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سفارت جمهوري اسالمـي بـا دادن اطـالعـيـه اي در                
سايت خود به نهاد کولتورن در لوند انتقاد ميکند که  آنهـا  
توسط تعدادي گول خوردند و به عـلـت نـاآگـاهـي شـان در             
مورد واقعيت ها  لوکالشان را در اختيار سفارت جمهوري 
اسالمي قرار ندادند. سفارت سعي مي کند وانمود کند که  
انها به فکر راحتي شهروندان خود هستند و همه کـاري کـه     
ـيـان اسـت. اجـازه بـدهـيـد                    مي کنند براي خدمت بـه ايـران

 تصوير واقعي را من به خوانندگان شما نشان دهم. 

اجازه بدهيد بعنوان يـکـي از فـراخـوان دهـنـدگـان بـه                 
اعتراض به سفارت جمهوري اسالمـي و حضـور آنـهـا در             
ـبـاه نـکـرده           لوند به شما نشان دهم که نه تنها کولتورن اشـت
بلکه برعکس چون واقعيت را ديده و شنـاخـت درسـتـي از         
جمهوري اسالمي دارد به درستي تصميم گرفت به کسانـي  
که هيچ ارزشي نه تنها براي برابري انسانها بلکه براي خـود    
انسان هم قائل نيستند لوکال ندهد. دقيقـا هـمـانـطـور کـه            
ـيـار حـزب               آگاهانه قبول نکردند که لوکال خـود را در اخـت

 راسيستي دمکرات سوئد بدهند. 
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ـتـه               بنا به اخبار رسـيـده بـه کـمـي
کردستان حزب کمونيست کـارگـري،     

ـبـه      ـنـا بـه               ۱۵ روز پنجشن مـهـر و ب
کــمــپــيــن اعــتــراض بــه        »فــراخــوان   

جمع  «وضعيت جاده مريوان سنندج
کثيري از مردم مبارز شهر مريوان در 
ميدان بيسـارانـي ايـن شـهـر تـجـمـع               
کردند. اين تجمع در حـالـي صـورت         
گرفت که طي دو روز گـذشـتـه تـمـام          
کاربدستان حکومت در مـريـوان، از       
ـنـده        استاندار کردستان گرفته تا نـمـاي
مجلس رژيم، از فـرمـانـدار مـريـوان            
گرفته تا نيروهاي نظامي و سـرکـوب   
حکومت، به بهانـه نـداشـتـن مـجـوز           
تهديد کرده بودند که اجازه نخـواهـنـد    
داد تجمع برگزار شود چرا کـه دولـت       
در صدد رسيدگي به وضعـيـت جـاده      
مريوان سنندج خواهد بود. اما مردم  
به وعده هاي تکراري آنان توجه نکرده 
و در ادامه اعتراضات روز سه شنبه، 
دســت بــه تــجــمــع زدنــد و خــواهــان             
رسيدگي فـوري بـه وضـعـيـت جـاده               

مريوان براي پايـان دادن بـه مـرگ و            
ـنـا بـه                   مير در ايـن مسـيـر شـدنـد. ب
خبرهاي رسيده بازار و مـغـازه هـاي          
شهر مريوان بحالت تعطـيـل درآمـده      

کمپين اعتراض به وضعـيـت   »است. 
اين اعتصـاب   «جاده مريوان سنندج
 را فراخوان داده بود. 

ــل             ــوان قــاب ــه مــردم مــري روحــي
تحسين است. با تجمع امـروز مـردم       
مريوان نشان دادنـد کـه دوره عـوض          
شده است. نـه وعـده هـاي تـوخـالـي                
مردم را به خانه ميفرستد و نه قلـدري  

 نيروهاي سرکوب. 
کميته کردستان حزب کمونيست 
کارگري ضـمـن حـمـايـت از مـبـارزه              
مردم مريوان، مردم سنندج و سـايـر       
شهرها را نيز به حمايـت از خـواسـت        

 بحق مردم مريوان فراميخواند. 
 

کميته کردستان حزب کمونيست 
 کارگري
 ۹۵ مهر  ۱۵ 

در اطالعيه خود به دو نکته اشاره مي کند که هـر     سفير
دو حقيقت ندارد. يکي در مورد لغو قرارداد رزرو کـولـتـورن.     
سفير ميگويد روز قبل از آمدنشان به لوند اين قـرارداد لـغـو        
شده. اين واقعيت ندارد. چنـديـن روز قـبـل از آمـدن سـفـيـر                     
جمهوري اسالمي به لوند، کولتورن قـرارداد را لـغـو کـرد و               
اينرا رسما اعالم کرد اما سفارت در سـايـت خـودش چـيـزي          
نگفت. فقط نيم ساعت قبل از شروع کارشان در لونـد آدرس     
جديد را اعالم کرد چون از تجمع اعتراضي مخالفين واهـمـه     
ـفـتـه اسـت کـه                داشت. سفير حکومت اسالمي همچـنـيـن گ
محل جديد را با همکاري وزارت امور خارجه سوئد و پليـس  
لوند گرفته است اينرا هم وزارت امور خارجه سوئد تـکـذيـب      

