           ۶۰ کشتارهاي دهه 
جــامــعــه هــيــچــگــاه  جــنــايــاتــي کــه          
حکومت در دهه شصت مرتکب شـد  
را فراموش نکرده است. بويژه خانـواده   
هــا و بــازمــانــدگــان قــربــانــيــان ايــن            
ـه يـاد آنـان را بـا                      کشتـارهـا هـر سـال
گردهمائي در گورستان خـاوران و يـا         
در تجمعات ديگري در داخل و خـارج  
ـه انـد. در سـال                 کشور گـرامـي داشـت

نيز دادگـاهـي تـحـت عـنـوان            ۲۰۱۲ 
ـه مـحـاکـمـه                   ايران تريـبـونـال  بـراي ب
کشيدن عاملين و آمرين اين جنـايـت   
دهشتناک در لندن و الهه بـا شـرکـت        
وکـالي بــيــن الــمــلــلــي و شــمــاري از             
زندانيان سياسي در آن دوره و خـانـواده   
هاي قربانيان برگزار شد و مقامات و   
سران جمهـوري اسـالمـي را بـخـاطـر             
ـه    جنايت عليه بشريت محکوم کرد. ب
ـه کشـتـارهـاي دهـه           اين معني مسال
شصت هميشه يک موضـوع زنـده  و         
مورد اعتراض در جامعه بوده اسـت.    
اما امروز ما شاهد نقطه عـطـفـي در      
ايــن حــرکــت هســتــيــم. از يــکــســو               
ــا بــحــران ســيــاســي و               حــکــومــت ب
اقتصادي مزمني روبروست بي آنـکـه   
هيچ چشم اندازي بـراي حـل و حـتـي             
تخفيف آن داشته باشد. اين بـن بسـت     
و بي افقي بنوبه خود کشمکش ميـان  
جناحهاي حکومتي و خـودافشـاگـري    
آنها برسر دزديها و حقوقهاي نجومـي  
و فسادي کـه سـراپـاي حـکـومـت را               
فراگرفته است و  حتي جـنـايـاتـي کـه        
مرتکب شده اند را بمراتب تشـديـد و       

 تعميق کرده است.   
از سوي ديگر در چند سـال اخـيـر      
اعتراضات اجتماعي در عـرصـه هـا        
ـه                 ـه اي يـافـت ـق مختلف ابعـاد بـيـسـاب
اسـت. جــامـعــه از هــر سـو در حــال                 

ـفـي وضـع مـوجـود           جوشش و نقد و ن
است: گسترش مبـارزات کـارگـران و         
معلمان و اتحاد و همبستـگـي آنـهـا،       

عبدي کـه     -انتشار بيانيه عظيم زاده 
در واقع پالتفرم اتحاد جنبش کارگران 
و معلمان در اعتراض به دستمزدهاي 
ـه       زير خط فقر و بر سر خواستهـاي پـاي
اي شــان بــخــصــوص خــواســت رفــع           
اتهامات امنيتي از پـرونـده فـعـالـيـن         
جـنـبـش کـارگـران و مـعـلـمـان بـود،                   
اعتراضات هر روزه زنان در قالب بـي    
ـه ورزشـهــاي                 حـجـابـي و روي آوري ب
ممنوعه و غـيـره، حـرکـت گسـتـرده               
جوانان براي برخورداري از يک زنـدگـي   
شـاد و مـدرن و امـروزي، گسـتـرش                
جنبـش عـلـيـه اعـدام و بـراي آزادي                  
زنــدانــيــان ســيــاســي و قــدم بــمــيــدان           
گــذاشــتــن مــادران و خــانــواده هــاي            
اعداميان بعنوان فعالين پيـگـيـر ايـن       
جنبش که حتي به طرح موضوع  لغو 
يا کاستن از ميزان اعدامها در مـيـان   
صفوف حکومت منجـر شـده اسـت،        
هـمـه ايـنــهـا جـلـوه هـاي تـازه اي از                     
بچالش کشيدن جـمـهـوري اسـالمـي          
بوسيله جامعه اي است که ديگـر ايـن     
وضعيت را تحمل نمـيـکـنـد. بـر ايـن            
ـقــش مــوثـر مـديــاي               شـرايــط بــايـد ن
اجتماعي نظير فيسبـوک و تـويـتـر و           
تلگرام و غيره را افزود. مـردم در يـک        
مقياس کالن و ميليوني با يـکـديـگـر     
در ارتباطند، آگاهگري و خبر رسانـي  
ميکننـد، مـقـدسـات و اخـالقـيـات               
پوسيده و متحجرمذهبي را به سـخـره   
ميگيرند و حـکـومـت و ارزشـهـا و                 
قوانين حاکم را بچالـش مـيـکـشـنـد.         
ـه               اين شرايط تـعـادل قـواي تـازه اي ب
ضرر رژيم و به نفع مـردم در جـامـعـه         
ايجاد کرده اسـت و فضـا و شـرايـط               
ـفـاوتـي را بـوجـود           سياسي کيفيتا مت
آورده اســت. بــر مــتــن ايــن شــرايــط              
مساله کشـتـارهـاي دهـه شـصـت و               
ـه ايـن        اعتراضات هميشگي نسبت ب
فاجعه ابعاد و کيفيت تازه اي به خـود    
گرفته است که ميـتـوان آنـرا جـنـبـش           
دادخواهي از کشتارهاي دهه شـصـت   
ـه    ناميد. اکنون در انظار جامعه مسال
ـفـيـن و يـا          نه تنها بعنوان اعدام مخال
ضد انساني بودن قصاص و سـيـسـتـم     
ـه بـودن      قضائي اسالمي و يا ناعادالن

محاکمات و غيره، بلکه بعـنـوان يـک      
هلو کاست و کشتار عمومي، بعنـوان  
يک فاجعه اجتماعي کـه بـايـد عـلـنـا           
مورد بحث و بررسـي قـرار بـگـيـرد و            
ابعاد آن روشن شود و مـرتـکـبـيـن آن          
شناخته و محـاکـمـه بشـونـد مـطـرح            
است. پالتفرم منتشر شـده از جـانـب         
حزب اين جنبش را معرفي ميـکـنـد،    
اهداف و خواستهاي  آنرا بيان ميـدارد  
و نيروها و فعالين چپ و آزاديخـواه را    
ـه حــول آن                    ــحــدانـ ــارزه مــت ـه مــب بـ

 فراميخواند.  
 

بسـيـاري انـتـشـار        ا����	���	ل:  
نوار منتظـري در مـورد اعـدامـهـاي            

را يـک اقـدام مـثـبـت و             ۶۷ تابستان  
زمينه ساز مطرح شدن مجدد مساله 
اعدام زندانيان سياسي در آن مـقـطـع         
ميداننـد. نـظـر شـمـا در ايـن مـورد                   

 چيست؟
به نظر من انتـشـار   ��" .�Nای,:  

نوار منتظري و کشمکشي که بدنـبـال   
ـه            آن در ميان حکومـتـي هـا درگـرفـت
است خود بازتاب و عکـس الـعـمـلـي        
نسبت به وضعيت سياسـي اسـت کـه        
در باال توضيح دادم. انتشار ايـن نـوار     
عـامـل تـحـرکــات اخـيــر و جــنـبــش               
ـلـکـه بـر                  دادخواهي مـردم  نـيـسـت ب
عکس، معلول آنست. اگـر ايـن نـوار           
پس از بيست و هشت سـال مـنـتـشـر        
ميشود به اين دليل نيست کـه گـويـا        
ناگهان پسر منتظري وجدانـش بـيـدار      
شده و به صرافت افشاي عاملين ايـن    
جنايت افتاده است. علت اينست کـه     
شرايط سياسي جامعه متـحـول شـده      
اسـت، و زيـر فشـار بـحــران العــالج               
ســيــاســي اقــتــصــادي و گســتــرش             
نارضـائـي هـا و اعـتـراضـات مـردم                
جنگ ميان جـنـاحـهـاي حـکـومـتـي           
تشديد شـده اسـت. جـنـگـي بـر سـر                   
استراتژي بقا و يافتن راهي براي بقـاي  
حکومت. اين نوع افشاگريهـاي درون     
حکومتي همانطور کـه عـامـلـيـن آن          
بارها اعالم کرده اند براي حفظ نـظـام     
از گـــزنـــد انـــقـــالب مـــردم اســـت.             
ميخواهند نارضائيها و اعـتـراضـات    
را به بخشش جانيان حـاکـم و آشـتـي           
ملي با حکومت بکشانند و صريـحـا   
اين اهداف خود را اعـالم کـرده انـد.            

ـه اصـطـالح            کال اين نوع تمـهـيـدات ب
"اصالح طلبانه" حکومتي ها هدف و   
مضموني بجز استحاله حـکـومـت و        
راه مدبرانه و عاقالنه تري براي حـفـظ     
و بقاي نظـام اسـالمـي نـدارد. هـدف             
بيت منتظري و اصحاب نـوار نـيـز از        

 اين فراتر نميرود.  
 

دست زدن به اعـدام  ا����	���	ل:  
ــيــان               ــژه اعــدام زنــدان و کشــتــار بــوي
سـيـاسـي، از هـمـان اولـيـن روزهــاي                
بقدرت رسـيـدن جـمـهـوري اسـالمـي            

و بعد از آن هـم       ۶۰ آغاز شد، در دهه 
ادامه يافت. چرا در اين پالتفرم تاکيـد   

 است؟ ۶۰ بر کشتارهاي سال 
همانطور که اشـاره    ��" .�Nای,:  

ـه اعـدامـهـاي دهـه                     ۶۰ شـد مسـال
ابعادي بسيار فراتر از صرف اعـدام و      
ـفـيـن دارد. جـمـهـوري             سرکوب مخال
اسالمي مانند هر رژيم ديـکـتـاتـوري     
ديگري از همان بدو بقدرت رسيدن تـا    
بامروز با سرکوب و اعدام خود را سـر  
پا نگاهداشته اسـت ولـي آنـچـه ايـن              
حــکــومــت را از ديــکــتــاتــوريــهــاي           
"متعارف" مـتـمـايـز مـيـکـنـد و در                   
رديف حکومتهائي نظـيـر فـاشـسـيـم         
هيتلري و حکومت نظامي پينوشه و   
حکومت آپارتايد آفريقاي جنوبي قرار 
ـه          ميدهد قتل جنون آميـز و وحشـيـان
چندين هزار زنداني سياسي در ظـرف    
ـفــر                 مـدت کـوتـاهــي اسـت. هـزاران ن
زنداني را در ظرف چند ماه ميکشنـد  
و در گورهاي جمعي دفن ميکنـنـد و     
اين جنايـت را از جـامـعـه و  حـتـي                   
خانواده هاي آنان پـنـهـان مـيـکـنـنـد.           
ـه سـه دهـه،                      هنـوز بـعـد از نـزديـک ب
بسياري از بازماندگان اين قربانيان از   
محل خاکسپاري عزيزان خود اطـالع  
ندارند و حتي از سـرنـوشـت آنـهـا بـي           
خبرند. هزاران نفر اعدام شـده انـد بـي         
آنکه از محاکمه، نوع جرم و دادگـاه و    
حتي مـحـل خـاکسـپـاريشـان کسـي              
اطالع داشته باشد. عـده زيـادي نـيـز          
ناپديد شده اند بي آنکه هـيـچ خـبـر و           
اطالع رسمـي از سـرنـوشـت آنـان در              
دست باشد. چنين وضعيتي در هـيـچ    
جامعه اي قابل ادامه و قابـل تـحـمـل       
نيست. جامعه بـاالخـره نـاگـزيـرسـت            
بلند شود و حساب خود را با عاملين 

فاجعه تسويه کند. ما شـاهـد چـنـيـن         
رونــدي در جــامــعــه ايــران هســتــيــم.          
جنبش دادخواهي تبلور و  نـمـايـنـده           
ـه     تالش جامعه براي التيام بخشيدن ب
زخم کشتارهاي دهـه شـصـت و يـک             
تسويه حساب اجتماعي با اين فاجعه 

 است.  
اين را هم بايد تاکيد کرد که مسـلـمـا      
اعتراض و بچالش کشيدن حکـومـت   

 ۶۰ اسالمي بر سر کشتـارهـاي دهـه        
ـلـهـاي           جنايات ديگر رژيم مـانـنـد قـت
زنــجــيــره اي، تــرور فـــعــالــيــن و                    
شخصيتهـاي اپـوزيسـيـون در خـارج            
کشــور، شــکــنــجــه و جــنــايــت در               
ســيــاهــچــالــهــائــي نــظــيــر کــهــريــزک،      
اعدامهاي جمعي که تا هميـن امـروز     
ادامه دارد و غيره را زير نورافکن قرار 
ميدهد و ميتواند مبارزه عليه اعـدام  
و ســرکــوب و مــبــارزه بــراي آزادي               
ـقـويـت            زندانيان سياسي را بـمـراتـب ت
کند و در به عقب رانـدن و تضـعـيـف         
ـقـش                 ماشـيـن سـرکـوب حـکـومـت ن

 موثري ايفا نمايد. 
 

ــ��ـ	ل:   چـه نـيـروهـاي       ا��ـ��ـ	�
ـه     سياسي و اجتماعي مي توانند در ب
انجام رسيدن مفاد اين پالتفرم مـوثـر     
باشند؟ حزب براي متحـقـق سـاخـتـن        
اين پالتفرم حزب چه اقدامـاتـي را در       

 دست دارد؟
قـبـل از هـر چـيـز            ��" .�Nا�,:  

بــايــد تــوجــه داشــت کــه  جــنــبــش                
دادخواهي يک آکسيون و يـا کـمـپـيـن        
مقطعي و دوره اي نيست بلکـه مـثـل      
جنبش عليه اعدام و يا جنبـش آزادي    
زن حرکتي مداوم و ادامه  کار اسـت.    
ـفــرم جــنــبــش داخــواهــي از                  پــالتـ
کشتارهاي دهه شصت با چنين تلقـي  
و تبييني و بعـنـوان پـرچـم و بـرنـامـه              

  JK�7 داد*�اه, از ه�%�
	�� �7'�ر� ا�6&,

 ۴ صفحه  

"�B( ده� �	ره	�2
�	 ��ی" .�Nا#, در&�رد "6M.��م JK�7 داد*�اه, از  �K�	B&  
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دولـت جـمـهـوري       ا����	���	ل:  
اسالمي اليحه اي را براي اصـالح و    
ايجاد تغييراتـي در قـانـون کـار بـه              
مجلس داده است. عملي شـدن ايـن      
اليحه چه نـتـايـجـي بـراي کـارگـران              

 دارد؟
اليحه "اصـالحـيـه        )'6 دا���2:  

قانون کار"، اليحه بـردگـي بـيـشـتـر            
کارگران و  تدارک تعرضـي گسـتـرده      
تر به زندگي و معيشـت کـارگـران و        
کل جامعه است. اين اليـحـه ادامـه        
همان سياست ريـاضـت اقـتـصـادي          
ــتــصــاد             حــکــومــت اســالمــي و اق
مقاومتي است که کل حکومـت بـر     
سرش اجمـاع دارد. هـدف آن ارزان            
سازي نيروي کار، آنـهـم در اوضـاع          
بعد از برجام و براي جـذب سـرمـايـه       

 هاي داخلي و خارجي است. 
از جمله بخش مهمي از بندهاي 
اين اليحه در خدمت کشيدن تسـمـه     
از گرده کارگران، باز گذاشتن بيشتـر  
دست کارفرمايان براي بيکارسازي و 
اخراج آنان و سرکوب هر اعـتـراضـي    
با چمـاق اخـراج و بـيـکـار شـدن از                 
کاراست. بطورمثال بنا بر ماده يـک     
اين "اصالحيه" عمال زمـان قـرارداد       
ــت از                ــوق ــاي م ــرارداده ــار در ق ک
هيـچـگـونـه اسـتـانـدارد و قـانـونـي                 
تبعيت نخواهد کرد و کارفرما بسته 
به نياز و خـواسـت خـود مـيـتـوانـد                
مدت زمان قراداد کار را تعيين کند 
و هر وقت هـم خـواسـت آنـرا نـقـض             
کــنــد. و يــا طــبــق مــاده ســه ايــن                 
"اصالحيه" کارگري که فرضا بخاطر   
مبارزاتش دستگير شده و بيشتـر از    
سه ماه در حبـس بـاشـد، کـارفـرمـا           
ميتواند او را اخراج و قـراردادش را      

ايـن     ٤ خاتمه دهد. و نيز طبق ماده   
تغييرات کميته انضباطي ميـتـوانـد    
حکم به فسخ قرارداد کارگـر بـدهـد.      
در عين حال دست کارفرما باز است 
که با هـر بـهـانـه اي چـون  تـغـيـيـر                    
ساختار صنايع در اثر الزامات قانون 
و مقـررات يـا شـرايـط اقـتـصـادي،              
اجتماعي و سـيـاسـي و تـغـيـيـرات              
گسترده در فن آوري و غيـره و بـدون       
هيچگونه دست اندازي کارگـر را از      

 کار بيکار کند. 