 کرده است:  
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/

skane/iran-ambassad-kritiserar-
kulturen-i-lund 

 

چند ميليون ايراني در دوره حاکميت جمهوري اسـالمـي     
ـه ايـن عـلـت کـه مـورد                    ـقـط ب مجبور به ترک ايران شده اند ف
ـه خـاطـر فـرار از اعـدام و                 تعقيب و تهديد قرار گرفته اند و ب
ـه گـرفـتـن پـنـاهـنـدگـي در                 شکنجه و زندان و غيره مجبور ب
کشورهاي مختلف از جمله سوئد شده اند. سفـيـر جـمـهـوري         

 اسالمي چه توضيحي براي اين دارد؟ 
حتما سفير جمهوري اسالمي خبر دارد که رئيس پلـيـس   

از    ۲۰۱۵ راهور تهران بزرگ، تيمور حسيني، در دسـامـبـر        
هزار خودرو با سرنشين بدحجاب در تهـران خـبـر       ۴۰ توقيف 

ـلـيـون و شـصـدهـزار زن                   داد. طبق گزارشات دولتي يـک مـي
بدليل عدم رعايت حجاب دلخواه حکومت در خـيـابـانـهـاي        
ايران از طرف پليس امنيتي اخطار گرفته اند يا جريـمـه شـده      
اند. اينها را سفير بخوبي ميداند. در برخي سالها ايـن آمـار         

ميليون و نيم و حتي سه ميليون نفر ميرسد. سفير اينـرا    ۲ به 
ـفـر در سـه سـال گـذشـتـه در دوره                       ۲۵۰۰ هم ميدانـد کـه     ن

حکومت روحاني اعدام شده اند. ميدانـد کـه صـدهـا فـعـال              
کارگري و مخالف و منتقد سياسي در زندان هستند و حتـي  
از امکانات پزشکي محروم ميشوند. سفير خبر دارد کـه در     
سال گذشته در چنـديـن مـورد جـوانـان را بـدلـيـل نـوشـيـدن                      
مشروب شالق زدند و تعدادي کارگر معدن طالي آق دره را       
بدليل اعتراض به اجحافات کارفرما شالق زدند. خـبـر دارد        
ـه                        که با تحريک امـام جـمـعـه هـا، مـامـوران سـازمـان يـافـت

 «بدحـجـاب  »حکومت شروع به اسيدپاشي به صورت زنان 
کردند و وقتي با اعتراضات تند مردم و تـجـمـعـات کـوبـنـده          
ـه جـبـاري              زنان و جوانان روبرو شدند عقب نشستـنـد. ريـحـان

ساله اي که به قتل يک مـقـام امـنـيـتـي کـه قصـد                ۱۹ دختر 
تجاوز به او را داشت هفت سال در زندان نگهداشتند و سپـس  

بيرحمانه اعدام کردند. نامه هاي ريحانه را بخوانيد تا معنـي   
ـه        دادگاه و کل سيستم قضايي در حکومت ايران را بدانـيـد. ب
اينها اعدام دهها هزار زنداني سياسي و تجاوز به دختـران در    

ـه جـرم            ۱۵ و      ۱۴ زندان ها، اعدام دختران و پسـران     ـه ب سـال
ـه                 ـه، ب هواداري از گروههاي اپوزيسـيـون، اعـدام زنـان حـامل
ازدواج درآوردن برخي زنان زنداني بـا مـامـوران شـکـنـجـه و              
اعدام و اسيدپاشي به صورت زنـان و دسـت بـريـدن و چشـم                
درآوردن و اعدام همجسنـگـرايـان طـبـق قـوانـيـن مـجـازات                 
اسالمي را اضافه کنيد. همه اينها را سفير ميداند و از آنـهـا      
دفاع ميکند و به همين دليل سفير اين حکومت شده اسـت.    

ـه مـردم        «خدمات»اينها هم بخشي از  جمهوري اسالمي ب
ـه                ۱۶ ايران است. اخيرا نرگس محمدي فعـال حـقـوق زنـان ب

سال زندان محکوم شده و حتي به او اجازه نميدهند کـه بـچـه        
هايش را مالقات کند. اخيرا علي خامنه اي رهـبـر هـمـيـن           
آقاي سفير حکم داده که زنان حق دوچرخه سواري در امـاکـن       
عمومي را ندارند اين يعني زنان فقط مـي تـوانـنـد در اتـاق            

 «خـدمـات  »خانه شان دوچـرخـه سـواري کـنـنـد! لـيـسـت                   
جمهوري اسالمي به مردم واقعا انتها ندارد! اينها را هم سيد  
رسول مهاجر سفير جمهوري اسالمي در سوئد ميداند و هـم    
امروز مردم دنيا کم و بيش ميدانند و ما هم بي وقفـه تـالش     
ميکنيم کل کارنامه حکومت را به اطالع افـکـار عـمـومـي        