بخش ديگر اين تغييرات حـملـه     
به دستمزد کارگران است. براي مثال 
يک شاخص تعيين دستـمـزد دربـنـد       

قانون کـار فـعـلـي تـعـيـيـن آن                   ٤١ 
متناسب بـا نـرخ تـورم الـبـتـه نـرخ                  
تعيين شده از سوي "بـانـک مـرکـزي          
جمهوري" است. اما بنا بر تغييـرات    
پيشنهادي در اليحه "اصالحي قانون 
کــار" فــاکــتــورهــايــي چــون شــرايــط         
اقتصادي کشور و ... نيز به عـنـوان       
معيارهـايـي بـراي تـعـيـيـن مـيـزان                
حداقل دستمزد وارد کار ميشونـد و    
مــعــنــاي واقــعــي آن خــراب کــردن            
مستقيم بار بحران اقتـصـاد بـه گـل         
نشسته شان بر سـر کـارگـران و کـل           
جامـعـه و قـانـونـيـت دادن بـه ايـن                   
تعرض هميشگي است. ضمن اينکه 
در ايـن اليـحـه بـخـش هـاي ديـگـر                 
دستمزد کارگر که تحـت عـنـاويـنـي        
چون حق بهره وري و پاداش ساالنه و 
غيره مقرر شـده اسـت، نـيـز مـورد              

 حمله و تعرض قرار ميگيرد.
اليـحـه      ٥ بعالوه بـنـا بـر مـاده           

"اصالحيه قانون کار" کارگران حـتـي     
از زير پوشـش قـرار گـرفـتـن هـمـان              
حداقل هاي بسيار ناچيزي که بـه آن      
"تامين اجتماعي" ميگويـنـد و هـر          
ماهه از دستمزد آنان مبلغـي بـابـت      
آن کسر ميشود، محـروم مـيـشـونـد        
واز جــملــه تــبــعــات آن جــمــعــيــت             
ميليوني بازنشستگان، کارگراني که 
بخاطر ناامنـي مـحـيـط هـاي کـار             
سالمتـي خـود را از دسـت داده و                
دچار از کار افتادگي ميشـونـد و...       
را در بـر گـرفـتـه و آنـهـا را بـه بـي                     

 تاميني مطلق ميکشاند. 
خالصه کالم اينکه نتيجه عملي 
اجراي چنين اليحه اي فالکت بيشتر 
ــردن                کــارگــران و در واقــع پــيــش ب
ســيــاســت کــار ارزانــتــر و کــارگــر              
خاموش است. روشـن اسـت کـه در           
صورت عملي شدن چنين اليحـه اي    
زندگي و معيشت کارگران بـيـش از       
بيش به تبـاهـي کشـيـده شـده و بـه               

 قهقرا ميرود. 
اما اين هدفي است که حکومت 
دنبال ميکند. ولي شکي نيست کـه     
اجراي آن هزينه سنگينـي بـراي کـل        

حاکميت خواهد  داشت. دليلش نيـز   
به سادگـي ايـنـسـت کـه حـکـومـت               
اسالمي نه به لحاظ  سـيـاسـي، نـه           
اقتصادي و نه فضاي اعتـراضـي در     
جنبش کارگـري و کـل جـامـعـه در              
موقعيتي نيست که از پس پرداخـت  

 چنين هزينه سنگيني برآيد. 
از يـکـسـو بـي سـرانـجـام بـودن               
بــرجــامشــان، بــانــدهــاي مــخــتــلــف       
حکومتي را آنـچـنـان بـه جـان هـم                  
انداخته است که با رو کـردن پـرونـده      
هاي دزديها و جناياتشان به جان هم 
افتاده اند. حقوق گـيـت و مـاجـراي            
روشن شدن حقوق هاي نجومي، بـاز  

و    ٦٠ شدن دمل کشتار هـاي دهـه         
نشانه رفتن خميني و بنيادهاي پايـه  
اي شان در دل اين دعواهـا اوج ايـن       
کشاکش ها را به نـمـايـش گـذاشـتـه         
است. برجام نيز نتوانست، بر انـزواي   
جهاني جمهوري اسالمـي مـرهـمـي       
باشد و  دارند از اينکه برجام سوخت 
و از کارنـامـه شـکـسـتـشـان سـخـن              
ميگويند. در چنين اوضاعي جـذب   
سرمايه هاي جهانـي سـرابـي بـيـش          
نبود و به موانعي جدي اي بـرخـورد       
کرد. و رانت خواري و دزدي هايشان  
اقتصاد جامعه را آنچنان فلـج کـرده     
که فرجـي بـراي آن نـيـسـت. و ايـن                  
درحاليست که جـنـبـش اعـتـراضـي           
کارگري گسترده تر از هـر وقـت بـه            
جلو ميرود و جامعه پر از اعـتـراض   
و مبارزه است. از جمله همين اليحه  
موجي از اعـتـراض را شـکـل داده             
اســت. تشــکــلــهــاي کــارگــري چــون          
سنديکاي شرکت واحـد و اتـحـاديـه         
آزاد کــارگــران ايـــران و رهــبـــران                
سرشناس کارگري چون جعفر عظـيـم   
زاده با بيانيه هايشان به ميدان آمده 
و حرفشان اينست که به اين بـردگـي     
 تن نداده و در مقابلش مي ايستند. 

از سوي ديـگـر جـذب سـرمـايـه           
هاي داخل اندک اميد باقيمانده براي 
اين رژيم است و از هـمـيـن رو زيـر               
فشار سرمايه داران و صاحبان کـار،  
در اليحه "اصالحيه قانون کار" حتي   
تشکلهاي دست ساز حکومتي چـون  
شوراي اسالمي کـه در قـانـون کـار             
اسـالمـي تـحــت عـنـوان "نـمـايـنــده                

کارگر" نقشي بر عهده داشتنـد، زيـر      
آبشان زده شده است. چرا کـه ايـنـهـا        
حتي تحمل اين تشکلهاي دست ساز 
حکومتي و اجراي نمايش "سه جانبه 
گري" شان را هم ندارند و خواستشان  
استثمار بالواسطه و لخت و عـريـان       
کارگر و امنيتي کردن کامل محيط 
هاي کار اسـت. و ايـن مـوضـوعـي             
است که به نزاع بر سر اين اليحـه در    
درون باندهاي حکومتي دامن زده و 
کل حکومت را در مخمصه انداختـه  
است. از جمله يکطرف اين کشاکش  
ها هـمـيـن تشـکـلـهـاي دسـت سـاز                
حکومتي و دار و دسـتـه هـايشـان               
هستند که در دزدي ها و بخور بخور 
هاي باندهاي حکومتي و در دسـت      
بدست شدن سـهـام کـارخـانـجـات و           
اموال تامين اجتماعي و غيـره نـفـع      
دارند و حاضر به از دست دادن ايـن      
موقعيت نيستند و  به راحتي از آن     
نميگذرند. براي همين هـم در دفـاع        
از "قانون کـار جـمـهـوري اسـالمـي"            
جنگشان جدي است. کارگران نيز به  
کل اين اوضاع اعتراض دارنـد و بـه       
اين بردگـي تـن نـخـواهـنـد داد. در                
چنين بن بست و در هـم ريـخـتـگـي          
ايست که اليحه اصالحيه قانون کـار  
به مجلس رفته است و سرنوشتي هم 
جز ناکامي نخواهد داشت. و  بازنده  

 اين جنگ جمهوري اسالمي است. 
 

آيا مي تـوان ايـن     ا����	���	ل:  
اصالحيه ها را در ادامـه سـيـاسـت           
پيروي از سياست هاي صندوق بـيـن   
المللـي پـول و بـانـک جـهـانـي و از                    
توافقات با غرب براي ايجاد شرايـط  

 مناسب سرمايه گذاري دانست؟
يک سياست دولـت  )'6 دا���2:  

روحاني بعد از برجام تشديد رياضت 
اقتصـادي و در کـنـار آن سـرکـوب                
بيشتر جامعه براي جـذب سـرمـايـه         
هاي داخلي و خارج و تکاني دادن به 
اقتصاد به گل نشسته شان بـود. بـه      
اين معنا پاسخ به سوال شما مثبـت  
است. اما همانطور که اشـاره کـردم        
باندهاي مختلف حکومتـي بشـدت     
به جان هم افتاده اند، هر باندي دارو   
دسته خود و حيطه قدت خود را دارد 

و سنگ روي سـنـگ بـنـا نـيـسـت.              
فســاد و رانــت خــواري ســرتــا پــاي            
حکومت را گرفتـه اسـت. اقـتـصـاد           
جــمــهــوري اســالمــي فــلــج شــده و            
کارخانه پشت کارخانه به تـعـطـيـلـي      
کشيده ميشود. از سوي ديـگـر يـک         
پاي ناامني و بي ثباتي در مـنـطـقـه     
جمهوري اسالمي است و مجمـوعـه   
اين مولفه ها بـه عـنـوان عـوامـلـي             
بازدارنده براي جذب سـرمـايـه هـاي         
جهاني عمل ميکنند و در نـتـيـجـه         
هيچکدام از اين طرحهاي اقتصـادي  
براي حکومت اسالمـي و اقـتـصـاد         
داغانش راه به جـايـي نـمـي بـرد. و             
شــايــد بــهــتــر اســت بــگــويــم طــرح            
اصالحيه هايي از نـوع  اصـالحـيـه           
قانون کار، اساسا از سر اسـتـيـصـال       
حکومت و نهايتا تالشي است بـراي  
اينکه حتي بتوانند با جذب سرمايـه  
هاي داخلي  تکاني به اقتصاد به بن 
بست رسيده خود بدهد. بـه عـبـارت       
روشنتر در شـرايـطـي کـه خـودشـان             
دارند از شکست برجامشـان سـخـن      
مــيــگــويــنــد، پــر واضــح اســت کــه           
ســرنــوشــت ايــن اصــالحــيــه هــا و             
طرحهايي از اين دست نيز چيزي جز 
سرنوشت طرح "هدفمند کردن يارانـه   
هايشان نخواهد بود و مـحـتـوم بـه           

 شکست است. 
 

آيا محکوم کـردن  ا����	���	ل:  
اين اصالحـيـه هـا و تـغـيـيـرات بـه                 
 معناي تائيد قانون کار فعلي است؟ 

هستند جريـانـاتـي    )'6 دا���2:  
که تالش ميکنند کارگران را به ايـن  
بهانه به دفاع از قانون کار جمـهـوري   
ــظــام اســالمــي               اســالمــي و کــال ن
بکشانند. اينها قبل از اينکه مساله 
شان کارگر و قانون کـار بـاشـد امـر           
سياسي خود را دارنـد. قـانـون کـار            
موجود در کليت خود قـانـونـي ضـد       
کارگر و مظهر توحش سرمايه داري   
حاکم است. اين قانون کار محـصـول   
تـوازن قـوايــي اســت كــه جــمـهــوري            

و بـا       ٦١ و  ٦٠ اسالمي در سالهاي 
سركـوب خـونـيـن خـود و سـرکـوب                
انقالب توانسته بود بر جامعه حاكـم  

 ۱۰ صفحه  
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عمل يک مبارزه  پيگـيـر و مسـتـمـر          
نوشته شده است. رئوس ايـن بـرنـامـه          
عمل که در پالتفرم اعالم شـده اسـت       
ـقـسـيـم کـرد.           را ميتوان بر دو دسته ت
بخشي از اين اقدامات هـدف روشـن       
شدن ابعاد کشتارها را دنبال ميکند. 
نظير تعيين و اعالم تـعـداد و نـام  و            
ـقـتـل رسـيـدن و               تاريخ و چگونـگـي ب
محل خاکسپاري قربانيان اين فاجعه، 
معرفي عاملين و آمرين اين کشـتـار     
و محاکمه آنان، تـعـيـيـن روزي بـراي            
بزرگداشت آنان در ايران و در سـراسـر         
جهان و غيره. اين خواستها بويژه بـراي  
بازماندگان و خانواده هـاي قـربـانـيـان        
دهه شصت اهـمـيـت ويـژه اي دارد و             

فعالين جنبـش دادخـواهـي در ايـران           
ميتوانند نقش موثري در پيشـبـرد آن     

 داشته باشند. 
ـفـرم نـظـيـر          بعضي از اهداف پـالت
آگاه ساختن افکار عمومي جـهـانـيـان     
از جنايت دولتـي در ايـران و اعـمـال             
فشار به دولتها و نهادهاي بين المللي 
به محکوم کردن جمهوري اسالمـي و    
قطع رابطه ديپلماتيک با اين حکومت 
امري سياسي است و فعاليت احـزاب    
و نيروهـاي سـيـاسـي بـخـصـوص در              
خارج کشور را مي طلبد. به نـظـرمـن     
مهمترين اقدامي که در ايـن زمـيـنـه         
ميـتـوان و بـايـد انـجـام داد افشـا و                    
معرفي فاجعه دهه شـصـت ايـران در          
نزد افکار عمومي جهانيان است. اين  

امر پيش شرط اعمال فشار به دولتها 
و نــهــادهــا بــراي مــحــکــوم کــردن و             
منزوي کردن جـمـهـوري اسـالمـي و            
جلب حـمـايـت فـعـالـيـن و احـزاب و                 
نيروهاي چپ و آزاديخواه از مبـارزات  
مردم در ايران است. فراموش نکـنـيـم     
که در گذشته دادگاه مـيـکـونـوس در         
برلين و و ايران تريـبـونـال در لـنـدن و            
الهه تشکيل شده و سـران جـمـهـوري         

ـه خـامـنـه اي و                 -اسالمـي     از جـمل
ـه ايـن          -رفسنجاني و واليتي  بـوسـيل

دادگاهها محکوم شده اند. ميتوان و    
بايد پرونده اين محکوميـن را دوبـاره       
در برابر چشـم جـهـانـيـان قـرار داد و                 
خواستار پيگيري و اجراي احکام ايـن    

 دادگاهها شد. 
در مورد نيروهاي فـعـال در ايـن          
ـقـش                    مبارزه قبـل از هـمـه بـايـد بـر ن

موثري که  خانواده ها و بـازمـانـدگـان     
قربانيان جنايات حـکـومـت در دهـه           

، زندانيان سياسي در آن مقـطـع و     ۶۰ 
فعالين مبارزه عليه اعدام و جـنـبـش      
حمايت از آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي             
ميتوانند ايفا کنند تاکيد کنـم.  ايـن        
نيروها تا همينجا در زنـده و مـطـرح          
نگاه داشتن پرونده  کشـتـارهـاي دهـه       
شصت و بچالش کشيدن حکومت بـر  
سر اعالم اسامي جانباختگان آن دوره 
و اعالم محل خاکسپاري آنها و حفظ 
گورستان خاوران و غيره پيشرويـهـا و     
دستاوردهاي ارزشمندي داشتـه اسـت     
و ميتواند گامهاي بـيـشـتـري بـجـلـو            
بردارد. در خارج کشور نيز همين نيرو  
در تشکيل دادگاه ايران تريبونال نقـش  
موثر و تعـيـيـن کـنـنـده اي داشـت و                
اکنون ميتواند در پيگيري احکام ايـن  

ـه                ـقـش پـيـشـروئـي داشـت دادگاه نيز ن
باشد. اين نکته را هـم بـايـد در نـظـر               
داشت که در شرايـط امـروز داخـل و          
خــارج کشــوراســاســا بــمــدد مــديــاي        
اجتماعي و مدياي متعارف نيروهاي 
اپوزيسيون نظير تلويزيون کانال جديـد   
کامال بهم مرتبط و متصـل اسـت و       
بايد همه اين امکانات را براي تقويـت  
و پيشبرد جنبش دادخواهي وسيعا و   
فعاالنه بکار گرفت. حزب ما به سـهـم   
خود سعي ميکـنـد بـا تـمـام تـوان و               
امــکــانــاتــش ايــن اقــدامــات را  در             
ـه          دستور کار خود قرار دهد و فـعـاالن

 به پيش ببرد.

 ۲ از صفحه 
  JK�7 داد*�اه, از ه�%�
	�� �7'�ر� ا�6&, 

ـقـالي                فتواي اخير خامنه اي عليه دوچـرخـه سـواري زنـان، ت
مذبوحانه اي از جانب حکومت براي به کنترل در آوردن جـامـعـه          
پويا و خروشنده اي است کـه حـکـومـت تـحـجـر اسـالمـي را بـه                     

ـتـه اسـت:              استيصال و درماندگي کشانده اسـت.        خـامـنـه اي گـف
سواري بانوان در مجامع عمومي و در منظر نامـحـرم،    دوچرخه«

ـنـه و بـه فسـاد                     ـت غالبا موجب جلب نظر مردان و در مـعـرض ف
کشيده شدن اجتماع و منافي با عفت بـانـوان اسـت و الزم اسـت             
ـبـاشـد اشـکـال                       ترک شود و در صورتي که در مـنـظـر نـامـحـرم ن

  .»ندارد
در تفکر سران جمهوري اسالمي و داعش و دولت عربستان و 
طالبان و بوکوحرام زن مظهر فتنه و به فساد کشيدن مردان اسـت    
و بايد در پستوي خانه مخفي شود و يا در چادر و مقنعه و کيسـه  
هاي گشاد پوشانده شود. اين تنها نشان دهنده عـمـق ارتـجـاع و            
تحجر نيروها و دولتهاي اسالمي از نوع جمهوري اسالمي اسـت.  
جامعه ايران اين زن ستيزي تهوع آور را هرگز نپذيرفته و نـخـواهـد    
پذيرفت. جمهوري اسالمي در مقاطع مختلف و بارها و بارها از    
زنان تودهني خورده است. اين مهمترين رکن ايدئولوژي اسـالم و       
مهمترين رکن سياست کل جنبش اسالمي براي به زانـو درآوردن      
کل جامعه است. جمهوري اسالمي در مقاطع مختلف و بارها و   

خورده است و اينبار نيز تودهني بـزرگـتـري       تودهني بارها از زنان
ـنـد     خواهد خورد. اگر ميتوانستند جلو مدرسه رفتن زن را هم مان
طالبان ميگرفتند اما امروز اکثريت دانشجويان دانشـگـاهـهـا را       
دختران تشکيل ميدهند. خواستند و با اسيد و پـونـز زورشـان را           
زدند که چادر به سر زنان بکنند، اما امروز اين آه و نالـه آيـت اهللا       
ـقـي و          ها است که از بيحجابي زنان بلند شده است. گفتند مـوسـي
بويژه خوانندگي زنان طبق دين اسالم حرام است اما چنان جنـبـش   
وسيعي حول موسيقي به راه افتاد که حکومت را دو تکه کرد. زن  
را از ورود به ورزش و مسابقات ورزشي منع کردند، امروز حـتـي     
ـقـات جـهـانـي بـه            خامنه اي مجبور ميشود به زناني که در مساب

 پيروزي ميرسند تبريک بگويد. 
 »ترک«دوچرخه سواري زنان نيز نه تنها با فتواي خامنه اي 

 نميشود بلکه گسترش خواهد يافت. 
حزب کمونيست کارگري زنان در سراسر کشور را فراميخواند 

حتي اگر دوچرخه سواري نميدانند ياد بگيـرنـد و بـا دوچـرخـه بـه               
خيابان بيايند. بايد جنبش وسيعي حول دوچـرخـه سـواري بـه راه              
ـتـوانـد           انداخت. حکومت پراکنده تر و ضعيف تر از آن است کـه ب
مانع پيشروي اين جنبش شود. حزب از همه مردم آزاده ميخواهد 
در مقابل اذيت و آزار ماموران حکومت داعش و آل خامنه اي با 
قاطعيت بايستند و اين عرصه را نيز به يک پيروزي بـراي خـود و         

 شکست مفتضحانه اي براي حکومت تبديل کنند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ سپتامبر  ۱۹ ، ۱۳۹۵ شهريور  ۲۹ 

 ز�	ن .�ده�, دی+�� �� *	&�� ا� *�اه�" زد! 
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هاي اعمال شده با سوء استـفـاده از نـام         "بيشتر خشونت
 اسالم ريشه در وهابيت دارد"

 محمد جواد ظريف  
براستي مدال وقاحت را هم بايد در کنار مدال اعدام بـر    
گردن جمـهـوري اسـالمـي آويـخـت! حـکـومـت رکـورد دار                      
اعدام، کشتار هـزاران زنـدانـي سـيـاسـي در دهـه شـصـت،                    
اسيدپاشي بروي زنان، قتلهاي زنجيره اي، حکومت خـاوران    
ها و کهريزکها و هزاران جنايت ديـگـر وهـابـيـت را عـامـل              
خشونت معرفي ميکند. از آنسو آل سعود که در وقـاحـت و      
جنايت کارنامه بهتري از جمهوري اسالمي نـدارد "کـافـران         

 حاکم بر ايران" را منشا و منبع تروريسم ميداند.  
جالدان بجان هم افتاده اند. اين جدل لـفـظـي جـزئـي از             
جنگ قدرت ميان دو بلکوبندي سياسي در منـطـقـه اسـت:       

روسـيـه در مـقـابـل بـلـوک                 -اسـد -بلوک جمهوري اسالمي 
ترکيه. نيروهاي هر يک از اين دو بـلـوک       -داعش -عربستان

طرف مقابل را تروريست مينامد. اما بـراسـتـي چـه کسـي           
تروريست است؟ کـدامـيـک اسـالم وحشـي تـر و خشـن تـر                     
است، اسالميت نوع آل خامنه اي و يا نوع آل سعود؟ پـاسـخ   
اين سئوال به اين بستگي دارد که تروريسـم را چـه بـدانـيـد.            
دو طرف اين کشمکش و کال دولتها و رسانـه هـا و احـزاب          
حکومتي در منطقه و در غـرب بـنـا بـر مـنـافـع و اهـداف                   
سياسي شان پاسخ هاي مختلفي براي اين سئوال دارند و بـا    
معيار نزديکي و يا دوري به آمريکا و يا روسيه و يا  تـعـداد   
بمب گذاري و عمليـات انـتـحـاري در غـرب بـه جـوابـهـاي                    
مختلفي ميرسند. آل سعود و آل خامنـه اي هـم بـا هـمـيـن               
نوع معيارها يکديگر را به تروريسم متهم مـيـکـنـنـد. امـا          

مردم معيارهاي ديگري دارند. از نظر مردم هر دو بلـوک در     
مورد جنايت طرف مقابل درست ميگويند! هر دو وحشـي       
ترند! توحش و تروريسم اين دولـتـهـا نـه در روابـطـشـان بـا                    
يکديگر و يا با دول غربي، بلکه در مقابله با توده مـردم در      
کشورهاي تحت حاکميتشان بارز و آشکار ميشـود. ايـنـهـا        
شاخه هاي مـخـتـلـف جـنـبـش واحـدي هسـتـنـد کـه وجـه                          
مشخصه آن ارتجاع و توحش و ضديت با هـر چـيـزي اسـت           
که نشاني از تمدن و مدرنيسم و آزادگي داشته باشد. اسـالم     
شان با هم متفاوت است اما در کشيـدن تـيـغ اسـالم بـروي            

 جامعه تفاوت چنداني با هم ندارد.    
جناب ظريف در تالش براي عـاديسـازي رابـطـه دولـت          
متبوعه اش با دولت  آمريکا و ساير دولتهاي غربي عـلـيـه      

کـنـد" داد         "آفت تروريسم و خشونت که همه را تـهـديـد مـي         
سخن ميدهد و به القاعده و داعش و وهابيون ميـتـازد امـا      
چهره واقعي تروريسم را بايد قبل از هرچيز در سـيـاسـتـهـاي        
داخلي جـمـهـوري اسـالمـي و سـايـر نـيـروهـا و دولـتـهـاي                          
اسالمي و رابطه آنـهـا بـا مـردم در کشـورهـاي اسـالمـزده                     
بازشناخت. معني واقعي تروريسـم را بـايـد از تـوده مـردم                
اين کشورها، از مردم منسوب به مذاهب ديـگـر، از زنـان،        
همجنس گرايان، مهاجـريـن، کـارگـران، سـکـوالرهـا و بـي                 
خدايان و از آزاد انديشان در ايران و عـربسـتـان و در ديـگـر              

 جوامع اسالمزده سئوال کرد تا به پاسخ درستي رسيد.  
قربانيان تـروريسـم اسـالمـي قـبـل از هـر کـس مـردم                        
جوامع اسالمزده هستند و نيـروي جـمـع کـردن ايـن بسـاط               
توحش و آدمکشي نيز نيروي اعـتـراض و مـبـارزات تـوده              

 مردم است.  

ــح داد              ــي ــرج ــي ت ــان "حســن روح
هـاي     بازارهاي ايران را براي سـرمـايـه     

را بـه      هاي زندان خارجي باز کند تا در
 روي زندانيان سياسي بگشايد."

از بيانيه گزارشـگـران بـدون مـرز         
در محکـومـيـت بـازداشـت روزنـامـه            

 نگاران در ايران
 

انتظار ديگري هم نميشد داشـت.  
جذاب کردن سرمايه گذاري در ايـران،    
مســتــلــزم گســتــرش بــازداشــتــهــا و           
سرکوبگري ها است. و ايـن بـرخـالف         
نظر نهاد گزارشـگـران بـدون مـرز کـه            
صــرفــا "دســتــگــاه قضــايــي و ســپــاه            

اي    پاسداران زير فرمان علـي خـامـنـه      
رهبر جمهوري اسـالمـي" را مسـئـول          
"مــهــار و ســرکــوب اطــالع رســانــي             
مستقل" در ايران معرفي مـيـکـنـد و        
از روحاني گله ميکـنـد کـه بـه وعـده            

تـغـيـيـر بـه        » انتخاباتي اش در مورد 
عـمـل    «نفع آزادي بيان و مطبوعـات 

نــکــرده اســت، امــر و هــدف هــمــه                
جناحها و باندهاي مـافـيـائـي حـاکـم           
است. هم اکـنـون دولـت روحـانـي در              
تالش تغييراتي در قـانـونـي کـار در             
جهت نـفـي هـر چـه بـيـشـتـر حـقـوق                     
کارگران و باز گذاشتن هر چه بـيـشـتـر     
دست کارفرماها و صاحبان سـرمـايـه    
در تعيين شرايط استخدام و اخـراج و      
تنظيم قراردادهاي کار و کال تحـمـيـل    
شرايط معيشتي هر چه سخت تـر بـه       
کارگران است. ايـن گـام مشـخـصـي             
اسـت در جــهـت "گشــودن بـازارهــاي             
ايران براي سـرمـايـه داران خـارجـي".             
براي جلب سرمايه ها بايد بازار ايـران    
سودآور و رقابتي باشد و مـهـمـتـريـن          
پيش شرط اين امر تـحـمـيـل تـمـام و           
کمـال ريـاضـتـکـشـي اقـتـصـادي بـه                 
کارگران اسـت. در ايـن مـورد هـمـه                 
جناحهاي حکومتي، همه دول غـربـي     
و همه نهادهاي بـيـن الـمـلـلـي نـظـيـر              
بانک جهاني و صندوق بـيـن الـمـلـلـي         
پول و غيـره اتـفـاق نـظـر دارنـد. امـا                 
معضل الينحل و مشترک حـکـومـت      
اسالمي و ديگر دولتهـا و نـهـادهـاي         
حافظ منافـع سـرمـايـه ايـنـسـت کـه               
طبقه کـارگـر ايـران و کـل جـامـعـه،                  
کمپ نود و نـه در صـديـهـا، بـه ايـن                 
شرايط تن نميدهد. مـبـارزه کـارگـران        
در سالهاي اخير ابعـاد بـيـسـابـقـه اي           

يافته است و چـهـره هـا و نـهـادهـاي               
کارگري در راس جنبش عليـه فـقـر و        
گراني و بيکاري فعال تـر از هـرزمـان        
قدم بميدان گـذاشـتـه انـد. در چـنـيـن               
شرايطي  مهار و سرکوب رسـانـه هـا،      
همانند بـازداشـت فـعـالـيـن جـنـبـش                
کارگري و جنبش معلمان و يا مقابلـه  
مستاصالنه حکومت با اعـتـراضـات    
پيگيـر زنـان و جـوانـان کـه هـر روزه                   
ارتجاع حاکم و قـوانـيـن و ارزشـهـاي             
ــده اش را در عــرصــه هــاي                 ــوســي پ
مختلف بچالش ميکشـنـد، تـالـشـي        
است براي مـهـار و بـه عـقـب رانـدن                 
هرچه بيشتر جامعه، ايـجـاد شـرايـط         
مساعد براي "گشودن درهاي جامعـه   
به روي سرمايه هاي خـارجـي" و کـال         
ــگ زده                ــاي زن ــه ــرخ ــدازي چ ــراه ان ب

 سرمايه در ايران.  
 

در بيانيه گزارشگـران بـدون مـرز        
آمده است که  اغلب روزنامـه نـگـارن      
بازداشت شـده بـا اتـهـامـاتـي نـظـيـر                
"فعاليت تـبـلـيـغـي عـلـيـه نـظـام"، و                   

اقدام عليه امنيت مـلـي از طـريـق           »
ــه                 اجــتــمــاع و تــبــانــي و تــوهــيــن ب

ــه            «مــقــامــات  مــحــاکــمــه شــده و ب
چندين سال زندان محکـوم شـده انـد.        
اما جامعه مـيـدانـد کـه مـنـظـور از                
امنيـت مـلـي چـيـزي بـجـز امـنـيـت                   
ســرمــايــه داران مــفــتــخــور و نــظــام            
مافيائي حاکم نيست. در روز کـارگـر      
امسال جعفر عظيم زاده و اسـمـاعـيـل     
عبـدي  دو فـعـال و رهـبـر جـنـبـش                     
کارگران و معلمان که با هـمـيـن نـوع         
اتهامات محکوم و زندانـي شـده انـد        

 در بيانيه مشترکي اعالم کردند:    
به ما اتهام "اجتماع و تـبـانـي بـه        
قصد اقدام عليه امنيت ملي کشـور"    
زده اند و بر اين اساس با حـکـم هـاي        
طويل المدت در زندان اوين محـبـوس   
هستيم. ما همچون هـزاران کـارگـر و         
معلم معترض، هيـچ فـعـالـيـتـي جـز            
دفاع از کرامت انسـانـي خـود و هـم             
طبقه اي هايمان نـداشـتـيـم.  ... مـا                
ميدانيم و بر اين امر اذعان داريـم کـه     
با فعاليتهايمـان امـنـيـت و آسـايـش             
کساني را که بر بستر قانون شکنـي و    
تحميل فقر و فـالکـت بـر کـارگـران و            
ــه              مــعــلــمــان ســالــيــان ســال دســت ب
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"فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام هيچ فـعـالـيـتـي در           
بخش بانوان ندارد و اعتقاد داريم اين ورزش مناسب بـانـوان   

 نيست."
بـدنسـازي و پـرورش           اين اظهار نظر رئيس فـدراسـيـون      

اندام جمهوري اسالمي عکس الـعـمـلـي بـه شـرکـت دو زن                  
ورزشکار ايراني در مسابـقـات جـهـانـي اسـت! بـه گـزارش                  
ميزان سايت وابسته به قوه قضائيه "ايـن دو زن و مـربـيـان              
آنها که در اين مسـابـقـات حضـور داشـتـنـد جـهـت انـجـام                    
مراحل بازپرسي به شعبه دوم دادسـراي فـرهـنـگ و رسـانـه             

 احضار شده اند."  
رغـم ايـنـکـه          ميزان در اين مـورد مـيـنـويسـد: "عـلـي               

فدراسيون پـرورش انـدام صـراحـتـا اعـالم کـرده بـه خـاطـر                       
مسائل شرعي و قانوني، بانوان هيچ فعاليتي در اين رشـتـه     
ندارند ... اما برخي به داليل خـاص و رسـيـدن بـه مـنـافـع                   

 اند." شخصي، تخلفاتي در اين زمينه داشته
يکي از اين "داليل خاص" همان اعالم ممنوعـيـت ايـن        

ورزش "به خاطر مسائل شرعي و قانوني" است. هـمـانـطـور          
که فتواي خامنه اي در حرام بودم دوچرخه سوراي اسـتـقـبـال       
بيشتر زنان از آن ورزش، از جمله دوچرخه سواري جـمـعـي و        
مختلط زنان و مردان در خـيـابـانـهـاي قـزويـن، را بـدنـبـال                   

 داشت.
زنان ايران هم مثل همه زنان دنيا مـيـخـواهـنـد در هـر             
رشته ورزشي که دوست دارنـد، در شـنـا و پـرورش انـدام و                  
دوچرخه سواري و غيره شرکت کـنـنـد امـا بـر ايـن انـگـيـزه                  
برحق و انساني بايد علت ديـگـري را هـم افـزود: بـچـالـش                   
کشـيـدن حـکـومـت! روي آوري زنـان بـه ورزش عـالوه بــر                          
شادابـي و سـالمـت جسـمـي، هـدف شـادابـي و سـالمـت                         
سياسي را نيز دنبال ميـکـنـد. دوچـرخـه سـواري و پـرورش                 
اندام زنان در عين حال ورزش و پرورشي بـراي خـالـصـي از           
شر حکومت زن ستيز حاکم است! آنچه در ايـران "مـنـاسـب           
بانوان نيست" نه ورزش بلکه نفس وجود جمهـوري اسـالمـي       

 است!    
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مهر روز جـهـانـي مـعـلـم اسـت.               ١٣ 
اعالم اين روز به عنوان روز اعـتـراض     
سـراسـري  از ســوي کــانـون صــنـفــي               
معلمان يک تصميم سيـاسـي مـهـم و         
تثبيت اين روز به عنوان روز جـهـانـي        
ــراي حــق و                 ــمــان ب ــراض مــعــل اعــت
حقوقشان است. اين فراخوان با اعـالم     

 ٢٤ و      ٢٣ خواستهايي که در نشست 
شهريور نمايندگان کانون هاي صنـفـي   
معلمان در اردبيل برپا شده اتخاذ شده 

 است.  
ـا   زمان اين تجمع ساعت هشت و نيم ت
يازده و نيم صبح سيزدهم مهـر مـاه و       
مکانش در مراکز استانها در سازمـان  
آموزش و پرورش و در شهرستانهـا در    
نواحي و منـاطـق اعـالم شـده اسـت.            

کــانــون صــنــفــي از شــهــرهــاي              ٢٨ 
مختلف اين بيانيـه را امضـا کـرده و            
همکارانشان را به گردهمـايـي در ايـن        
روز و پــيــگــيــري خــواســتــهــايشــان             

 فراخوانده اند.  
ــمــان بــه              يــک اعــتــراض مــهــم مــعــل
حقوقهاي زير خط فقر است. معلـمـان    
با شعار خط فقر سه ميلـيـون، حـقـوق       
ـارهـا در                    ـارهـا و ب ـلـيـون ب ما يک مـي
مــبــارزات بــا شــکــوه دو ســه ســالــه             
اخيـرشـان اعـتـراض خـود را بـه ايـن                  
وضعيت اعالم داشته و در قطعـنـامـه    
هايشان بر خواستـهـاي مـهـمـي چـون           
افزايش دستمزدها به باالي خط فـقـر،     
تحـصـيـل رايـگـان بـراي هـمـه، لـغـو                   
مدارس خصوصي، بازسازي مـدارس    
ناامن، پايان دادن به فضاي امـنـيـتـي       
در اموزش و پـرورش و در مـدارس،           
باال بردن استانداردهاي آموزشي و ...   
ـانـيـه مشـتـرک          تاکيد گذاشته اند. و بي
اسماعيل عبدي و جعفر عـظـيـم زاده        
ــيــه امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات             عــل
کارگران، معلمان و مردم معترض بـه    
کارزار متحدي از کارگران و معـلـمـان    
عليه فقر و فالکت موجـود و تشـديـد        
ســيــاســتــهــاي ريــاضــت اقــتــصــادي         
حکومت و سرکوبگري هايش شـکـل     
داد. کارزاري که با خواست مشـخـص    
بــاطــل شــدن تــمــامــي پــرونــده هــاي            
تشکيل شده براي فعـالـيـن کـارگـري،        
ـلــمـان و مـردم مــعـتـرض تـحــت                 مـع
عــنــاويــنــي چــون "اخــالل در نــظــم و             
امنيت ملـي"، کـيـفـيـت جـديـدي بـه                
ـارزات کـارگـران و مـعـلـمـان داده                  مب

 است.
معلمان با اين خواستها و بـدنـبـال دو        
سال مبارزات جانانه براي خواستهـا و    
مطالباتشان اسـت کـه بـه اسـتـقـبـال                
بازگشايي مدارس و سيزده مـهـر روز       
ـانـيـه                     جهاني مـعـلـم مـيـرونـد. در بـي
کانونهاي صنفي معلمان به مناسبـت  
اين روز بـر خـواسـتـهـايـي چـون رفـع                   
ــن               ــي ــبــعــيــض فــاحــش مــوجــود ب ت
فرهنگيان اعم از شاغل و بازنشـسـتـه    
بــا ســايــر کــارکــنــان، صــدور پــروانــه           

تـکـلـيـف        هاي بال فعاليت براي تشکل
در اسرع وقت توسط وزارت کشـور و      

، مختـومـه کـردن      ١٠ کميسيون ماده 
پرونده و تبرئه معلـمـان مـعـتـرض بـه           
وسيله دستگاههاي قضايي و امنيتي 
و پرهيز از پرونـده سـازي و امـنـيـتـي             
کــردن مــراکــز آمــوزشــي، حــمــايــت           
قضايي دفتر حقوقي وزارت آموزش و 

ن صنفي، فـرهـنـگـي،      پرورش از فعاال
تقليل روزهاي تـدريـس آمـوزگـاران و         
توجه ويژه به مقطـع ابـتـدايـي، فـراهـم           

ــکــانــات ال        ــد             آوردن ام زم و در ح
اســتــانــدارد، در مــدارس دولــتــي بــه           
منظور جلوگيري از تـنـزل جـايـگـاه و          
ـلـي در مـدارس دولـتـي                افت تـحـصـي
تاکيد شده است. و يک فوکـوس مـهـم       
اين خواستها  پايان دادن بر امـنـيـتـي       
ـان و بـهـبـود وضـع               کردن مبارزات آن
آمـوزش در مــدارس اســت. بــايــد از              
خواستهاي مـعـلـمـان و فـراخـوانشـان            
براي روز جهاني معلم وسيعا حمـايـت   
کرد. اطالع رساني وسيع کـنـيـم و بـه          
عنوان مردمـي کـه وضـع آمـوزش و             
ــه                  ــمــان ب ـل ــعـ ــدن م ــرورش و رســي پ
خواستهايشان کامال به وضع فـرزنـدان   
مـــا و آمـــوزشـــشـــان و بـــاالبـــردن               
اســتــانــداردهــاي آمــوزشــي جــامــعــه        
مربوط است از اين مبارزات حـمـايـت    

 و پشتيباني کنيم.
نکته گفتـنـي خـطـاب بـه مـعـلـمـان،                
تاکيدي ديگر بر بيان روشن خواستـهـا   
و مطالباتشان است. روشن اسـت کـه        
بايد هر گونه تبـعـيـضـي در پـرداخـت           
حقوقها ميان معلمان و بازنشستـگـان   
و ساير کارکنان دولتي بر طرف شود و 
طرح اين خواست از سوي معلـمـان بـه      
جا و برحق است. امـا در عـيـن حـال              
بايد روشن باشد که استاندارد زنـدگـي     
براي ما کارگران، ما مـعـلـمـان و مـا          
مردم چيست. سطح حقوقها بايد کجـا   
قرار گيرد که بتوانـيـم از يـک زنـدگـي            
ـاشـيـم.               شايسته انسـانـي بـرخـوردار ب