 دنيا برسانيم.  
آقاي سفير مطمئن باشيد که کـولـتـورن ايـنـهـا را کـم و                
ـه حـکـومـت شـمـا و بـا                           ـق بيش ميداند و با آگـاهـي از سـاب
ارزشگذاري براي انسانها قراردادش را با سفـارت لـغـو کـرد.         
اينرا هم اضافه کنم که ما معترضين به شما چند نفر منفرد! 
نيستيم ميليوني هستيم. يعني ميليونهـا زنـي کـه جـريـمـه              
ميشوند، ميليون ها کارگري که مدام اعتصاب مـيـکـنـنـد،      
ميليونها جواني که ساده ترين حق زندگي از آنها گرفته شـده،  

 دهها هزار خانواده اعدام شدگان و ....  
بار ديگر از طرف هزاران ايراني مقيم جـنـوب سـوئـد از           
کولتورن قدرداني ميـکـنـم. کـولـتـورن مـطـمـئـن بـاشـد کـه                       
ـقـبـال روبـرو                      اقدامش از طرف اکثـريـت مـردم ايـران بـا اسـت

 ميشود. 
 فريده آرمان مسئول سازمان حق زن  

   ۲۰۱۶ اکتبر  ۶ 
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بنا به اخبار رسيده به کميته کردستان 
حزب در جريان تجمع اعتراضـي روز    
ـفـر از      پنجشنبه مردم مريوان، شش ن
ـيـن اعـتـراضـي تـوسـط              فعالين کمـپ
نيروهاي سرکوب رژيم دستگير شـده    
ـيـن و         اند. بهره عارفي فعال اين کـمـپ
يکي از دستگيـر شـدگـان اسـت. بـه             
مــحــض دريــافــت اســامــي ديــگــر            
دستگير شدگان بـه اطـالع خـواهـيـم          
ـتـي          رساند. مردم مريوان در مـوقـعـي
ـنـد بـا تـداوم و                    ـتـوان هستند کـه مـي

گسترش اعتراض خود حکومتيان را 
وادار کنند که دستگيـرشـدگـان فـورا       
ـيـد و            آزاد شوند. هيچ نوع وثيقـه و ق
ـبـايـد                   شرطـي بـراي آزادي آنـهـا را ن

 پذيرفت. 
کـمــيــتــه کــردســتــان حــزب از مــردم           
معترض ميخواهـد کـه بـراي آزادي          

 دستگير شدگان اعترض کنند.
کميته کردستان حزب کمونيست 

 کارگري
 ۲۰۱۶ اکتبر  ۶ ، ۹۵ مهر  ۱۵ 
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اعتراض عليه امـنـيـتـي کـردن          
اعتراضات کـارگـران، مـعـلـمـان، و           
مردم معترض امروز بيش از بـيـش       
ابعـادي اجـتـمـاعـي گـرفـتـه اسـت.                
خواستهايي چـون مـخـتـومـه کـردن           
پرونده ها و پرهيز از پرونده سـازي و    
امنيتـي کـردن مـراکـز آمـوزشـي ،               
توقف اجراي احکـام بـراي فـعـالـيـن           
معلم چون بداقي،عبدي ، باغانـي ،    
هاشمي و بهشتـي و پـايـان اعـمـال            
فشار عـلـيـه کـانـون هـاي صـنـفـي                  
فرهنگيان و رفع موانـع مـوجـود در        
مسير فـعـالـيـت ايـن کـانـون هـا و                   
همکاري در جهـت بـرگـزاري هـرچـه          
سريعتـر مـجـامـع عـمـومـي آنـهـا،                
صــدور پــروانــه فــعــالــيــت بــراي                 

تکليف در اسرع وقـت   هاي بال تشکل
و حمـايـت قضـايـي دفـتـر حـقـوقـي                

ن    وزارت آموزش و پرورش از فـعـاال    
صنفي، فرهنگي از جملـه بـنـدهـاي       
مهم قطعنامه هـاي تـجـمـع هـزاران          
نفره معلمان بازنشسته در ششم مهر 
ماه و بيانيه هاي مـخـتـلـف کـانـون           
هاي صنفي معلمان به مناسبت روز 
جهاني مـعـلـم بـود. بـديـن تـرتـيـب                 
کارزاري که با بيانيه مشترک جـعـفـر    
عظـيـم زاده از رهـبـران کـارگـري و                 
اسماعيل عبدي از رهبران معـلـمـان    
به مـنـاسـبـت روز جـهـانـي کـارگـر                  
امسال داده شد و ابعـاد اجـتـمـاعـي        
گسترده اي پيدا کرد، اکـنـون بـا بـه           
ميـدان آمـدن مـجـدد مـعـلـمـان، و                 
محور قرار گرفـتـن مـوضـوع آن در           
خواستهاي اعـتـراضـي آنـان،  ايـن              
جنبش اعتراضي شـتـاب بـيـشـتـري         
پيدا کـرد و بـيـش از بـيـش ابـعـاد                    
 اجتماعي آن به نمايش گذاشته شد. 