مـعــلــمــان قـبــال ايــن شـاخــص را بــا               
اعتراض خود به زندگي زير خـط فـقـر      
اعالم کردند و در قطعنامه هايشان بـر  
افزايش حداقل حقوق ها به ميزان سـه    
ميليون و پانصد هزار تومان به عنوان 
يک گام فوري و مهم تاکيد گذاشتـنـد.   
امروز نيز بايد اين خـواسـت بصـورت        
ــر پــالکــاردهــاي               شــفــاف و روشــن ب
اعتراضمان در روز جهاني معلم نقـش  

 بندد.  
از سوي ديگر در حاکميـت جـمـهـوري       
اسالمي هـر وزيـري کـه بـر سـر کـار                   
بــاشــد، نــهــايــتــا مــجــري آمــوزش و           
پرورشي است که اساسش بـر قـوانـيـن       
اسالمي و تبعيض جنسي و تفـتـيـش    
ـا        عقايد گذاشته شده است. ميـشـود ب
خــواســتــهــاي روشــنــي چــون جــدايــي         
ـاه            مذهب از آمـوزش و پـرورش، کـوت
شدن دست گله هاي آخوند از مـدارس    
و متوقف شـدن طـرحـهـاي اسـالمـي           
ـان بـه         کردن مدارس و وابسته کـردن آن
ـان دادن بـه            ـاي حوزه هاي علميه قـم، پ
طرحهايي چـون راهـيـان نـور و مـغـز               
ـا اشـاعـه فـرهـنـگ                شويي کـودکـان ب
اسالمي شهيد پـروري، بـراي تـغـيـيـر           
فضاي آموزشي به نـفـع خـواسـتـهـاي           
مدرن و انساني خود تاثير گـذاشـت و       
رژيم اسالمي را از ايـن سـنـگـر نـيـز                 
گامهاي مهمي به عقب راند. بنابراين  
به هر درجه که توازن قـوا اجـازه دهـد،        
ميشود اين خواستها را به جـلـو بـرد.        
مــيــشــود جــلــوي اشــاعــه خــرافــه در           
مـدارس و تــفــکـيــک جـنــســيـتــي در             
آموزش و پرورش را گـرفـت. وظـيـفـه           
ـا             معلمان چپ و راديـکـال اسـت کـه ب
شــعــارهــاي روشــن و شــفــاف و  بــا               
ابتکارات مختلف اين خواستها را هـر  

 چه بيشتر به جلو آورند.
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معلمان بازنشسته بـراي شـشـم مـهـر            
براي پيگيري خواستهايشان فـراخـوان     
بــه تــجــمــع داده انــد. در بــخــشــي از               
فراخوان بازنشستگـان کـه در فضـاي          
گروههاي مبارزاتي در تلگرام منتشـر  
شده و وسيعا به اشتراک گذاشـتـه شـده      

 است چنين آمده:
"آري شــشــم مــهــر، روز تــکــريــم                    

 بازنشستگان را گرامي ميداريم
ـانـه    دوستان و همراهان گرامي؛ متاسف
ـازنشـسـتـگـان            ساليان سال است کـه ب
فرهنگي به معناي قشر فراموش شده 
جامعه تلقي مـي شـود در حـالـيـکـه             

 نبايد چنين باشد.

ـلـکـه            بازنشستگي پايان راه نـيـسـت ب
ـان تــالـشـهـاي بـي وقـفــه و آغــاز                   ـاي پ
استراحت و استـفـاده از تـالش ديـروز           

 است."
محل اين تجمع در تـهـران و الـبـرز و             
شهرهاي اقماري تهران مقابل مجلـس  
ـابـل سـازمـان                ـانـهـا مـق و در شهـرسـت
ـانـهـا اعـالم            بازنشستگي مراکـز اسـت

 شده است.  
هــمــتــرازي حــقــوق بــازنشــســتــگــان          

و بـعـد        ٩٤ فرهنگي سالهاي پيش از 
ـا   از آن، همترازي حقوق بازنشستگان ب
شاغلين ديگرو بيمه کارآمد از جـملـه     
خواستهاي معلمان بازنشـسـتـه اسـت       
ـاکـيـد شـده           که در بيانيه شان بر آنهـا ت
ـا        است. معلمان بازنشسته در رابـطـه ب
خــواســتــهــايشــان و در اعــتــراض بــه           
ـازل                   زندگي زيـر خـط فـقـر و سـطـح ن
ـارهـا تـجـمـع و           حقوقهايشان بارها و ب
اعتراض کرده اند. يک نمونه درخشـان     

تيرماه بود که در    ٢٢ آن تجمع آنان در 
نفر از معلمان بازنشـسـتـه از        ۳۰۰ آن 

تهران، کرج، استان کهکيلويه و بـويـر       
احمد و تـعـدادي از مـعـلـمـان پـيـش                 
دبستاني ساري بهمراه معلمان شاغـل  
در مــقــابـل مــجــلـس بــود کــه در آن               
معلمان بازنشسته شعار دادند، بنـرهـا   
و پــالکــاردهــاي خــود را بــه اهــتــزاز             
درآوردند، مجلسيان را هو کردند و از     
حمايت گرم مردم برخـوردار شـدنـد. و         
ـازهـم بـراي            همانجا اعالم کردند کـه ب
پيگيري خواستهايشان جمع خـواهـنـد    
شد. در اين تجمع اعتراضي معـلـمـان     
بازنشسته شعـار مـيـدادنـد: مـنـزلـت             
معيشت حق مسـلـم مـاسـت، بـيـمـه              
رايگان حق مسلم ماست، حـقـوق مـا      
رياليه خرج ما دالريه، خـط فـقـر سـه           
ـلـيـون، سـي            ميليون حقوق ما يـه مـي
سال تدريس منزلت نداريم، سـي سـال     
تدريس معيشت نداريم، معلـم بـيـدار      
است از تبعيض بـيـزار اسـت، مـعـلـم           
بيدار است از اخـتـالس بـيـزار اسـت،            
ـايـد گـردد. و                 نظام هماهـنـگ اجـرا ب
همين شعارها  يک پالتفرم روشن براي 
اعتراضات معلمان در روز ششم مهـر  

 ماه نيز هست.   
ـاکـيـد ديـگـر در              نکات مهم و قابـل ت
ــمــان              رابــطــه بــا اعــتــراضــات مــعــل
بازنشسته يکي اتحاد آنان با معـلـمـان    
شاغل و از جمله شرکت فـعـالشـان در      

مهر روز جهـانـي مـعـلـم         ١٣ تجمعات
است. ضمن اينکه انتظار مـيـرود کـه       
ـا               ـازنشـسـتـه ب اعتراضات مـعـلـمـان ب
حمايت وسيعي از سوي همکـارانشـان   
در تمامـي مـراکـز آمـوزش و پـروش              

 پاسخ گيرد.
در بيانيه معلمان مجلس اسالمي بـه    
عنوان محل تجمـع در تـهـران اعـالم           
شده است. هشدار دهنده ايـنـسـت کـه        
اين بيانيه مجلس اسالمـي را "خـانـه         
ملت" خوانده و معلمان را بـه تـجـمـع            
"ســکــوت مــطــلــق" در ايــن مــکــان               
فراخوانده اسـت. امـا خـود مـعـلـمـان               
بـخــوبــي مـيــدانــنــد کــه نــه مــجــلــس            
اسالمي  "خانه ملت" است و نه تجمـع   
اعــتــراضــي آنــان و مــردم مــعــتــرض          
تجمعات سکوت. مجـلـس اسـالمـي        
مکان تصويب اليحه ها و طـرحـهـاي      
ارتــجــاعــي حــکــومــت اســالمــي  و           
بخشي از دستگاه سرکوب و حاکميت 
رژيــم اســالمــي اســت. امــا نــکــتــه               
اينجاست کـه ايـن مـحـل امـروزه بـه               
محلـي بـراي تـجـمـعـات اعـتـراضـي                
ـازنشـسـتـگـان و            کارگران، معلمـان، ب
بخش هاي مختلف معترض جامـعـه   
تبديل شده اسـت. و هـر روز در ايـن                 
محـل شـاهـد حـرکـت و اعـتـراضـي                 
هستيم و در ايـن مـکـان، کـارگـران و            
جمعيت معترضي کـه بـه آنـجـا مـي            
آيند يکـديـگـر را پـيـدا مـيـکـنـنـد و                   

 فريادشان يکي ميشود.  
از همين رو تجمع در مکـان مـجـلـس       
انتخاب مناسبي براي رساندن صـداي  
اعتراض خود در سـطـح وسـيـعـي در          
جامعه است. امـا بـعـضـا گـرايشـات            
راست تالش دارند با واژه هـايـي چـون      
ــجــمــع ســکــوت،                ــت"، ت ــه مــل "خــان
اعتراضات معلمان و مردم مـعـتـرض    
را در چهارچوبه حـکـومـت و کـنـتـرل             
خود نگاهدارند. در رابطه با خواستهـا   
نيز همه تالششان اينست کـه آنـهـا را        
ـلـي اي چـون                در سطح عمومـي  و ک
ـا   نظام هماهنگ، همترازي حقوق ها ب
ديگر کارکنان شاغل و غيره مـحـدود     
نگاهدارند. ولي خواست مشخصي را  
که به مبارزات معلمان تـداوم دهـد را       
جلو نمي آورنـد. امـا در عـمـل مـي                 
ـلــم دســت بــه                  بـيـنــيـم کـه وقـتــي مــع
ـا                اعتراض ميزند و جـمـع مـيـشـود ب
ـلـيـون،             پالکاردهاي خط فـقـر سـه مـي
حقوق ما يک ميليون، درمان رايگان 

 ۹ صفحه  
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ــــ��ـ	ل:  چــهـار سـال از        ا�ـ�ــ��ـ	�
تشکيل کميته آذربايجـان حـزب مـي        
گذرد، در اين مدت چه فعـالـيـتـهـايـي       
داشــتــه ايــد و چــه نــتــايــجــي از ايــن               

 فعاليتها بدست آورده ايد؟
در اطـالعـيـه       &H�C ا��اهـ�ـ,: 

تشکيل کميته آذربايجان در آگـوسـت     
وظايف پـيـش روي مـا ايـن             ۲۰۱۲ 

 است: چنين فرمولبندي شده
وظيفه اين کميته نمايندگي کـردن  
حزب در آذربايجان و تمام جـدال هـاي       
سياسي و ايدئولوژيک در اين مـنـطـقـه     
اسـت. حضـور فـعــال در جـدال هــاي                
سياسي عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي،             
عليه مذهب، ناسيوناليسم و کليـه راه    
حلها و سياست هاي دست راسـتـي و       
ــراي                ــحــرافــي در مــبــارزه مــردم ب ان
سرنگوني جمهوري اسالمي و بـطـور       
مشخص افشاي مستمر ناسيوناليسم 
ترک، بسيج فعالين سـکـوالر، چـپ و        
سوسيالـيـسـت حـول سـيـاسـت هـاي               
راديکال و انقـالبـي عـلـيـه جـمـهـوري             
اسالمي، دخـالـت فـعـال در جـنـبـش              
کارگري و مبارزات حق طلبانـه مـردم     
آذربايجان، شناساندن حزب و اهـداف      
حزب و گسـتـرش نـفـوذ سـيـاسـي و                  
تشکيـالتـي حـزب در ايـن مـنـطـقـه                 
چهارچوب اهداف کميته آذربايجـان را    

 تشکيل ميدهد.
ـا      در مدت چهار سال گذشته مـا ب
ابزارهاي متنوعي مشغول پيش بـردن  

 اين وظايف بوده ايم.
ابزار کار ما اينها بوده اند: برنامـه   
ـان تـرکـي در         مستقيم تلويزيوني به زب
ـام            شبکه کانال جديد، نشـريـه اي بـه ن
ـارتـحـلـيـل        سهند که از طريقش در کـن
ـايـجـان             مسائل پـيـشـاروي مـردم آذرب
افکار ناسيونالـيـسـتـي مـورد نـقـد و              
ـلـهـاي             ـان افشاگري قرار مـيـگـيـرنـد، پ
پالتاکي با حضور افرادي از طيـفـهـاي    
مــخــتــلــف مــتــعــلــق بــه جــريــانــات            
ـاسـخ در              ناسيوناليستي، پـرسـش و پ
ــري،              ــراب ــگــرامــي "آزادي، ب گــروه تــل
انسانيت"، و انـتـشـار نـظـراتـمـان در                  
صفحه فيسبوکـي و سـايـت کـمـيـتـه              

 آذربايجان.
ـلـويـزيـونـي       برنامه هاي مستقيم ت
عليرغم تازه کار بودنش بسيـار مـورد     

استقبال قرار گرفت. اين برنامه دريچه  
و امــکــانــي شــده بــود بــراي اقشــار              
ـان ازسـراسـر                 ـلـف مـردم تـرک زب مخت
ايران. مخصوصا آن بخشـي از مـردم        
کــه امــکــان اظــهــار نــظــر از طــريــق             
ـا بـه              نشريات فارسي زبان نـدارنـد و ي
ــيــات               خــاطــر عــدم آشــنــايــي بــا ادب
نوشتاري ترکي امـکـان ابـراز نـظـر از            
ـان نـدارنـد و                  ـات تـرک زب طريق نشـري
دسترسي به و اظهار نظر در تلـويـزيـون    
ـان مـادري بـرايشـان            مخصوصا به زب
ـامـه ظـاهـر                   آسانتر اسـت در ايـن بـرن
ــل روزمــره                 ــد و از مســائ ــشــدن مــي

وسياسيشان که   اقتصادي واجتماعي
در زير سلطه حکومت اسالمي با آنها 
در گير هستند را با ديگران در مـيـان       
ـامـه بـه مـحـلـي             ميگذاشتند. اين برن
براي همدلي و هـمـدري مـردم، ابـراز             
انزجار علني عليـه سـران حـکـومـت،          
اعتراض به وضـع مـوجـود و نـوعـي              
اعتـراض جـمـعـي عـلـيـه جـمـهـوري                 

 اسالمي تبديل شده بود.
ـامـه هـاي مسـتـقـيـم             در کنار برن
ـامـه بـه          تلويزيوني به زبان فارسي، بـرن
ـار امـکـانـي              زبان ترکي براي اولـيـن ب
براي انعکاس صداي مردم مـعـتـرض      
ـانـهـا در سـايـر             در آذربايجان و ترک زب
نقاط ايران را بيشتـر فـراهـم کـرد. در            
مقابل شبکه تلويزيوني گوناز تـي وي    
و دهها سايت اينترنتي که به مـاشـيـن    
نفرت پراکني عليه مردم فارس زبان و   
ترک زبان و ارمني تـبـديـل شـده انـد،            
برنامه به زبان ترکي کانالي و امکانـي  
براي اعالم درد مشـتـرک و اعـتـراض         
مشترک عليه دشـمـن مشـتـرک شـده            

 بود.
در حـــال حـــاضـــر بـــه خـــاطـــر              
مشکالت تکنيکي اين برنامه پخـش  
نميشود ولي تالش ما بر اين است کـه  

 مجددا اين برنامه را شروع کنيم.
در گروه تلـگـرام "آزادي، بـرابـري،          
انسانيت" فراز آزادي سـردبـيـر نشـريـه           
سهند و خودم به عنوان دبيـر کـمـيـتـه        
آذربايجان به طور روتين شرکـت کـرده     
ـاره خـطـرات                  ايم و بـه طـور ويـژه در ب
ـالـيـسـم      ناسيوناليسم عموما و ناسيون
ترک مشخصا بـه سـئـواالت شـرکـت            
کنندگان پاسخ داده ايم. اين برنامه هـا   

ـان      امکان داده است که طيفي از جـوان
درگير در رسانه هاي اجتماعي از رگـه  
ـا مـا        هاي مختلف فکري و سياسي ب
ونقطه نظرات مـا در مـورد مسـائـل             
ـا            اجتماعي و سياسي از نـزديـک آشـن

   شوند. 
در نشريه سهند که هر چـنـد مـاه        
ـا کـنـون                  يک بار مـنـتـشـر مـيـشـود ت
ـلـي مـتـعـددي         مطالب پايه اي و تحلي
در بــاره مســائــل مــهــمــي کــه مــردم            
آذربــايــجــان درگــيــرشــان هســتــنــد و          
هـمــچــنــيــن نــقــد نــظـري و ســيــاســي            

 ناسيوناليسم منتشر شده است.
براي مثـال ايـنـهـا سـرتـيـتـرهـاي              
تعدادي از مباحـثـي هسـتـنـد کـه در             

دوره در نشــريــه درج شــده انــد:               ايــن
حاشيه نشـيـنـي در شـهـرهـاي بـزرگ              
ـايـجـان و                آذربايـجـان، جـمـهـوري آذرب

ـان مـادري و جـايـگـاه             پيشه وري،   زب
ناسيونالـيـسـم ضـد زن از            واقعي آن، 

ـاچـه               جنس جـمـهـوري اسـالمـي، دري
اروميه و محيط زيسـت، جـنـگ قـره         
باغ و تحرک ناسيونالـيـسـم و راه حـل           

 -انساني، سياستهاي دولت ناسيونال 
اسالمي ترکيه و تحرک ناسيونالـيـسـم    
تــرک در آذربــايــجــان، عــرصــه هــاي            
ـالـيـسـتـهـاي تـرک،                   ـاسـيـون تبليـغـي ن
استفاده سياسي ناسيوناليـسـم کـال و        
مشخصا ناسيوناليسم تـرک از ورزش      
و مـخــصـوصـا فـوتــبـال، تشــابـهــات             

 مذهب و ناسيوناليسم.
ـلـف و          از واکنش سايتهاي مـخـت
واکنش جريانات ناسيوناليست در اين 
سايتها به نظرات ما ميتوان مـتـوجـه      
ـاثـيـرات کـار نـظـري                  سطح و نـحـوه ت
وسياسي ما شد. براي مـثـال، تـحـت          
ـلـويـزيـون        تاثير بحثهايي که از طريق ت
ونشريه و تلگرام و فيسبوک مخاطبـان  
متنوعي را در بر ميگرفـت، کسـانـي      
ـالـيـسـم تـرک تـالش              از طيف ناسـيـون
ـال        ـاسـيـون ميکنند حساب خود را از ن

ـاز تـي         - فاشيسم رسانه اي مثل گـون
وي جدا کنند. احساس شرم ميکنـنـد    

ـاشـيـسـم      -که افکارشان با ناسيونال  ف
تداعي شود. روشن است که هر چقـدر   
ـايـه اي تـر بـيـشـتـري ارائـه                  کارهاي پ
کنيم، هر چقدر بتوانيم نظراتمان را در   
دسترس تـعـداد وسـيـعـتـري ازطـريـق             

ميدياي اجتماعي قرار دهيم همانقـدر  
بيشتر مـيـتـوانـيـم مـانـع نـيـروگـيـري                

فاشيسم از طيـف کسـانـي       -ناسيونال
ـالـيـسـتـي       که تحت تاثير افکار ناسيون
ـاثـيـرگـذاري               هستند باشـيـم و دايـره ت
سمومات فکري و سياسي آنها حـتـي     
در ميان کسـانـي کـه بـه درجـاتـي از               
ـاســيـونــالـيــسـم مـتــاثـر هسـتــنـد را                ن

 محدودتر کنيم. 
   

وضعيت اجتماعي  ا����	���	ل: 
ـايـجـان چـه ويـژگـي              و سياسي در آذرب
هايي دارد که آن را از شرايط عمومـي  

 در ايران متفاوت ميسازد؟
 :,�به نظـر مـن در        &H�C ا��اه

يک سطح پايه اي هيچ تفـاوتـي مـيـان       
وضــعــيــت اجــتــمــاعــي و ســيــاســي           
آذربايجان و شرايط عمومي در ايـران      

 وجود ندارد.
زبــان مــادري مــردم آذربــايــجــان         
ترکي است. اما اين فقط يـک ويـژگـي       
زباني است که در قياس با اشتـراکـات   
جدي اجـتـمـاعـي و سـيـاسـي مـيـان                  
کارگران و زنان و جوانان و تـوده هـاي         

آذربايجان و ساير نـقـاط    وسيع محروم 
 ايران تاثير جدي ندارد.

 به عنوان چند مثال:
کــارگــران تــرک زبــان آذربــايــجــان         
ـلـي رنـج        تماما و دقيقا از همان مسـائ
ميبرند که کارگران در تهران و شـيـراز     
و اصفهان و مشـهـد و سـايـر نـقـاط                 
ايران. و به ايـن اعـتـبـار اعـتـراضـات             
کارگران آذربايجان هم دقيقـا مـتـوجـه       
همان اهـدافـي اسـت کـه اعـتـراضـان              
کارگران در ساير نـقـاط ايـران. وقـتـي           
اعتراضات کارگـران ايـران تـرانسـفـو،          
پتروشيمي ها، نيشکر، کارگران واحـد  
و دهها اعتصاب و اعتراض کوچک و   
بزرگ ديگر در سراسـر ايـران را نـگـاه           
ـادي در                 کنيد مـتـوجـه تشـابـهـات زي
مطالبات و نـحـوه اعـتـراض و نـحـوه             
درگيري با نيروهاي سرکـوب و غـيـره        

 خواهيد بود.
ـا از     زنان ترک زبان آذربايجان دقيق
همان قوانين و نـيـروهـاي ارتـجـاعـي             
اسالمي رنج ميبرند که زنان شـيـراز و     

ـا هـمـان         اصفهان و يزد و غيره و دقيـق
ـان         اعتراضاتي را پيش ميبرنـد کـه زن

 ساير نقاط ايران.

ـر           جوانان آذربايجان هـمـچـون سـاي
ـران در يـک                  ـقـاط اي ـر ن جوانان در سـاي
ـز بـا      کشمکش دائمي و در جنگ و گري
انواع و اقسام نيروهاي امر به مـعـروف     
ـيـس اسـالمـي                  ـل و نهي از مـنـکـر و پ

  هستند. 
ـقـدر بـالي جـان و                 بيکـاري هـمـان
زندگي جوانان در تبريز و اروميه هست 
که در مشـهـد و اصـفـهـان و تـهـران.                    
ـيـاد، تـن               کودکان کار و خـيـابـان، اعـت
ـرده در در            ـتـي گسـت فروشي و بي عدال
دادگاهها، شکنجه و آزار در زندانـهـا و     
غيره همه مساله مشترک ترک زبانها با 

  مردم در ساير نقاط ايران است. 
تنها ويژگي قابل توجه وضـعـيـت      
در آذربــايــجــان ايــن اســت کــه مــردم            
آذربايجان يک "ستم ملـي" و تـحـقـيـر            
اجتماعي و فرهنگي و سرکوب زبانـي  
آشکار از طرف سلطنت پهـلـوي و در       
ادامه اش حکومت اسالمي را تجـربـه   
کرده اند و ميکـنـنـد و در کـنـار درد              
ـا مـردم        مشترک و اعتراض مشترک ب
سايـر نـقـاط ايـران بـه ايـن سـتـم هـم                      
معترضند. رفع اين ستم و تـبـعـيـض          
هم البته فقط زماني امکانپذير اسـت    
که به جاي تقسيم بندي جامعه به ترک 
و فارس و کرد و غيره و نفرت پراکـنـي   
ـان، درد و رنـج و اعـتـراض                   ميـان آن
مشترک را مبناي يـک اتـحـاد وسـيـع          
طــبــقــاتــي وســيــاســي قــرار داد و از             
نــظــامــي رهــا شــد کــه بــنــيــادش بــر            

 تبعيض و تحقير استوار است.
ـانـي در            در مورد مساله سـتـم زب
آذربايجـان در فـرصـتـهـاي ديـگـر در                
نشريه "سهند" مفصلتر صحبت کـرده      

 ايم که اينجا تکرار نميکنم.
ــ	ل:   ــ�� ــ	�ــ ــ�� ــ� ــت   ا� ــي ــعــال ف

ـايـجـان در چـه          ناسيوناليستها در آذرب
وضــعــيــتــي اســت؟ چــه پــايــه هــاي             
اجتماعي دارند و نـفـوذ آنـهـا بـه چـه                 

 اندازه است؟
ــ�ـ,:  مـثـل هـمـه        &H�C ا�ـ�اه

جريانات ناسيوناليستي در دنيا و کـل  
ايران، ناسيوناليستهاي ترک هم الـبـتـه    

 ۸ صفحه   
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مدعي هستند همه مردم آذربايجان و   
همه "ملت ترک" در ايران را نماينـدگـي     
ميکنند! همين البته نشان ميدهد که  
ـالـيـسـم بـر يـک دروغ                    ـاسـيـون بنيـاد ن
سياسي استوار است. چگونه ميـتـوان    
در عين حال هم ميليـاردهـاي تـرک و        
هم کارگران و توده هاي وسيع مردم را   
کــه نــان فــرزنــدانشــان را هــم هــمــان              

گــروه گــرفــتــه انــد          مــيــلــيــاردهــا بــه   
نمايندگي کرد؟ چـگـونـه مـيـتـوان در           
عين حال سرکوبگران و هـم سـرکـوب        
شوندگان را نمايندگي کـرد؟ چـگـونـه         
ميتوان هم مال حسني و قاضي پور و 
موسوي تبريزي و موسوي اردبيلـي و    
ــيــاســي را                  ــي س ــدان ــزاران زن ــم ه ه
نمـايـنـدگـي کـرد؟ چـگـونـه مـيـتـوان                  

آيــت اهللا هــاي ضــد زن و هــم                هــم   
ميليونها زن تحت ستم را نمـايـنـدگـي     

 کرد؟
تــاريــخــي     -از ايــن دروغ ســيــاســي         

بگذريم. موضوع تا آنجا که به امـيـال    
و آرزوهاي ناسيوناليسم تـرک مـربـوط      
ـلـــي روشـــن اســـت.                   اســـت خـــيــ
ناسيوناليـسـتـهـاي تـرک مـثـل هـمـه                 
ناسيوناليستهاي دنيا ميخـواهـنـد بـه       
نــام مــردم آذربــايــجــان، جــغــرافــيــاي          
آذربايجان را به ميـدانـي بـراي اعـمـال          
ـاتـي بـورژوازي تـرک و             حاکميت طبـق
چپاول طبقه کـارگـر در ايـن مـنـطـقـه              
تبديل کند. جالب است بدانيد کـه در       
ـايـجـان            جريان اعتـراضـات مـردم آذرب
عليه تحقير اجتماعي روزنامه دولتـي  

ـال          ۱۳۸۵ ايران در سـال         ـاسـيـون  -ن
ـاز تـي نـگـران                   فاشـسـيـسـتـهـاي گـون
موسسات اقتصادي و بانکي "ترکهـا"   
در مــقــابــل بــانــکــهــا و مــوســســات           

 اقتصادي "فارسيستها" بودند!
ناسيوناليسم ترک مخصوصـا شـعـبـه       

ـال       ـاشـيـسـت آن خـود را               -ناسـيـون ف
ـاز کـردن دسـت                  بهتريـن ابـزار بـراي ب
ـازي       بوررژوازي آذربايجان براي يـکـه ت
اقــتــصــادي و ســود آوري و چــپــاول              

 کارگران آذربايجان ميداند.
آيا بورژوازي ترک هم اين تبلـيـغـات را      
قبول دارد؟ به نظر من بـورژوازي تـرک     
که چه به لحـاظ اقـتـصـادي و چـه بـه               
لحاظ سياسي در حال حاضر بـخـشـي    
مـهـم از کـل طـبـقـه سـرمـايـه دار و                      
اقتصاد مافيايي حاکم در ايران اسـت،  
تا زمانيکه کـه حـکـومـت اسـالمـي             
منافعشان را تامين ميکند رغـبـتـي      

 به ناسيوناليسم ترک نخواهد داشت.
فقط زمانيکه حکومت متزل شـود و      
شبح تـحـوالت سـيـاسـي بـنـيـادي و                 
احتمال يک انقالب زير و رو کـنـنـده را      

ـان   و     باالي سرشان ببينند، به هر جـري
جبنشي متوسل ميشوند کـه امـکـان      
ادامه چپاولشان را فـراهـم کـنـد. اگـر             
اوضاع اقتضا کـنـد و مـثـال امـکـان             
ادامه چپاول کارگران "هموطن" در يـک  
آذربايـجـان مسـتـقـل مـمـکـن تـريـن                 
ــي                 ــگــاه بســادگ ــو بــاشــد آن ســنــاري
اسالمشان را به نفع ناسيوناليسم تـرک  

 ميکنند!
ــيــان کــارگــران مــخــصــوصــا               در م
کارگراني که در مراکز صنعتي بـزرگ    
کار ميکننـد و از احسـاس هـمـدلـي              
طبقاتي بيشتري بـرخـوردار هسـتـنـد          
خبري از يک تحرک قابـل مشـاهـده از        
طرف ناسيوناليستها و مـخـصـوصـا         

 تاثيرگذاريشان نيست.
براي مثال خوب است به اعتـصـاب و     
تــحــصــن کــارگــران ايــران تــرانســفــوي        
زنجان اشاره کنـيـم کـه مـدتـي پـيـش              
کــارفــرمــا و نــهــادهــاي حــکــومــتــي          
مدافعش را با يک ردوررويي قدرتمـنـد   
چند هفته اي به مصـاف طـلـبـيـدنـد.           
ـان                     ــمـــ ــه هــ ــت کــ ــب اســ جــــالــ
ناسيوناليستهايي که نخود هر هيجـان  
ورزشـي هسـتــنـد و فــورا در مـيــدان               
ورزشي تراکـتـور سـازي حضـور بـهـم             
ـاشـيـسـتـي               ميرساننـد وشـعـارهـاي ف
ميدهند سروکله شان دراين جور جاها 
پيدا نميشود. شايد ميدانند کـه بـراي       
چهار هزار کارگـر ايـران تـرانسـفـو کـه             
بــراي امــنــيــت شــغــلــي و مــنــزلــت             
انسانيشان به ميدان آمـده انـد مـثـال           
ـان              ـلـي" (زب شعار "فارس ديل ايـت دي
فارسي زبان سگ است) بيشتر مـايـه      

  تمسخر و تحقير است! 
منظورم اين نيـسـت کـه کـارگـران در            
ـالـيـسـتـي               ـاسـيـون مقابل سـمـومـات ن
مصون هستند. اما مخصـوصـا االن      
که در آذربايجان هـم شـاهـد رودرويـي         
روز افــزون کــارگــران در رشــتــه هــاي            
ـلــف بــا کـارفــرمـايــان و دولــت              مـخــت
هستيم و ميبينيـم کـه در اکـثـر ايـن              
مـوارد خــواسـتــه هـاي اقــتـصــادي و             
طبقاتي کارگران را به هم گـره مـيـزنـد       
ـالـيـسـتـهـا           ـاسـيـون ميدان براي تحرک ن

 بسيار ضعيف است.
بايد تاکيد کنيم که مصونيـت طـبـقـه       
ـارگـــر در مـــقـــابـــل ســـمـــومـــات            کـ

ناسيوناليستي تماما منوط به تحـرک  
ـالـيـسـت،          -گرايش راديکـال     سـوسـي

کارگران چپ و کمونـيـسـت در مـيـان          
اين طبقه است. و اين گرايـش هـمـيـن        
االن گرايش قابـل تـوجـهـي در مـيـان             
کارگران است. سالهاي اخير سرشار از  
نمونه هايي است که در آن رهـبـران و           
فعالين محبوب و بانـفـوذ کـارگـري و         
تشکلهاي کارگري بـه مـنـاسـبـتـهـاي          
ـافـع کـل            مختلف به نمايندگي از مـن
جامعه و در طرفداري از يـک زنـدگـي          
درخور انسان بـراي هـمـه مـردم ايـران            

 ظاهر شده اند.
در حال حاضر محيـط اصـلـي مـورد         
ـلـي     توجه ناسيوناليستهاي ترک محـاف
از دانشــگــاهــهــا و دانشــجــويــان و               

ـان خـارج             محيـطـهـايـي از       ـان تـرک زب
کشور است. الـبـتـه در مـحـيـطـهـاي                
دانشگاهي و دانشجويي هم هـمـچـون    
فضــاي عــمــومــي کــل ايــران فضــا              

ـال          ـاسـيـون  –مخصوصا براي افکار ن
ـلـي مسـاعـد نـيـسـت.             فاشيستي خي
زورشان را ميزنند و منـتـظـر فـرصـت        
مناسب هستند. ما هم نبايد بگذاريم  

  چنين فرصت مناسبي فراهم شود.
 

ــ	ل:   ــ�� ــ	�ــ ــ�� ــ� ـا از     ا� شــمـ
ـا     ناسيوناليستهاي ترک در آذربايجان ب

ـال        ـاسـيـون ـاد           -عنوان ن ـاشـيـسـت ي ف
ميکنيد، ايـن عـنـوان چـه مـنـطـقـي               

 دارد؟
 :,�ـال      &H�C ا��اه عنوان ناسيـون

فاشيسم مناسب اينهاسـت بـه ايـن         -
دليل ساده که تمـام آرزوهـا و آمـال و            
تصويرشان از مناسـبـات سـيـاسـي و          
رابطـه انسـانـهـا شـبـيـه جـنـبـشـهـاي                   

 فاشيستي شناخته شده است.
اينها رسما و علنا از پاکسازي قومـي  
در آذربايجان صحبت ميکننـد. بـراي      
ـا               ـاي اجـتـمـاعـي عـلـن مثال در ميـدي
مردم آذربايجان را عـلـيـه مـردم کـرد            
ـانـي          زبان و مشخصا کارگـران کـرد زب
ـايـجـان          ـلـف آذرب که در شهرهاي مخـت

داران اسـالمـي شـيـره         توسط سرمايه
جـانشــان کشـيــده مـيــشــود تــحــريــک          
ميکننـد. مـيـگـويـنـد ارومـيـه مـال                 
ـايـد کـردهـا از ارومـيـه              ترکهاست و ب
ـلـيـغـات            پاکسازي شوند. وقتي بـه تـب
وشعارهايشان نگـاه بـکـنـي پـيـراهـن            
ســيــاهــان مــوســولــيــنــي و پــيــراهــن          

  اي هاي هيتلر يادتان ميافتد.   قهوه
اينها صفحه فيسبوکي راه انداخته انـد  
که قـبـال عـنـوانـش صـفـحـه "اخـراج                 
کردها از آذربايجان" بود که البته بـعـد      
ـامـش        از افشاگري کميته آذربايـجـان ن

را عوض کردند و گذاشتنـد "جـنـبـش        
اخراج تروريستهاي کرد از آذربايجان"!  
يعني مثـال مـجـبـور شـدنـد حسـاب              
"کردها" را از "تروريستهاي کـرد" جـدا        
ـا "کـردهـا"            کنند. خواستند بگوينـد ب
ـلـکـه مشـغلـه شـان                مشکل نـدارنـد ب
"تروريستهاي کرد" است! عليرغم ايـن     
ـا          حقه بازي در عنوان صفـحـه شـان، ب
بــيــشــرمــي کــارگــران کــرد زبــان در             
ــروريســت خــطــاب              ــجــان را ت آذربــاي
ميکنند و از "ترکها ميخواهند محـل   
تجمع "کردها" را به شماره تلفني خـبـر     

 دهند!  
 

ــ��ــ	ل:   ــ	�ــ آيــا تــحــرک    ا�ــ�ــ��
ـايـجـان را                ناسيوناليسـم تـرک در آذرب

 ميتوان يک جنبش تلقي کرد؟
 :,�ـال   &H�C ا��اه تحرک ناسيون

فاشيستي در حال حاضر هـيـچ يـک       -
از خصوصـيـات و مشـخـصـات يـک             
ـا     جنبش سياسي را ندارد. به اين معـن
که پرچمي باشد در دست شخصيـتـهـا    
يا بر پيشاني سـازمـانـهـاي سـيـاسـي            
ـابـل تـوجـهـي در                    ـا نـفـوذ ق معيني ب
جامعه و قـدرت بسـيـج سـيـاسـي در             
ميان بخشهاي مهمي از جـامـعـه. در       
ـا تـحـرکـي در                حال حاضر ما فـقـط ب
سطح مقاله نويسي، انتـشـارنشـريـه و       
کتاب، سخنراني و پانل که معموال از 
طريق رسانه هـاي اجـتـمـاعـي مـثـل              
سايتها و صفحات فيسبـوکـي سـمـوم       

ـال      ـاشـيـسـتـي را پـخـش               -ناسيـون ف
 ميکنند مواجه هستيم.

هـمـيــنـجــا الزم اســت يــک نـکــتـه را                
يادآوري کنم. ناسيوناليسم ترک طيـف   

در منـتـهـي     وسيعي را در بر ميگيرد. 
 -الــيــه راســتــش هــمــيــن نــاســيــونــال        

که به چيـزي جـز      فاشيستها قرار دارند
ـلـي کـه "کـردهـا و                   آذربايجان مسـتـق
ـاکسـازي              ـارسـهـا" از آن پ ارمنيها و ف
ـاريـخ دار و                  شده اند و "نـژاد بـرتـر و ت
اسطوره اي ترک" دارنـد در کـنـار هـم              
زندگي "اسـطـوره اي" مـيـکـنـنـد تـن                 
نميدهند. يک ماليخوليـاي نـژادي در        
سـرزمــيــن آذربــايــجــان کــه الــبــتــه بــا           
پاکسازي نژادي و حفـظ نـژاد خـالـص         
ـلـر هـيـچ تـفـاوتـي              آريايي آدولف هيـت

ــدارد.  ــل             نــ ــقــــابــ ــرف مــ از  در طــ
فدراليستهاي طرفدار تماميت ارضـي  
با درجه اي از خودمختاري فرهـنـگـي    
ـا       و اجتماعي براي آذربايجان گرفـتـه ت
ـانـي راضـي          کساني که به رفع ستـم زب
هستند قرار دارند. موارد زيادي پيـش  
ـا نـقـد مـا و                      آمده اسـت کـه وقـتـي ب
مخصوصا تـعـرض سـيـاسـي مـا بـه              

فاشيسم مواجـه شـده انـد         -ناسيونال 
حساب خود را از    کساني از اين طيف

به قول خودشان "افراطيها" جـدا کـرده         
  اند.