کـارزار عـلـيـه امـنـيـتـي کــردن               
مبارزات کارگران، معلمان و مـردم      
معترض، خـواسـت مشـخـص لـغـو           
تمامـي پـرونـده هـاي مـفـتـوحـه بـا                  
اتهامات امنيـتـي چـون "اخـالل در            
نظم و امنيت ملـي" کـارزاري اسـت         
که مستقيما سرکوبگري هـاي رژيـم     
اسالمي را نشانه ميرود و به لـحـاظ   
سياسي بسيار مهم است. هر قدمي  

که در اين کارزار به جلو برميداريـم،  
مبارزات کل جامعه در مـوقـعـيـت         
قدرتمند تري قـرار مـيـگـيـرد. ايـن              
کارزار يک گام مشخص روشن بـراي  
آزادي زندانيان سياسي و در دفاع از 
آزادي هــاي پــايــه اي ســيــاســي در            
جامعه است. معناي مشخـص ايـن      
کارزار دفـاع از حـق تشـکـل، حـق                
اعتصاب، حق تجـمـع، آزادي بـيـان         
و ... و مــهــم اســت کــه يــک بــنــد                    
اعتراض هـر حـرکـتـي در جـامـعـه                
فوکوس بر روي هـمـيـن خـواسـتـهـا              

 باشد. 
هم اکـنـون شـمـار بسـيـاري از              

کارگران، معـلـمـان، دانشـجـويـان و           
مردم معترض بخـاطـرمـبـارزاتشـان      
در دفاع از معيشت و آزادي، تـحـت   
عـنـاويــنـي چــون اخــالل در نــظـم و               
امنيت ملي، تـبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام،              
اجتماع و تباني عـلـيـه نـظـام و ...              
احکام سنگين زندان گرفته و تـحـت     

 پيگرد هستند.
بهنام ابراهيم زاده از چهره هـاي   

شناخته شده کارگري با اتهاماتي از 
 همين دست در زندان است. 

جعفر عظيم زاده بر اساس چنين 
سال حکم زنـدان دارد و       ۶ احکامي 

عليرغم اعتراضات جانانه اش عليه 
چنين احکامي و کارزار وسيعي اي   
کـه در دفـاع از او بـه راه افـتـاد و                      
عليرغم خواست مشخص وي مبني 
بر اعـاده دادرسـي پـرونـده اش، در               
پـرونــده جــديــدي بــه هــمــراه شــاپــور           
احساني راد يکي از ديگر از چـهـره       
هاي شناخته شده کارگري به دادگـاه  
احضار شده است. در اين پرونده آنان 
متهم به "اجتماع و تبانـي بـه قصـد         
اقدام عليه امنيت کشور و تبليغ بـر    
عــلــيــه نــظــام جــمــهــوري اســالمــي،        
تشويش اذهان عمومي و اخـالل در      
نظم عمومي و جعل عـوان و شـغـل        
مرتبط با دادن مشـاوره حـقـوق بـه             
کارگران" شده اند. بر اسـاس هـمـيـن         

مـهـر مـاه         ۱۴ اتهـامـات آنـهـا در           
دادگـاهـي شـدنـد و مصـاديــق ايــن              
اتــهــامــات تشــکــيــل و مــديــريــت           
اتحاديه آزاد کارگران ايران و مـقـالـه    

ها و مصاحبـه هـاي ايـن دو فـعـال              
کارگري پيرامون مسـائـل کـارگـري         
بود. که در برابر اين اتهامات جعفـر   
عظيم زاده و شاپور احسـانـي راد از       
فعاليتهاي مبارزاتي خود و اتحاديه 
آزاد کارگران ايران دفاع کردنـد و بـا       
رد اتهامات وارده، خواهان برداشتـه  
شـدن اتــهــامـات امــنــيـتــي از روي            
پرونده هاي تمامي فعالين کـارگـري     

 شدند.
همچنين خواست اعاده دادرسي 
جعفر عـظـيـم زاده از سـوي "ديـوان               
عالي کشـور" رد شـده اسـت. و در                
اعتراض به اين مـوضـوع اتـحـاديـه          
آزاد کارگران ايـران بـيـانـيـه اي داده            
است که در بخشي از آن چنين آمـده    

 است:
" رد اعاده دادرسي جعفر عظيـم  

ديوان عالي کشور  ۳۳ زاده در شعبه 
در رابطه با محکوميت شـش سـالـه      
ــرگــزاري                  ــا آن ب اش و هــمــزمــان ب
جلسات محـاکـمـه در دادگـاهـهـاي           
کيفري و انقالب شهرستان سـاوه بـر       
علـيـه وي و شـاپـور احسـانـي راد،                 
بيانگر اصرار مسئوليـن قضـائـي و        
امنيتي جمهوري اسالمي بـر تـداوم     

 -امنيتي کردن فعاليتهاي صنـفـي     
مدني و دهـان کـجـي بـه خـواسـت                 
ميليونها کارگر و معلم در ايـران و        
دهها سـازمـان جـهـانـي و کشـوري             
کارگران و سازمانهاي حقـوق بشـري     
در سطح جهاني براي پايان دادن بـه      