فـــرقـــه هـــاي مـــخـــتـــلـــف طـــيـــف           
ناسيوناليستم ترک در اين طـيـف اگـر        
ـانــي                    چـه تـفـاوتـهـايـي دارنـد امـا مـب
فکـريشـان يـکـي اسـت وچـهـارچـوب               
عمومي افکارشان در مورد زندگـي و    

وسياسـي    جامعه و مناسبات انساني
مشابه است. براي مثال از منظر همـه   
آنـــهـــا هـــويـــت مـــلـــي و قـــومـــي               

تقسيم بندي انسانـهـاسـت. بـه         مبناي
همين دليل مرزهايي که ايـنـهـا را از          
هم جدا ميکند بسيار شکننده اسـت.    
ـال      ـاسـيـون اگر شرايطي فراهم شود که ن

فاشيسم نيرو بگيرد دقيقا به خـاطـر    -
مباني فکري مشابه، همين رگه هـاي  
داخل طيف، اولين محيـط مسـتـعـد       

 -براي سرباز گيري از طرف ناسيونال   
   فاشيسها خواهد بود. 

تنها در صورتي کـه بـديـل فـکـري و              
سياسي راديکال و انسـانـي و بـرابـري         
طلب در جامعه قدرتمند باشـد، نـيـرو      

بــراي رگــه    گــيــري از ايــن مــحــيــط           
ـاشـيـسـتـي ايـن طـيـف                    ـ ف ـ  ـال ناسيون

 سختتر و سختتر ميشود.
ـايـجـان بـه                 هدف اصلـي کـمـيـتـه آذرب
عنوان تشکيالتي از حزب کمونيسـت  
کارگري، شکل دادن به چنين بديلي و   
قابل دسترس کردن و تبديـل کـردن آن       
به نيروي موثر در تـحـوالت سـيـاسـي        
آتي ايران است و اين تنها تضمـيـن در     
مقابل تبديل شدن ناسيوناليـسـم تـرک      
به يک نيروي قادر به تخريب رونـدهـاي   

 سياسي پيشرو در ايران است.  
امکان تبديل شـدن  ا����	���	ل:  

ناسيونالـيـسـم تـرک بـه يـک جـنـبـش                  
 سياسي چقدر است؟

  :,�موانـع مـهـمـي       &H�C ا��اه
در مقابل اين فرقه ها وجـود دارد کـه         
تبديل شدنشان به يک جنبش سياسـي  
 موثر را بسيار سخت ميکند از جمله:

ــرده                    -۱  ــتـ فضـــاي قـــوي و گسـ
انساندوستانه و مدرن و سـکـوالر کـه        
در واکنش و در اعتراض بـه قـهـقـراي         
اسالمي حاکم در کل ايران از جمله در   

 آذربايجان شکل گرفته است.
يک جنبش وسيع کارگري شامـل    -۲ 

ـات و اعـتـراضـات گسـتـرده              اعتصاب
کارگري، تشکلهاي فعالين و رهـبـران     
کارگري، چـهـره هـاي شـنـاخـتـه شـده               
کارگري که به نمايندگي از منافع کـل    
ـاتـي         جامعه ظاهر ميشوند و مـطـالـب

 ۹ صفحه  

 ۷ از صفحه 
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 9 ۶۷۹شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

و درمـان        همه شمول مـثـل آمـوزش       
مجاني و بيمه اجتماعي و آزادي بيـان  
و آزادي زندانيان سياسي و لغـو اعـدام     
ـابـل           و حقوق برابر براي زنان را در مـق

 کل حکومت قرار ميدهند.
موج وسيعي از جنبش خالـصـي     -۳ 

فرهنگي و جدال همه روزه با عقايـد و    
باورها و سنتها و قوانيـن مـذهـبـي و         
عقب مانده که داستـان زنـدگـي هـمـه          

 روزه جوانان در ايران شده است.
وجود جنبشهاي مدرن، پيشـرو      -۴ 

و انساني نظير جنبش عـلـيـه اعـدام،         
ـان،         دفاع از حقوق کودکان، بـرابـري زن

  آزادي بيان و جدايي دين از دولت. 
با توجه به همه اينها، امکـان نـفـوذ و        
ـال    کسب نيرو توسط فرقه هاي ناسيـون

فاشيسـت در مـيـان مـخـصـوصـا               -
ـاي       جوانان که به يمن اينترنت و مـيـدي
ـا               اجتماعي در فعل و انـفـعـال دائـم ب
داستاوردهاي فکري و سياسي پيشـرو  

 جهان هستند ابدا آسان نيست.
ـابـل خـطـر        اينها البته جامعه را در مق
سياسي ناسيوناليسم تـمـامـا مصـون       
نمي کند چون مساله بر سر مقبولـيـت   
فکري و ارزشي علي العموم نـيـسـت.      
اگر از نقطه نظر سياسي بـه مـوضـوع        

عـلـيـرغـم مـوانـع مـوجـود              نگاه کنيم
ــر بـــانـــدهـــاي              هـــنـــوز بـــايـــد خـــطـ

 ناسيوناليستي را جدي گرفت.
جامعه ايران انفجارهاي اجـتـمـاعـي ـ         
سياسي بزرگي را به خود خواهد ديـد.    
تنشهاي دائما فزاينده مـيـان مـردم و          
حکومت يک جايي مـنـفـجـر خـواهـد         
ـا زود قـيـامـي بـه مـراتـب                  شد. دير ي

بنـيـاد حـکـومـت         ۱۳۸۸ وسيعتر از  
اسالمي را هـدف قـرار خـواهـد داد.             
مثل همه بحـرانـهـاي حـکـومـتـي در            
چنين مواقعي انواع نيروهاي سياسـي  
ـانـدهـاي                  ـار ب فعال مـيـشـونـد. در کـن
ــه حــکــومــت، فــرقــه هــاي              وفــادار ب
مختلف ناسيونالـيـسـت هـمـه تـالش           
ـار           ـا نـقـش بسـي خود را خواهند کرد ت
مخربي درمقابل انقالب آزاديخواهانه 
مردم بازي کـنـنـد. مـخـصـوصـا اگـر              
ـاال     نيروهاي چپ در تحول آتي دست ب
ــروهــاي               ــي ــواع ن ــد، ان ــه بــاشــن داشــت
ارتــجــاعــي از بــانــدهــاي وفــادار بــه             
حــکــومــت رو بــه مــوت گــرفــتــه تــا             
دولتهاي ارتجاعي منطقه و جهاني تا 
ــف                  ـل ــتـ ــخ ــه هــاي م ــت ــن دس ــي ــم ه
ناسيوناليستي در مقابل چپ دست به 

 کار خواهند شد.

به خاطـر هـمـان فضـاي عـمـومـي و                
نيروهاي فعال در جامعه کـه قـبـال بـه         
ـا   آنها اشاره کردم امکان مقابله موثر ب
ـاد       چنين نيروهاي ارتجاعي بسـيـار زي
است. تنها تضمين براي بي اثر کـردن     
ـابـل تـالش                چنين نـيـروهـايـي در مـق
آزاديخـواهـانـه و پـيـشـرو کـارگـران و                 
ميليونها زن وجوان و مردم سـتـمـديـده     
ايــن اســت کــه تــکــلــيــف حــکــومــت           
اسالمي و باندهاي اسالمي باقيمانـده  
از آن با يک قيام برق آسا يکسره شـود.    
نــبــايــد گــذاشــت پــروســه ســرنــگــونــي        
جـمـهـوري اسـالمـي طـوالنـي شــود.              
نبايد گذاشت خالء سياسي بوجود آيد 

فرجه اي براي عرض اندام نـيـروهـاي     و
 مخرب سناريوي سياهي فراهم شود.

ـلـزم                  ـام پـيـروزمـنـدي مسـت چنين قـي
ـاکـتـور ديـگـر            حضورپيشاپيش يـک ف
است: هر چقدر جنبشهـاي دخـيـل در         
ـافـتـه تـر و                     تحول انـقـالبـي تـحـزب ي
ـاشـنـد، هـر چـقـدر                  ـافـتـه تـرب سازماين
بخشهاي بيشـتـري از طـبـقـه کـارگـر              
متشکل تر باشد، هر چـقـدر رهـبـران         
وفعالين چپ و سوسياليست کارگري، 
فعالين چپ و کـمـونـيـسـت در مـيـان            
ـلـف جـامـعـه در حــزب                  اقشـار مـخـت
سياسيشان متشکلتر باشند و تحـزب  
يافته تر در روند انقالب شرکت کـنـنـد    
همانقدر فضا براي تـحـرک نـيـروهـاي          
ارتــجـــاعـــي از جـــملـــه بـــانـــدهـــاي           

 ناسيوناليست تنگتر خواهد شد.
کميته آذربايجـان حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري براي تحقق چـنـيـن شـرايـطـي         
فعاليت ميکند. روشن است که بـراي     
تحقق اين هدف ابعاد فعالـيـتـهـايـمـان       
بايد بسياروسيعـتـر و نـحـوه کـارمـان             
بسيار موثر تر شود. ما ميـتـوانـيـم و        
ـانـد                ـات ب ـان بايد کاري کنـيـم کـه جـري
ــرک               ــســت ت ــي ــونــال ســيــاهــي نــاســي
کوچکترين ميداني براي شلنگ تختـه  
ـابـل عـزم کـارگـران و                انداختن در مـق
مـردم سـتـمـديـده بـراي رهـا شـدن از                   
جامعه سرشار از تـبـعـيـض سـرمـايـه          
داري و حکومت نکبت بار اسالميش 

 پيدا نکنند.
ما براي تحقق هـر چـه سـريـعـتـر ايـن              
اهداف از هـمـه کسـانـي کـه در ايـن                   
اهــداف انســانــي بــا مــا شــريــکــنــد             
ميخواهيم به ما بپيوندند و صـف مـا     
را در مقابل نظم نابرابر سرمـايـه داري     
و  نيروهاي فوق ارتجاعي اسـالمـي و     
 ناسيوناليستش قدرتمند تر کنند. *

 ۸ از صفحه 
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و تــحــصــيــل رايــگــان کــه هــمــگــي             
خواستهايي سراسري و روشن است بـه    
جلو مي آيـد. و هـمـيـن اتـفـاق خـود                 
باعث اتحاد عملي کارگران و معلمـان  
بـر سـر خـواسـتــهـاي مشــتـرکشـان و                
تقويت موقعيت سياسي معـلـمـان در      
راس مبارزات کل جامعه عليه فقـر و    
فــالکــت و بــا خــواســت يــک زنــدگــي            
شايستـه انسـان شـده اسـت. وظـيـفـه                 
ـا             معلمان چپ و راديـکـال اسـت کـه ب
ديدن همه اين جوانب به تـدارک شـشـم      
ــري              ــراسـ ــراض سـ ــتـ ــر روز اعـ ــهـ مـ
ــري              ــيـ ــگـ ــيـ ــگـــان و پـ ــتـ ــسـ بـــازنشـ

 خواستهايشان بروند.  
 
@�ا*�ان 
	��ن �A8& ,��R	ن   

  G<2. ��ا��ان ".'�ان" 
  ,&��  Y�E& 

ــمــان بــعــد از              کــانــون صــنــفــي مــعــل
ـار بـرگـزاري مـجـمـع            اعتراضات بسي
عمومي خود را به دولت تحميـل کـرد     
و وزارت کشــور مــجــوز آنــرا صــادر            
نمود. معناي آن تحميل کانون صنفي  
معلمان به دولت است. بدنبـال صـدور      

 ٢٧ اين مـجـوز مـعـلـمـان بـراي روز                
بعد از ظـهـر    ٧ تا  ٤ مهرماه از ساعت 

فراخوان به برگزاري مجـمـع عـمـومـي        
داده اند. در اين فـراخـوان اعـالم شـده            
است که کليه اعضاي کانـون صـنـفـي       
ـانـزده مـهـر          معلمان ايران (تهران) تا پ
ـام بـراي        ماه وقت دارند که براي ثبت ن
شرکت در ايـن مـجـمـع عـمـومـي بـه               
هنرستان مدرس واقع در چهارراه نظام 
آبــاد مــراجــعــه کــنــنــد. ايــن مــجــمــع           
عمومي در کانون فرهنگـي تـربـيـتـي        

تهران برگزار خواهد  ١١ حر در منطقه 
شد. اين خبر از يک موفقيت مـهـم در      
ـلــمـان حـکــايـت دارد.             مـبــارزات مــع

مجمع عمومي کانون صنفي معلمـان  
ـانـهـا يـک رکـن            در تهران و در شهرسـت
مهم دخالتگري و اعمال اراده اعضاي 
ايــن کــانــون در جــهــت گــيــريــهــا و                
سازماندهي مبارزات معـلـمـان حـول       
خواستهايشان است. با شرکت وسـيـع      

مـهـر مـاه       ٢٧ در مجمع عمومي روز 
بايد اين دستاورد مهم را پاس داشـت.  
بعالوه گروههاي مبارزاتي معلمان در   
تلگرام، همواره نقش مهمي در متحـد  
کردن صفوف مبارزه آنان و همـنـظـري    
و سازماندهي اعـتـراضـات سـراسـري        
شان داشته است. خصوصا هر جا کـه     
تشکيل مجمع عمومي با مانع روبـرو  
شود، مدياي اجتماعي ابـزار مـهـمـي       
ــراضــات             ــت ــدهــي اع ـازمــان ــراي سـ ب
ـا            معلمان، وصل نگاهـداشـتـن آنـهـا ب
ـايـد    يکديگر و حفظ اتحادشان است. ب
هــمــچــنــان در مــديــاي اجــتــمــاعــي           
متشکل ماند. از طريـق آن گـفـتـمـان           
هاي خود را جاري کرد و صفوف خـود  

 را هر چه بيشتر متحد کرد.  

 ۶ از صفحه 
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کــنــفــرانــس ســاالنــه اعضــاي حــزب          
کمونيست کارگـري ايـران در جـنـوب           

سپتامـبـر    ۱۸ سوئد(مالمو) به تاريخ   
با حضـور بـيـتـشـر اعضـاي               ۲۰۱۶ 

حزب در اين شهربا موفـقـيـت بـرگـزار        
 شد.  

در ابتداي اين کنفرانس عباس زمانـي  
بــعــنــوان رئــيــس جــلــســه و مــژگــان             
مظهرسرمدي بعنوان منشي تـعـيـيـن     
شدند. کنفرانس سـپـس وارد دسـتـور          
کار خـود شـد و بـه بـررسـي گـزارش                   
دبيردر باره فعاليتهاي واحد حـزب در      
فاضله زماني دو کنفرانـس پـرداخـت.      
اين گـزارش قـبـال بـراي هـمـه اعضـا                
ارسال شده بود ولي براي حضـور ذهـن     
بيشتر شرکت کنندگان در جلسـه نـيـز      

 قرائت گرديد.  
سپس حسن صالحي دبير واحد حـزب  
در مالمو در صحبت کوتاهي مـروري  
ــحــوالت                ــن ت ــري ــر مــهــمــت داشــت ب
اجتماعي و سـيـاسـي در فـاصـلـه دو             
کنفرانس و نقشي که واحـد حـزب در         
ـا    اين تحوالت ايفا کرده است. مقابله ب
رشد راسيسم در سوئد، مشـارکـت در     
امر کمک رساني به پناهندگاني که بـه    
مالمو آمده بودند، فعاليتهـاي مـا در       
دفاع از زنان و کودکاني که در روابـط      

خانوادگي مـورد خشـونـت قـرار مـي            
گيرند، تماس با اتحاديه هاي کارگـري  
در جنوب سوئد براي جلب حمـايـت از     
کارگران و معلمان ايران، فـعـالـيـت در       
عــرصــه پــنــاهــنــدگــي، دخــالــت در            
ـاره خـطـر           مباحثات جاري سوئد در ب
اسالم سياسي، مشارکت در مناسبت 
هاي نظير اول مه و روزجهانـي زن کـه       
با ايراد سـخـنـرانـي هـايـي از جـانـب                 
اعضاي حزب همراه بـود، حضـور مـا        
در اولين دادگاهي که به پرونده ازداوج   
اجــبــاري در ســوئــد مــي پــرداخــت،            
ـارسـي در           ـان ف برگزاري جلساتي به زب
باره راسيسم ، شرايط پـنـاهـنـدگـي و          
همچنين اوضاع سياسي ايران پـس از    
برجام از جمله مواردي بـود کـه حسـن        

 صالحي بدانها اشاره کرد.
شرکت کنندگان در کنفرانس پيرامـون  
اين گزارش به بحث پرداختند و نـقـاط     
ضعف و قوت فعالـيـتـهـاي حـزبـي را           

 مورد تاکيد قرار دادند.
بعد از اين مباحثات جلسه بـه تـعـداد        

نفر بعنوان تعداد اعضاي کمـيـتـه     ۱۱ 
 آتي راي داد و وارد انتخابات شد.

در جريان انتخابات سليمان سبکـبـار،   
شهاب بـهـرامـي، امـيـر آئـيـنـه چـي،                
سودابه شکيبا ، عباس زماني، فريـده  

آرمان، اسرين واصلي، جاويد ناصري، 
ـادري و حسـن               شادي بهـار، فـاضـل ن
صالحي بعنوان اعضاي کميته جـديـد   

 مالمو انتخاب شدند.  
در اولين جلسه کميته حسن صـالـحـي    
ـا بـعـنـوان        بعنوان دبير و سودابه شکيب
خزانه دار و هـمـچـنـيـن مـعـاون دبـيـر              

 کميته انتخاب شدند.
ـا قـدردانـي از تـک تـک                    اين جـلـسـه ب
اعضاي حاضر در جلسه و اهداي گـل    
به آنها و در فضايي آکـنـده از شـور و            
انرژي  براي کار و فعاليت بـيـشـتـر در       
جهت تحقـق اهـداف و سـيـاسـتـهـاي              
حزب به پايان رسيد. در آخر از سودابـه   
شکيبا و شهاب بـهـرامـي  کـه بـراي              
تدارک کنفرانس و پـذيـرايـي از اعضـا         
زحمات زيادي کشـيـدنـد صـمـيـمـانـه             

 تشکر مي کنيم.
 

تشکيالت خارج کشور حزب   
 –( سوئد  -کمونيست کارگري ايران
 مالمو )

 ۲۰۱۶ سپتامبر  ۱۹ 
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كند. و در آن هنگام کارگران اگـرچـه      
توانستند در مقابل قانون کـار انـدر       
باب اجاره بايستند و طرحهاي اوليـه  
قــوانــيــن كــار دســتــپــخــت جــانــيــان         
اسالمي را يـكـي بـعـد از ديـگـري                 
عقب بزننـد، امـا سـرانـجـام قـانـون              

بـه تصـويـب         ٦٩ کاري که در سـال      
رســيــد اســاســا چــيــزي جــز قــانــون            
استثمار و بردگي كارگر نبود. قانون  
کار جمهوري اسالمي قانونـي اسـت     
بر مبناي شريعه اسالم که در البالي 
بندهايش چهره کثيف يک حکـومـت   
آپارتايد جنسي و فاشيستي را مـي      
بينيد. و اين تبعيض ها در بنـدهـاي   
پيشنهـادي اليـحـه "اصـالح قـانـون              
کار" نيز بيشتر شده است. در قـانـون     
کار جمهوري اسالمي کارگر از پايـه  
اي ترين حقوق خـود  حـق تشـكـل،           
حق اعـتـصـاب، حـق تـجـمـع، حـق                 
قــراردادهــاي دســتــه جــمــعــي، حــق         
نمايندگي شدن در تصميم گيري ها، 
حق نـظـارت بـر شـرايـط کـارش، و                 
بسـيـاري از حـقـوق ديــگـر مـحــروم               
است. اما کارگران هيچگـاه بـه ايـن         
قانون کار تـن نـداده انـد. از جـملـه                  
کارگران عليرغم ممنوعيـت ايـجـاد      
ــارزاتشــان              ــا قــدرت مــب تشــکــل ب
توانسته اند تشکلهاي خود را ايجاد 
کنند. کارگران عليرغم ممـنـوعـيـت      
اعتصاب و برپايي تجمـع تـوانسـتـه       
اند اعتصابات هر روزه و تجـمـعـات    
اعتراضي شان را بر رژيـم تـحـمـيـل          
کنند و مبـارزات کـارگـران هـمـواره           
يک عرصه دائمي چالش حـکـومـتـي     

 اسالمي بوده است. 
در هر حال نـفـس ايـنـكـه رژيـم             

اسالمي از همان ابتدا ناگزير شد بـه    
وجود قانون كار و تعيين محـدوده و    
ضوابطي بر شرايط كار كارگر گـردن  
بــگــذارد، نــتــيــجــه اعــتــراضــات و          
مبارزات کارگران بوده است. اما از    
هــمــان آغــاز تصــويــب قــانــون کــار           
اسالمي بحـث بـر سـر ايـنـکـه ايـن                
قانون براي کارفرمـايـان و سـرمـايـه          
ــر اســت، در درون                داران هــزيــنــه ب
حکومت داغ بوده است. در جـريـان        
اين کشاکش ها مرتبا تحت عـنـوان   
"اصالح قانون کار" تعرضي جديد به   
شــرايــط کــار و زنــدگــي کــارگــران             
صورت گرفته و هر روز بـا مـحـروم          
شدن بخش هاي بيشتري از کارگـران  
از شموليت حتي همين قـانـونـي کـه       
اساسش بر بردگي کـارگـر گـذاشـتـه          
شده، زندگي کارگران و کل جـامـعـه      
بيشتر به تباهي و فـالکـت کشـيـده           

 شده است. 
بــطــور مــثــال، ابــتــدا كــارگــران         
كارگاههاي زير پنج نفر و بعد ده نفر 
از مشموليت قانـون کـار جـمـهـوري          
اسالمي كنار گذاشته شدند. بعد هم  
ديديم كه استخدام بخش عظيمي از   
كارگران، بشكل قراردادي و مـوقـت     
تبـديـل شـد و بـا تـكـه تـكـه شـدن                      

هاي كار و واگذاري هر بخـش   محيط
آن به پيمانكاري، شـرايـط بـرده وار          

هـاي كـار حـاكـم            كنوني در محـيـط  
گرديد. بـعـد هـم اصـالحـيـه دولـت                 
احمدي نژاد به مجلس داده شـد کـه        
بدنبال اعتراضاتي وسيع مـوقـتـا از      
دستور خارج شد. و اکنون هم نـوبـت    
روحاني است که  با طرحهايـي چـون     
ــژه                ــر مــنــاطــق وي ــه کــردن ب اضــاف
اقتصادي و خارج کردن کـارگـران در     

اين مناطق از زير پوشش هـر گـونـه      
قــانــونــي و لــوايــحــي چــون اليــحــه            
"اصالحـيـه قـانـون کـار" طـرحـهـاي                 
ناتمام حکـومـت اسـالمـي را بـراي            
استثمـار افسـارگسـيـخـتـه بـيـشـتـر               
کارگران به اتمام برسـانـد. تـا بـلـکـه            

 براي خود مفري پيدا کند.  
به همه اين داليل  اينکه امـروز    
حکومت اسالمي با اليحه اي تحـت  
عـــنـــوان "اصـــالح قـــانـــون کـــار"،             
ميکوشد حتي همان مـوارد انـدکـي      
را هم که کارگران با مبارزاتشـان بـه     
جمهوري اسالمي تحميل کـرده انـد       
که در قانون کار آورده شـود، را بـاز         
پس گيرد، دليل بـه دفـاع از قـانـون           
کار ضد کارگـري فـعـلـي نـيـسـت و              
نــبــايــد بــاشــد. اتــفــاقــا يــک تــالش            
گرايشات راسـت حـافـظ نـظـام، از               
شوراهاي و تشـکـلـهـاي دسـت سـاز           
حکومتي گرفته تا جريانـات راسـت     
توده ايستي همين اسـت کـه جـنـگ         
عليه تعرضات حکومت اسالمي بـه  
زندگي و معيـشـت کـارگـران تـحـت           
عنوان "اصـالح قـانـون کـار" را بـه                   
حمايت از قانون کـار فـعـلـي جـهـت           
دهند. و اين چيزي است که بايـد در     

 مقابلش هوشيار بود. 
به عبارت روشـنـتـر در جـنـگ            
عليه تعرضات رژيـم تـحـت عـنـوان          
"اصـالح قــانــون کــار" صــف بــنــدي             
گرايشات راست در مقـابـل گـرايـش       
چپ و راديکـال را بـه روشـنـي مـي              
بينيم. و ايـن صـف بـنـدي کـامـال                   
سياسي اسـت. صـف بـنـدي اي در              
مقابل  جنبش اعتراضي کارگـري و    
گراش چپ و راديکال است. اينان بـا   
گرفتن چـمـاق خـطـر اجـرايـي شـدن                
"اصــالح قــانــون کــار" در مــقــابــل              
کارگران، آلترناتيـو دفـاع از قـانـون           
کار ضدکارگري موجـود را مـقـابـل         
کارگر ميگذارنـد. و تـحـت عـنـوان             
ايـنـکـه مـقـدم عـقـب زدن "اصـالح                  
قانون کار" است، ميکوشند کـلـيـت       

قانون کار اسالمي را از زيـر حـملـه          
کارگران دور نگه دارند. و بعـضـا بـه       
طرز کودکانه اي استداللشان اينست 
که حمله به قانون کار در اين شرايـط   
به نفع کارگر نيست، "پاسيفيـسـتـي"     
است. "واقع بينانه نيست" و غـيـره.          
گويي کسـي گـفـتـه اسـت کـه چـون                
قانون کار حکـومـت اسـالمـي ضـد          
کــارگــري اســت، نســبــت بــه لــوايــح          
"اصالحي " آن که مستقيما زنـدگـي       
و معيشت کارگران را زير حمله قـرار  
ميدهد بايد بي تفاوت بـود و کـاري       
نکـرد. اسـتـدالالت ايـن جـريـانـات               
ــبـــي و               ــريـ ــفـ ــوامـ ــز عـ ــزي جـ ــيـ چـ
شارالنتاريسم نيست و در واقع همان 
استداللهاي نخ نما و شنـاخـتـه شـده       
ايست که  بـا آن هـمـواره بـراي ايـن              
حکومت عمر خريده اند و بقايش را   
تضمين کرده اند. معناي واقعي اين  
ــاع از جــمــهــوري               ــت  دف اســتــدالل
اسالمي و قانون کار اسـالمـي ضـد      
کــارگــري اش اســت. مــعــنــاي ايــن           
استدالالت مـهـار کـردن مـبـارزات          
کارگران در  سيستم موجود و ادامـه  

 همين  بردگي و اسارت است. 
 

بـا تـوجـه بــه        ا�ـ�ـ��ـ	�ـــ��ـ	ل:  
اشاراتي که داشتيد، پاسخ شـمـا در       
تقابل با اليحه پيشنـهـادي "اصـالح       

 قانون کار" چيست؟
حرف من  اينسـت  )'6 دا���2:  

که با مبارزه اي متحـد و سـراسـري        
است که کارگران ميتوانند تعرض به 
زندگي و مـعـيـشـتـشـان را کـه هـم                 
اکنون تحت عنـوان "اصـالح قـانـون          
کار" در دستور است، عقب بزنند. به 
نظر من نـه تـنـهـا بـايـد جـلـوي بـه                    
تصويب رسيدن اليحه "اصالح قانون  
کار و تحت اين عنوان جلوي تعـرض  
به زندگي و معيشتمان را بگيريم، و   
حکومت را وادار کنيم کـه کـل ايـن        
اليحه را پس بگيرد، بلکـه بـايـد در        
مـقــابـل قــانـون کـار ضــد کــارگــري             

اسالمي بايستيم و از حـق تشـکـل،        
حق اعتصاب، حق تجـمـع، و آزادي       
هاي پايه اي سياسي خود دفاع کنيم 
و خـواسـتـار يـک زنـدگـي شـايسـتـه                
انسان شويم. خوشبختانه اين روندي  
است که در جنبش کارگري شاهدش 
هستـيـم و کـارگـران دارنـد هـر روز                 
بيشتر با خواستهاي سراسري شان به 
جلو مـي آيـنـد. از جـملـه کـارگـران                 
جـانـانـه از تشـکـلـهــاي خـود دفــاع                
ميکنند. جنبشي عـلـيـه امـنـيـتـي             
کردن مبارزات کارگران، معلـمـان و     
مردم معترض به راه افتاده و عـلـيـه      
سرکوب حکومت ايستاده است و از 
حق تشکل، حق اعتـصـاب و آزادي       
هاي پايه اي سياسي خود دارد دفاع 
ميکند. جنبشي با خواست حـداقـل    
دستمزد به باالي خط فقر در جـريـان   
اســت کــه عــلــيــه تشــديــد ريــاضــت          
اقتصادي و فقر و فـالکـت قـد عـلـم            
کرده است که کارگران و معلمـان دو    
نيروي اصلي آن هستند. هـمـچـنـيـن       
خواستهايـي چـون درمـان رايـگـان،            
تــحــصــيــل رايــگــان، حــق داشــتــن           
مسکن،و خواستهاي سراسري اي از   
اين دست دارد هر روز جلـو تـر مـي        
ايد. بايد وسيعا به اين اعـتـراضـات       

 پيوست. 
حرف من اينست که دفاع کافي 
نيست. تعرض جمهوري اسالمـي را     
بايد با تعرض پاسخ داد و اکنون کـه  
بحث بر سر قانون کـار و تـمـامـيـت          
وجوه زندگي و مـعـيـشـت کـارگـران           
است، بهترين فـرصـت اسـت کـه بـا            
خواستهاي سراسري خود بـه مـيـدان      

 آييم.
و خالصه کالم اينکه جاي قانون 
کار جمهوري اسـالمـي و هـر گـونـه            
طرح و اصالحيه اي بر آن در زبـالـه         
دان تاريخ است. بايد کل اين بسـاط     
توحش سرمايه داري حاکم را جـارو      

 کرد. 

غارتگري زده اند به خطر انداختـه ايـم     
و با اصرار بر تحـقـق خـواسـتـهـاي بـر            
حق مان تداوم منافع چپـاولـگـرانـه ي       
آنان را به چالش کشيده ايم. امـا آنـان        
با نشاندن منافع و امـنـيـت خـود بـه            
جاي امنيت مـلـي کشـور و بـر ايـن                
بستر با هـدف واداشـتـن کـارگـران و              
معلمان معـتـرض بـراي تـمـکـيـن بـه               
وضعيت فـالکـتـبـار مـوجـود، مـا و                
ديگر فعالين کارگري و معلمان را بـه    

 بند کشيده اند."  
اين حکم و کيفرخواست کـارگـران   

و معلمان را بايد مـدام بـه نـهـادهـاي          
حقوق بشري نظير گـزارشـگـران بـدون         
مرز يادآوري کرد. بايد مدام  بـر ايـن         
حقيقت تاکيد کرد که آنـچـه بـا آزادي        
ــه هــا و               ــيــان ســيــاســي، رســان زنــدان
مطبـوعـات آزاد و کـلـيـه آزاديـهـاي                
سياسي و مدني و اجتماعي مغايـرت  
دارد نه صرفا منافع ايـن يـا آن بـانـد             
حکومتي بـلـکـه تـامـيـن امـنـيـت و                
سودآوري سرمايه به قيـمـت تـحـمـيـل         
فقر و بيحقوقي به کارگران و اکـثـريـت    
عــظــيــم مــردم اســت. بــراي رهــائــي             
جــامــعــه بــايــد حــکــومــت اســالمــي         
 مفتخوران سرمايه دار را بزير کشيد.  

 ۵ از صفحه 

 ۳ از صفحه 
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در طول حاکميت رژيـم اسـالمـي        
در ايران، سالي و ماهي نميتوان يافـت  
که دستگاه سبعيت اسالمي از کشتن 
ـاشـد. حـاکـمـان             و اعدام باز ايستـاده ب
اسالمي ايران تنها با نابودي و بـخـون     
کشيدن حق و آزادي و ريـخـتـن خـون             
بهترين فرزندان مردم توانسته اند تا بـه  
 امــــروز بـــــاقـــــي بـــــمـــــانـــــنـــــد.           
ــت                   ــي ــم ـاک ــداي حـ ــت ــم از اب ــن رژي اي
منحوسش با اسيد و دشنه و شـالق و    
ـا                     شکـنـجـه و اعـدام شـروع کـرد و ب
کشتار و سرکوب و اختناق به حياتـش  
ادامــه داد. کشــتــار در کــردســتــان،             
ـادان و انـديـمـشـک،              ترکمن صحـرا، آب
حمله به کارگران بيکار اصفهان، حمله 
به آزاديهاي سياسي، حمله به نيروهاي 
چــپ و مــخــالــفــيــن ســکــوالر رژيــم            

بـه بـعـد،         ٦٠ اسالمي، قتل عام سال 
ترورهاي سياسـي در داخـل و خـارج            
ايران، کشتـار زنـدانـيـان سـيـاسـي در              

ـاه            ۶۷ تابستان  ـامـه سـي و ... در کـارن
ايــن حــکــومــت و در خــاطــره مــردم             

 رنجديده ايران ثبت شده است.
اما شروع نسل کشـي عـظـيـم و           

و همچنـيـن    ٦٠ هولناک از خرداد سال 
قتل عام هزاران زنـدانـي سـيـاسـي در          

نمـاد بـرجسـتـه اي از           ١٣٦٧ تابستان 
ماهيت آدمکش حـکـومـت اسـالم و         
نمونه عرياني از جنايت عليه بشـريـت     

در دوران مــعــاصــر اســت. کشــتــار              
شــصــت يــک هــوالکــاســت اســالمــي        

 است.
روز شـروع       ٦٠ خـرداد سـال        ٣٠ 

يک نسل کشي عظيم توسط جمهوري 
اسالمي است. در ادامه دو سال و نيـم   
ـا          مقابله خونين حکومـت اسـالمـي ب
ادامه انقـالب مـردم ايـران، يـکـي از              
ـاريـخ بشـري را              عظيم ترين فـجـايـع ت
سازمان دادند تا مردم بحرکت درآمـده  
براي رفاه و آزادي و برابري را به خاک و   
خون بکشند. کمونـيـسـتـهـا، رهـبـران           
شوراهاي کارگري، فعـالـيـن سـازمـان        
هاي سياسي، مـردم مـخـالـف کـرور            
کــرور دســتــگــيــر و در دادگــاهــهــاي           
صحرائي به اعدام محکوم شدند. هـر     
ـلـش اسـالمـي          کس که شکل و شـمـاي
نبود دستگير ميشد. در عرض چـنـد      
مـاه هــزاران نــفــر تــيــربــاران شــدنــد و             
اختناق سـيـاهـي بـر جـامـعـه حـاکـم                  

 گرديد.
ـابسـتـان       خـمـيـنـي و       ١٣٦٧ در ت

شاگردانش با پايان جنگ با عـراق، و      
در وحشت از گسـتـرش اعـتـراضـات            
ـا                    مـردمـي خسـتـه کـه هشـت سـال ب
سـيـاسـت سـرکـوب و بـهـانـه جـنـگ                   
ساکت نگهداشته شده بودنـد، مـيـدان      
جنگ را به زندانـهـاي ايـران مـنـتـقـل            
کردند. موسوي اردبيلي رئـيـس وقـت       

"قوه قضائيه" در اولين نماز جمعه بعـد    
از ختم جنگ کارگران را تـهـديـد کـرد       
که: "خيال نکنيد جـنـگ تـمـام شـده،            
شــکــم ســيــر و چــهــل ســاعــت کــار               
بخواهيد"! اما اين جانيان ميدانستنـد    
که چنين تهديداتي کـارسـاز نـيـسـت،        
بــالفــاصــلــه دســت بــه اجــراي نــقــشــه          
هولناکشان عليه بيدفاع تريـن بـخـش      
جامعه، علـيـه جـان مـبـارزان دربـنـد              

، ٦٧ زدند. ماههاي مرداد و شهريـور     
نيري ها و پور محمدي ها و اشـراقـي       
ها و امثالهم با دستور و نامه خمينـي  
و تائيد و حمايت قاطع سران و دسـت      
اندرکاران نظام از جمله همين کسـانـي     
که امروز از "آشتي ملي" سـخـن مـي          
گويند، هزاران زنداني سياسي را، يـک    
نسل از کمونيستها و انقالبيوني را کـه  
تا آن مقطع جان سالم بدر برده بـودنـد،     
يــکــجــا اعــدام کــردنــد. تــنــهــا عــده             
معدودي در زندانـهـا جـان سـالـم بـدر             

 بردند.
کليه سـران سـابـق و فـعـلـي ايـن                
حکومت با همه جناح هايـش در ايـن       
جنايات شـريـک بـوده انـد. هـر گـونـه                 
تالش براي معاف کردن بخشي از ايـن  
جانيان و تخفيف نقش جناحي از رژيم 
در اين جنايت هولناک شديدا محکـوم  
ــت.  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با کشتارهاي دهشتناک دهـه شـصـت      