 -امنيتي کردن فعاليتهاي صنـفـي     
مدني و برداشتن اتهامات امنـيـتـي    
از روي پـرونـده هـاي فـعـالـيـن ايـن                 

 جنبشهاست". 
در ادامه اين بيانيه به ليستي از 
فعالين کارگري و معلمان مـعـتـرض    
اشاره شده اسـت کـه بـا اتـهـامـاتـي              
امنيتي احکام زندان گـرفـتـه انـد و           

 چنين آمده است:
" وي و صفي از رهبران کارگـري   
و معلمان همچون عبديـهـا، بـداقـي       
هــا، بــهــشــتــي هــا، صــالــحــي هــا،          
رضويهـا، مـدديـهـا، بـاغـانـي هـا،               
خواستارها، نجاتي ها، شهابي هـا،    
بهنام ها، جراحي هـا، شـاپـورهـا و           

دهها و صدها نفر ديگـر از رهـبـران        
اعتراضات کـارگـري در مـعـادن و             
صنايع توليدي خـدمـاتـي، کسـانـي          
نيستند که با زندان و پـرونـده سـازي      
دست به عقب نشيني از خواستهـاي  
بر حق و انساني شان بزنند. ايـن، آن     
چيزي است که حکومتگران از درک     
آن عاجزند و به همين دلـيـل پـاسـخ         
حق خواهي چنين انسانهاي شريف و 
ــهــامــات واهــي               ــا ات جســوري را ب
ــرکــوب                   ــي و زنــدان و س ــيــت امــن

 ميدهند.".
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران در        
اين بيانيه بر روي اين حقيقت آشکار 
که رژيم اسالمي با سـرکـوب راه بـه        
جايي نمي برد و کارگران در دفاع از 
زندگي و معيشتشـان سـاکـت نـمـي          
مــانــنــد، تــاکــيــد گــذاشــتــه اســت.           
اعتراضات گسترده کارگري، کمپين 
وسيع اجتماعي عليه امنيتي کـردن    
مبارزات کارگران، معلمان و مـردم      
جامـعـه کـه در اعـتـراضـات اخـيـر                 
معلمان، درخشش ديـگـري داشـت،        
موج جديد اعتراضات معلمان همـه  
و همه نشانه هايـي بـر صـحـت ايـن            

 ادعاست.  
پرونده هاي امـنـيـتـي تشـکـيـل          
شده براي کارگران، معلمان و مـردم      
معترض بخاطر مبارزات برحق شان 
براي داشتـن يـک زنـدگـي انسـانـي،             
نشاني آشکار از جـنـايـت هـر روزه             
دستگاه قضايي جمهوري اسالمي و 
قوانين عصر بربـريـت آن  در قـبـال             

زندگي و معيشت کل جامعه اسـت.  
دادگاه هاي اين سيسـتـم، بـيـدادگـاه        
ــوب                 ــه شــان ســرک ــف اســت و وظــي
اعــتــراضــات کــل جــامــعــه اســت.          
دادگاههايي بدور از چشم جامعه که 
با هزار جور توطئه و پاپـوش دوزي،    
رهبران و فعاليـن کـارگـري و مـردم           
معترض را به محاکمه ميکـشـد تـا      
جــامــعــه را عــقــب بــزنــد و جــلــوي             
سازمانيابي جنبش هاي اعتـراضـي   
اي که هر روز قدرتمنـد تـر بـه جـلـو            
مي آيد را بگيرد. جمهوري اسالمي  
از برپايي دادگاههاي علني و مقابل 
چشم جامعه وحشت دارد. از اعـالم     
اينکه جرم کارگر و معـلـمـي کـه در         
زنــدان اســت، مــبــارزه بــراي حــق و            
حـقــوقـش وحشـت دارد و بـا انــگ               
امنيتي و پاپوش دوزي مـيـکـوشـد،     
صداي اعتراض آنان را خـفـه کـنـد.           

 کل اين بساط بايد جارو شود. 
مبارزه عليـه فـقـر و فـالکـت و              
جهنمي که به زندگي و معيشت کـل  
جامعـه تـحـمـيـل شـده اسـت، جـرم                 
نيست. زندگي انساني حق کـارگـران    
و کل جامعه اسـت. بـايـد تـمـامـي              
پــرونــده هــاي تشــکــيــل شــده بــراي           
کارگران، معلمان و مردم مـعـتـرض      
تحت اتهامات امنيتي فورا باطل و 
احکام صـادر شـده بـراي آنـان لـغـو               
شود. بـهـنـام ابـراهـيـم زاده و هـمـه                  
زندانيـان سـيـاسـي بـايـد فـورا آزاد                