توسط جمهوري اسالمي زخم عميقي 
بــر جــامــعــه ايــران وارد آمــده اســت.            
بسياري از خانواده ها عزيزان خـود را      
از دست دادند بدون آنکه حتي بـدانـنـد    
چگونه کشته شدنـد و در کـجـا دفـن             
شدند. مردم ايران تنها با روشـن شـدن      
پرونده جنايات حکومت و مـحـاکـمـه       
ـات           ـاي کليه آمرين و عامليـن ايـن جـن
مي توانند مرحمي بر زخم هـاي خـود     
ــد.  ــذارنـــــــــــــــــ ــگـــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــ
ـار         امروز جنبش داده خواهـي از کشـت
دهه شصت در ايران هر روز گسـتـرش     
ـازمـانـدگـان ايـن              مي يابد و فقط بـه ب
جنايات هولناک محدود نـمـي شـود.        
مردم حق دارند که از هـمـه جـزئـيـات          

مـطـلـع شـونـد.        ٦٠ کشتارهـاي دهـه       
ـاريـخ و      تعداد قربانيان، اسامي آنان، ت
چگـونـگـي بـقـتـل رسـيـدن و مـحـل                   
ـايـد اعـالم شـود.                 خاکسپـاري آنـهـا ب
ـاتـي کـه       سکوت در مقابل چنين جناي
هر روزگوشه هاي تازه تري از آن برمال 
مي شود بهيچوجه پذيرفتني نيـسـت.   
مجامع بين المللي و دولتهاي غـربـي     
ـا نسـبـت       بايد تحت قشار قرار گيرند ت

بـــــه 
ــن  اي

کشتارهاي سبعانـه از خـود واکـنـش           
ـايـد هـئـيـت هـايـي در                  نشان دهند. ب
سطح بين المللي مامور رسيدگـي بـه     
ــن نســل کشــي هــاي جــمــهــوري                اي
اسالمي شوند. مسببين و آمرين ايـن   
قتل عام ها بايد محاکمه و مـجـازات     

 شوند.
ـا        کميته بين المللي عليه اعـدام ب
سابقه سالها مبارزه عليه بساط اعدام 
و شکنجه جمهوري اسالمـي خـود را       
بخشي از جنبش دادخواهي از کشتـار  
دهه شصت مـي دانـد و اعـالم مـي               
دارد که نظام جـمـهـوري اسـالمـي در          
کليت خود بهمراه همه جناحها و دار و 
دسته هايش مسئول اين هـوالکـاسـت    
است. ما ضمن گراميداشت ياد هـمـه    
ــن                ــز داشــت ــگــان و عــزي ــبــاخــت جــان
داغديدگان و زخم خوردگان عهد مـي    
ـا مـبـارزه بـي امـان بـراي                   بنديم کـه ب
سرنـگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي روز               
مــحــاکــمــه ســران جــنــايــتــکــار رژيــم         

 جمهوري اسالمي را نزديک تر کنيم.
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۱۳۹۵ مهر۱  -۲۰۱۶ سپتامبر۲۲ 

سـپـتـامـبـر بـه            ٢١ روز چـهـارشـنـبـه        
دعوت چند سازمان سکوالر و منتقد 
مذهب در آلمان، مينا احدي در شـهـر   
بوخوم سخنراني کرد. اسالم و حـقـوق        
زنان مـوضـوع ايـن سـخـنـرانـي بـود.               
اطالعيه دعوت به جلسه در چـنـديـن        
سايت و روزنامه منتشـر شـده بـود و          
ـانـگـر     حضور تعداد زيادي در جلسه بي
ـا           استقبال از اين سخنراني بـود. مـيـن
احدي در اين جـلـسـه ابـتـدا در مـورد             
اسالم همچون يـک مـذهـب و سـپـس            
اسالم به عنوان سنت و فرهنگ حـرف  
زد و بــا مــروري بــر قــدرت گــرفــتــن              
حکومت اسالمي در ايـران و سـپـس          
در افغانستان و کشورهـاي اسـالم زده       

و  به اسالم سياسي و جنـبـش ضـد زن       
ضد انساني اسالمي پرداخت و گـفـت     
بايد حرف دل ميليونها زن را در ايـن          

جلسه گفت که به دليل اين مـذهـب و       
اين سنت و اين فرهنگ و بـويـژه بـعـد         
ـا               ازقدرت گرفتن اسـالم سـيـاسـي ، ب
شريعه و قوانين و دسـتـگـاه سـرکـوب          
طــرف هســتــنــد و در مــقــابــل ايــن               
ـانـه                 جنايتـکـاران ايسـتـاده و قـهـرمـان
ـا اشـاره بـه          مقاومت ميکنند. مينا ب
بيوگرافي و فعالـيـتـهـاي خـود عـلـيـه             
اعــدام و ســنــگــســار و زن ســتــيــزي             
اسالمي و با اشاره به فعاليتهاي نـهـاد   
اکس مسلم در آلمان، گفت ما منتقـد  
ـا                 سياست مـمـاشـات دولـت آلـمـان ب
ســازمــانــهــاي اســالمــي و جــنــبــش           
اسالمي هستيم و از سـکـوالريسـم و        
جــدايــي کــامــل مــذهــب از دولــت و            
ـاع مـيـکـنـيـم و              آموزش و پرورش دف
خواهان ممنوعيت حـجـاب کـودکـان         
ممنوعيت تدريس مذهب در مدارس 

به کودکان و مـمـنـوعـيـت بـرقـعـه و                 
مينا احدي از مـردم   .بورکيني هستيم

در آلمان و اروپا دعـوت کـرد بـه ايـن             
جنبش انسانگرا و مدرن و رو به پيـش  
کمک کنند. بعد از سخنراني پرسش و   
ـا احـدي       پاسخ بود و بعد از آن نيز ميـن
ـاسـخ        مدتها به سواالت عالقمـنـدان پ
ميداد. اين کنفرانس در فضايي پـر از     
صميميت و عالقمندي به پايان رسيـد  
و تعدادي از نماينـدگـان سـازمـانـهـاي         
ـا مـدافـع حـقـوق               مدافع حقوق زن و ي
انســانــي اظــهــار عــالقــه کــردنــد کــه           
جلساتي از اين نوع را در محل کـار و    
ـا             زندگي خود سـازمـان داده و ازمـيـن
احدي دعوت کنند در آنجا سخنـرانـي   

 .کند
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آخرين خبـر از وضـعـيـت بـهـنـام              
ابراهيم زاده فعالين کارگري و مـدافـع     
حقوق کودک حـاکـي از ايـنـسـت کـه               

شـهـريـور       ٣١ صبح روز چهـارشـنـبـه       
يوسف مرادي رئيس حفـاظـت زنـدان      
ـه                  گوهردشـت، بـهـنـام را احضـار و ب
ممانعت از مـرخصـي و ادامـه کـار               

 .درماني اش تهديد کرده است
بـهـنـام ابـراهـيـم زاده از رهـبــران                

 ٨٩ کارگري در زندان است. او از سال   
در بازداشت بسر مـيـبـرد. عـلـيـرغـم             

سال محکوميـتـش را      ٥ اينکه بهنام 
سپري کرد در پرونده جديدي به هـفـت     
سال و ده ماه حبس ديگر محکوم شد  

ـقـران رجـايـي          ٢ و اکنون در بنـد     دارال
 شهر بسر ميبرد.

بهنام ابراهيم زاده بـعـد از تـالش        
هاي بسياري  که از سوي او و خانـواده  
اش انجام شد و فشـار کـارزاري بـيـن           
المللي در حمايـت از وي، در تـاريـخ            

ـلـيـون     ۲۲  تيرماه با وثيقه ششصد مي
توماني جهت حل و فصل مشکـالت  
بيماري فرزندش و بيماريهاي خـودش    
ـه مــرخصــي اعــزام شــده بــود. امــا               ب
عليرغم اينکه کار معالجه او به پايان 

شهريور دوباره  ٧ نرسيده بود وي را در 
ـقـران      ٢ به زندان رجايي شهر بدن  دارال

  .بازگرداندند
بعد از بازگشت به زنـدان، بـهـنـام       
طي نامه اي به همسرش زبيده حاجـي  
زاده در مورد وضعيت اسفناک رجايي 
شهر و فشـارهـايـي کـه بـرخـودش و                 
زندانيان سياسي ديگر وارد مـيـشـود      
مــيــنــويســد و اطــالع مــيــدهــد کــه           
مسئوالن زندان حتي داروهايي که بـا    
هزينه شخصي بااليي از بيرون تـهـيـه      
ـه زنـدان            کرده و مجوز ورود آنـهـا را ب
داشته، اجـازه نـداده انـد کـه بـا خـود                 
داشته باشد. و ايـن درحـالـيـسـت کـه             
ـه         مواد مخدر از نوع شيشه و شـيـره ب

 راحتي وارد زندان مي شود.  
بهنام همچنين در نامه خـود  از        
فشارهاي ديگر چـون مـحـروم کـردن           
حق تحصيل زندانيان سياسـي، قـطـع      

مکرر آب و جيره بنـدي آب، گـرفـتـن         
ــان،               ــي ــدان ــهــاي زن ــت اطــاق ــاب ــول ب پ
درگيريهاي مرگبار بـيـن زنـدانـيـان و          
گروهها و باندهاي وارد کـنـنـده مـواد       
ــدان،              ــاي زن مــخــدر، خــودکشــي ه
زمينگير شدن تـعـداد بـيـشـمـاري از           
زنــدانــيــان بــخــاطــر عــدم رســيــدگــي         
پزشکي و بـي تـوجـهـي مسـئـوالن،               
بيماريهاي واگيردار هپاتيت و اچ آي       
وي، بي کيفيتي و غيربهداشتي بـودن  
غــذا کــه بــاعــث شــده بســيــاري از               
زندانيان از ناراحتيهاي گوارشي دهـان  
و لثه رنج ببرند، وضعيت بد فروشگـاه  
و بوفه و اينکه نزديک به دو مـاه اسـت     
هيچ گوشت سبـزي و مـيـوه اي وارد            
زندان و بند نشده است و اگر وارد هـم      
بشود تاريخ مصرف آن گـذشـتـه و بـا         
ـه        قيمت هاي سرسام آور و چنـد بـرابـرب
زندانيان فروخته مـي شـود صـحـبـت          

  .ميکند
او در رابطه با فشارهـايـي کـه بـر         
وي و ديگر زندانيـان وارد مـيـکـنـنـد           
چنين مينويسد: "اين فشارها و ادامه   
اذيت و آزارها ايمان  و توان مـا را در      
امر مبارزه محکم تر و راسخ تـر مـي     
کند. بايد بدانند لحـظـه اي از آرمـان           
انساني مان دست نخواهيم کشـيـد و       
همچنان امنيت شـغـلـي کـارگـران را            
دنبال و با هر اجحافي در حق کارگران 
و کودکان کار مـبـارزه مـي کـنـيـم و             
ـقـا                دغدغه هـاي حـقـوق بشـري و ارت
منزلت و معيشت کارگران و بـهـبـود      
وضعيت کودکان کار اولويت مـبـارزه     

 و فعاليتم خواهد بود."  
بهنام ابراهيم زاده همچنـيـن طـي      
نامه اي سرگشاده به " احمـد شـهـيـد"        
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امـور      
ايران وضعـيـت خـود و آنـچـه بـر وي                 
گذشته و بر زندانيان سياسي در زنـدان  
ميگذرد را توضيـح مـيـدهـد. او در            
نامه خود خواستار سفر احميد شهـيـد   
به همراه تيمي حقيقت ياب در مـورد      
وضع اسفبار زندانيـان سـيـاسـي شـده          
است. در بخشي از اين نـامـه چـنـيـن           

 :آمده است
آقاي احمد شهيـد، اعـتـراض و        "

ـه بـارزي از صـدهـا            شکايت من نمون
زنداني در بند و شهروند ايـرانـي مـي        
باشد که همينگونه به مـراتـب بـدتـر،         
وحشيانه تر و تبعيض آميزتر بـا آنـهـا      
برخورد مي شود و از برخـورد تـنـد و        
خشن با زندانياني کـه مـا هـا حـتـي              
سالها در بازداشتـگـاه هسـتـيـم و يـا             
آنهايي که بطور مخفي و نظـامـي در     
حبس بوده اند و در دادگـاه نـظـامـي             
بدون رعايت کمترين اصـول دادرسـي     
محاکمـه شـده انـد و حـتـي احـيـانـا                    
ـفـرادي آنـهـا را جـزو ايـام                بازداشت ان
حبس محاسبه نـکـرده انـد. دهـهـا و             
صدها زنـدانـي بـي نـام و نشـان کـه                   
دردادگاههاي انقالب و نظامي بـطـور   
کامال ناعادالنه و بدون حضور وکيـل  
محاکمـه و دادگـاهـي شـده انـد. يـا                  
متهماني که در کالنتريهـا و آگـاهـي        
ـه                 هاي نيـروي انـتـظـامـي بـراي نـمـون
ـه       آگاهي شاهپور وحشيانه وبـيـرحـمـان
براي اعتراف گـيـري مـورد ضـرب و           
شتم حتي نقض عضو هـم قـرار مـي          
ـه              ـه عـلـم قـاضـي ب گيرند، و يا تنها ب
اعدام و قصاص محکوم گرديده انـد.    
فرجام سخن اينکه، ما بيشتر و بـهـتـر    
از هر کسي مي دانيـم ايـن سـيـسـتـم           
ـه کـار مـي             ارعاب و سرکوب چـگـون
کند و روشهاي آن چيست. چـرا هـدف     
حذف فعاليـن سـيـاسـي، کـارگـري و             
منتقدان خود را دارد و سيستمـاتـيـک    
آنــهــا را حــذف مــي کــنــد. شــاهــرخ             
زماني، افشين اسانلو، زهرا کاظمـي،  
ستار بهشتي و دهها و صدها زندانـي  
و انسان ديگر تنها به صرف انتقـاد از    
حــاکــمــيــت و بــه افشــاگــري عــلــيــه             
مسئوالن حکومتي به طرز مشکـوک  
ـه             و سيستماتيکي در داخـل زنـدان ب
قتل رسيـدنـد. آقـاي احـمـد شـهـيـد،                
برخورد و رفتار دولتمردان بـا بـنـده و          
دهها فعال سياسي، کارگري و حـقـوق   
ـه     بشري منتقد در بند به مثابه حمله ب
حقوق بشر، دمکراسي، صلح و آزادي 

بيان بوده و مـي بـاشـد. شـمـا و هـر                  
ـه حـقـوق بشـر و                 انسان آزاده اي کـه ب
انسانيت مي انديشيد بايد در مقـابـل   
ــي,                ــوقــ ــي حــــقــ ــمــــه بــ ــهــ ــنــ ايــ
بيعدالتي,تبعيض، نابرابري و احـکـام      
سنگين بنده و دهها زنداني سـيـاسـي      
ديگر واکنش و اعتراض جدي از خود 
نشان دهيد، چرا که سکوت شما و هر 
انسان آزاده اي مي تواند يـک پـوشـش      
ـقـض گسـتـرده              سياسي بـراي تـداوم ن
حقوق بشر در ايران بـاشـد. فـرامـوش          
ـه سـکـوت و بـي            نکنيد امروز هرگون
توجهي به تمامي واکنش هاي مثبت 
و منفي بر وضعيت حقوق بشر و مـا      
ـه              ـلـمـه ب زندانيان سياسي اهـمـيـتـي ک
ـه              کلمه، خط به خـط کـتـاب تـاريـخ ب
آيندگان را رقم مي زنند و ثـبـت مـي        
کنند. و در آخراينکه من به نوبه خـود     
به نمايندگي از طرف صدهـا زنـدانـي      
سياسي، امنيتي و عقيدتي از شـمـا       
ميخواهم که ترتيب اتخاذ بفـرمـايـيـد     
به همراه يک تيم حقيقت ياب به کشور 
من سفر کرده و از نزديک از زندانـهـاي   
ـه زنـدان رجـايـي شـهـر،                 ايران از جـمل
قزلحصار، گيل آباد مشهد، ديزل آباد 
کرمانشاه بازديد به عمل آوريـد و بـا         
ما زندانيان سياسي، امنيتي، فعاالن 
کارگري و حقوق بشري ديـدار داشـتـه        
باشيد تا از نزديک با واقعيتهاي تلخ و 
درد و رنــج مــا زنــدانــيــان و نــقــض                
گسترده حـقـوق بشـر در ايـران آشـنـا               

 ".شويد
بــهــنــام ابــراهــيــم زاده شــايســتــه         
وسيعترين حمايت هاست. او صـداي       
تمامي زندانـيـان سـيـاسـي در زنـدان             
است. خواستهاي او بـرحـق اسـت. از            
بهنام ابراهيـم زاده و خـواسـتـهـاي او              
حــمــايــت کــنــيــم. بــهــنــام از امضــا             
کنندگان بيانيه مشترک جعفر عـظـيـم    
زاده و اسماعيل عبدي در اعتراض به 

امنيتـي کـردن مـبـارزات کـارگـران،             
معلمان و مردم معترض بـا خـواسـت      
مشخص باطـل شـدن  شـدن پـرونـده              
هــاي تشــکــيــل شــده بــراي آنــان بــا              
اتـهـامـاتــي چـون "اخـالل در نـظـم و                   
امنيت ملي" اسـت. بـهـنـام خـود بـا               
احکامي از هـمـيـن دسـت در زنـدان              
است و بهترين سالهاي جوانيش را در   
بــازداشــت بســر بــرده اســت. بــهــنــام            
ابــراهــيــم زاده بــايــد فــورا آزاد شــود.            
پرونده هاي تشکيل شده براي فعالـيـن   
کارگري و معلمان مـعـتـرض و هـمـه          
ـه             فعالين سياسي بايـد شـود. از جـمل
جعفر عظيم زاده، اسماعيـل عـبـدي،      
بهشتي لنگرودي، علي اکبر باغانـي،  
رسـول بــداقـي، مـحـمــود صــالـحــي،            
شاپور احساني راد، ابـراهـيـم مـددي،       

کـارگـر      ٩ داود رضوي، رضا شهابي، 
بــافــق يــزد و کــارگــرانــي از ديــگــر                
ــان               ــريـ ــات کـــه در جـ ــجـ ــانـ ــارخـ کـ
اعتراضاتشان دستگير و با قيد وثيقه 
آزاد شده اند و بسـيـاري از فـعـالـيـن               
کارگري و معلمان معترض ديـگـر بـا      
پرونده هاي امنـيـتـي تـحـت فشـار و             
پيگرد دائم قرار دارند. بـايـد تـمـامـي         
ـه احضـار        اين پرونده ها فورا باطل و ب
فعالين کارگري ، معلمان معتـرض و    
مردمي که حق و حقوقشان را طـلـب       

 .ميکنند، خاتمه داده شود
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
٢٠١٦ سپتامبر  ٢٣ ، ٩٥ مهر  ٢    

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