 شوند. 
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اين از گفته هاي اخير صـادق زيـبـا        
ــي                 ــم ــل ــادر ع ــالم از اعضــاي ك ك
دانشگاه تهران و از تئوريسيـن هـاي     
حــكــومــت "تــدبــيــر" و "اعــتــدال" و              
جنبش اصـالح طـلـبـي حـكـومـتـي             
است. ايشان تاكنون بنا بـه داليـلـي         
توانسته است از تيغ جناح راست در 
امان بـمـانـد. ايشـان هـر از گـاهـي                 
سخناني ميگويد كه از ديـد جـنـاح        
ــر                 ــم ب ــوژي حــاك ــول ــدئ راســت و اي
حكومت اسـالمـي تـابـوي مـحـض             
است، اما از قرار دردسري هـم بـراي     

 ايشان به دنبال نداشته است. 
عالوه بر گفته فـوق كـلـمـات قصـار            
ديگري هم دارد: "دروغ گـفـتـنـد كـه          
غرب مخالف پيـشـرفـت مـاسـت!"،          
"واقعيت آن اسـت کـه دشـمـنـي بـا                  
آمريکا يا آمريکا ستيزي نه در ذات 
انقالب بود و نه اسـاسـا "اسـتـکـبـار          
ستيزي"، "غرب سـتـيـزي"، "صـدور              
انقالب" و اين دست شـعـارهـا جـزء          
خواستـه هـا، آرمـان هـا و اهـداف                
مردم در مبارزه شان عليه رژيم شـاه    
بودند." و يا اينـكـه: "ايـن آمـريـكـا               
ستيزي را اگـر از نـظـام جـمـهـوري                 
اســالمــي ايــران بــگــيــريــد، عــمــال           
جمهوري اسالمي ايران را با بـحـران     

 هويت مواجه ساخته ايد." 
در اين چهارچوب به چند سئوال بايد 
پـاسـخ داد. هـدف از طـرح چـنـيـن                   
مسائلي كه بعضـا خـط قـرمـزهـاي          

ايدئولوژيك حكـومـت را       –سياسي 
به چالش ميكشند، كدام است؟ ايـن  
مباحث از چه جايـگـاهـي در صـف         
ــي              ــت اســالم ــكــوم ــاي ح ــه ــدي ــن ب
برخوردارند؟ باالخـره پـاسـخ مـا بـا            
فرض پـذيـرش صـورت ظـاهـر ايـن               
مسائل چـيـسـت؟ بـراسـتـي "مـانـع                
پيشـرفـت و دمـكـراسـي در ايـران"                

 چيست؟
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زيبا كالم تاكنون از نوعي مصونيت 
سياسي برخـوردار بـوده اسـت. ايـن            
مصونيت را بـايـد گـفـت ايشـان بـه             
درجــات زيــادي مــديــون حــمــايــت          

رفسنـجـانـي      –ائتالف باند روحاني 
است. زيبا كالم سياستهاي اين باند  

را بطور آزمايشـي و قـبـل از ارائـه             
رسمي و بمنظور درك واكنش جـنـاح   
رقيب و جامعه مطرح ميـكـنـد. بـه        
همين اعتبـار در خـط مـقـدم نـظـر               
سنجي اين جناح در سطـح جـامـعـه       
قرار دارد. مـكـنـونـات قـلـبـي ايـن                
جناح را شفاف تر و خام تـر مـطـرح        
مــيــكــنــد. نــقــش ايشــان درجــريــان          

و حـــكـــومـــت        ٥ +  ١ مــذاكـــرات     
ــيــن جــايــگــاهــي             اســالمــي از چــن
ــر               ــان صــريــح ت ــود. زب بــرخــوردار ب
سياستهاي اصلي ايـن جـنـاح بـود.           
اكنون نيز به مساله جدي و تـعـيـيـن       
كننده اي در سـرنـوشـت حـكـومـت             
پرداخـتـه اسـت. مسـالـه رابـطـه بـا                  
آمريكا، اين مساله دارد ميـرود كـه     
به گرهي تريـن مـعـضـل حـكـومـت            

 اسالمي تبديل شود.
واقعيت ايـن اسـت كـه تصـويـر دو                
جناح اصلي حكـومـت اسـالمـي از         
مناسبات با آمريكا يكسان نيست. 
جــنــاح راســت بــمــنــظــور بــرداشــتــن        
تحريمـهـاي اقـتـصـادي تـن بـه يـك                 
سازش تاكتيكي داد. خامنه اي اين  
چــرخـــش ســيـــاســـي را "نـــرمـــش             
قهرمانانه" نام نهاد. اما تاكيد كـرد      
كه اين "نرمشي" موقت اسـت. تـك          
نوبتي است. استراتژيك نيست. و بـه  
مـحـض ايـنـكـه ايـن مـذاكـرات بــه                 
نتيجه اي رسيد، پروسه غـرولـنـد در      
مورد رابطـه بـا آمـريـكـا را از سـر                 
گرفت. ايـن جـنـاح هـويـتـش را بـه                   
سياست كور "آمريكا سـتـيـزي" گـره         
زده است. بدون تشديد تـخـاصـمـات      
در اين چهارچوب قادر نيست تعادل 
خود را حفظ كند. بدون اين سياست  
دچار تناقض و گيج سري ميشـود و    
خود را در سـراشـيـبـي سـقـوط مـي            

 بيند.  
 –از طرف ديـگـر جـنـاح روحـانـي               

رفسنجاني عمال قضيه را بر عكـس  
مي بـيـنـد. بـقـاي عـمـر حـكـومـت                  
اســالمــي را در بــرقــراري رابــطــه و            
نرماليزه كردن مناسبات حـكـومـت      
اســالمــي و غــرب، و مشــخــصــا              
آمريكا، جستجو مـيـكـنـد. تصـور           
ميكنند زمانيكه كـه بـر كـوهـي از           
نفرت و انزجار توده هاي مـردم قـرار     
دارند، تنها شانس و برگ برنده شـان  

نفس همين مناسبات است. از ايـن     
 ٥ +  ١ رو از پــروســه مــذاكــرات                

تصويري استراتژيك داشتند. از ايـن     
رو در پس هر پـيـچـي مـجـددا ايـن             
ــذي وارد                  ــف ــن ــر م ــت را ه ــاس ــي س
مــجــادالت جــنــاحــي مــيــكــنــنــد.         
"جسـارت" بــرخـي چــهـره هــاي ايــن              
جناح ناشي از مـوقـعـيـت خـطـيـري          
است كه حكـومـت اسـالمـي در آن           

 گرفتار است.
اما هر دو جناح اشتباه مـيـكـنـنـد.        
تشديد سياست كور ضد آمريكـايـي   
گــري جــنــاح راســت و مــانــورهــاي           
كـودنـانـه نـيـروهــاي سـپـاه و سـايــر                 
نيروهاي سـركـوب رژيـم اسـالمـي،            
عمـال رژيـم را در پـروسـه اي قـرار                  
ميدهد كه بـخـاطـر اجـتـنـاب از آن             
خامنه اي ناچار شد تن به سـيـاسـت      
"نرمش قهرمانانه" دهد. اقدامي كـه   
در صــورت پــافشــاري بــر آن رژيــم             
اسالمي را در مسـيـر غـيـر قـابـل                 
برگشتي قرار ميداد. از طرف ديـگـر   
اين تصور جناح "اعتدال طـلـب" كـه        
گويا با نرماليزه كردن مناسبـات بـا     
غرب عمال بر عمر سيـاه حـكـومـت       
اسالمي افزوده است، كامال پـوچ و      
غير واقعي است. واقعيت اين اسـت   
كه هرگونه نرماليزه كردن مناسبـات  
حكومت اسالمـي بـا غـرب عـمـال            
مســتــلــزم چــرخشــهــا و جــدالــهــاي          
ســهــمــگــيــنــي در درون حــكــومــت          
اسالمي و تضعيف موقـعـيـت راس      
حــكــومــت و جــنــاح راســت اســت.           
اقدامي كه آن جناح به سادگي به آن   
تن نخواهـد داد. بـعـالوه هـر گـونـه                
تغيير و تحولي در جهـت نـرمـالـيـزه        
كردن مناسبـات ايـن حـكـومـت بـا             
غرب قبل از اينكه به نـتـايـج مـورد       
نظر اين جناح منجر شود، به تغيـيـر   
موقعيـت رژيـم اسـالمـي در قـبـال               
مردمي كه در كمينش نشسته انـد،    
منجر خواهـد شـد. ايـن چـرخشـهـا              
براي مردم نشان ضعف و چرخشهاي 
استراتـژيـك در حـكـومـت و سـوت               
تعرض به رژيم اسـالمـي بـراي بـزيـر          
كشــيــدن آن و تــعــرض بــه كــلــيــت              

 حكومت اسالمي است. 
حــكــومــت اســالمــي در يــك بــرزخ          
سياسي قرار گرفته است. هـر درجـه      

ــور "ضــد                     ــبــل ك ــر ط ــدن ب ــوبــي ك
آمريكايي" گري عمال اين حكومـت   
را تحت فشارهاي مضـاعـفـي قـرار         
ميدهد. از طرف ديگـر "نـرمـالـيـزه"          
كردن مناسبات با آمريكا مسـتـلـزم    
تعميق شكـافـهـا و تضـعـيـف رژيـم              
اسالمي و ايجاد موقعيت مناسبـي  

 براي تعرض توده هاي مردم است.
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زيـبـا كـالم بـا سـادگـي نـه چـنــدان                   
معصومانه اي اعالم كرده است كـه:  
"آمريكا ستـيـزي بـزرگـتـريـن مـانـع              
پـيــشــرفـت و دمـكــراســي در ايــران            
است". ظاهرا ما بـايـد از ايشـان و              
ساير دلسوزان و نظريه پردازان رژيـم    
اسالمي بپذيريم كه درد واقعـي ايـن     
جناح و يا ساير جناحهاي حكـومـت   
اسالمي مساله "پيشرفت جامعه" و   
يا مساله "دمكراسي"، حـال بـه هـر          
اعتباري، در جامعه است. امـا نـه!        
چنين تصور خامي مـجـاز نـيـسـت.        
ــع               ــه مــوان ــيــروهــا ن ــه ايــن ن مســال
"پيشرفت" و نه موانع "دمـكـراسـي"         
در جامعه است. هدفشان مستقل از 
كشمكشها و دعواهـاي جـنـاحـي و         
تيغ كشـيـدن بـر يـكـديـگـر، حـفـظ                   
حاكميت اسالمي است. اگر تغيير و  
تفاوتي است، بـر سـر مـخـتـصـاتـي            
است كه ميـتـوانـد بـقـا و دوام ايـن               
حكومت سياه را تضمين كنـد. درد     
هيچكدام از جناحهاي رژيم اسالمي 
از ابتداي استقرار خونين شان تـا بـه     
امروز نـه پـيـشـرفـت جـامـعـه و نـه                  
"دمكراسي" بـوده اسـت. هـدفشـان               
تنها و تنها بقا و چپاول اموال مـردم  
است. اين فـلـسـفـه وجـودي چـنـيـن                

 حكومتي است. 
اما بگذاريد براي لحظه اي هـم كـه         
شده واقعيات را فـرامـوش كـنـيـم و          
خود را بـه سـادگـي زده و در ايـن                   
سئوال زيبا كالم شريك شـويـم و بـه          
اين سئوال پاسخ دهـيـم. پـاسـخ مـا           
روشن اسـت. از نـقـطـه نـظـر حـزب                 
كمونيست كارگري، اساسي تـريـن و     
عمده ترين مانع "پيشرفت" جـامـعـه      
نفس وجود حاكميت سياه اسـالمـي     
است كه با اعدام و شكنجه و زنـدان    
و شالق تـاكـنـون دوام آورده اسـت.             

مانع هر ذره پيشرفتي در جامعه در   
درجــه اول نــفــس وجــود حــكــومــت          
اســالمــي اســت. مــانــع هــر درجــه            
آزادي، برابري، عدالت اجتماعـي، و    
پيشرفت مدنيت و حـرمـت انسـانـي       
وجود حاكميت اسالمي در جـامـعـه    
است. بـراي قـرار دادن جـامـعـه بـر                
مسير پيشرفت و ترقي در درجه اول   
بايد حكومت آدمكشان اسالمي را   
بــا اعــتــراض و جــنــبــش انــقــالمــي          

 سرنگون كرد. 
از طرف ديگر اگر منظور ايشـان از      
"دمــكــراســي" اســاســا دمــكــراســي         
ليبرال و يا مفاد بيانيه حـقـوق بشـر        
است. باز بايد گفت كه تحقق چنـيـن    
مطالباتي در جامعـه در درجـه اول         
مستلزم بزير كردن همه جانـبـه رژيـم      
اسالمي و خالصي از زنـجـيـرهـايـي      
است كه اين حـكـومـت بـر جـامـعـه            
كشــيــده اســت. اســتــقــرار چــنــيــن             
مطـالـبـاتـي نـيـازمـنـد سـرنـگـونـي                 
انقالبي حكومت اسالمي، استـقـرار   
يك حـكـومـت سـكـوالر، مسـتـلـزم               
ــان، مســتــلــزم              آزادي و رهــايــي زن
خالصي جـوانـان و نـابـودي فـقـر و               
 فالكت عظيم حاكم بر جامعه است.  
در پايان بايد به اين نكته اشاره كـرد  
كــه "پــيــشــرفــت و دمــكــراســي" در            
جوامع سرمايه داري از نـوع ايـران           
عمال قابل جمـع نـيـسـتـنـد. اگـر از               
"پيشرفت" منظور پيشرفت شـرايـط       
اقتصادي و سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي            
توده هاي جامعه مد نظر باشد، بايد 
هزار بار تاكيد كرد كه تحقق چـنـيـن    
پيشرفتي نه تنها مستلزم سرنگونـي  
رژيم اسالمي است بلكـه در اسـاس       
نيازمند تعيين و تكليف قـطـعـي و        
خلع يد از سياسـي و اقـتـصـادي از           
مناسبات استفثارگرايانـه سـرمـايـه       
داري اســت. تــنــهــا و تــنــهــا يــك                 
جمهوري سوسيـالـيـسـتـي مسـتـلـزم           
ــاه وســعــادت               آزادي، بــرابــري، رف

 انسانها است. راه ديگري نيست!
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دولت فعلـي ازدعـاوي دولـت قـبـل عـلـيـه فـعـاالن                     "
صنفي و مدني صرف نظر نکرده است و پـرونـده فـعـاالن           
صنفي معلمان همچنان درمحاکم قضايي مفتوح و بـراي    
تعدادي از افراد برهمين اساس و در زمان هـمـيـن دولـت،       

 آراي محکوميت صادر و اجرا گرديده است ... .
براي فرهنگيان کشور در بر همان پاشنه مي چرخـد و    
ادعاي دولت مبني برحذف نگاه امنيتي به فعاليت هـاي    
مدني بيشتر به يک طنـز شـبـاهـت دارد. دولـت کـنـونـي                  
حتي در هيات هـاي تـخـلـفـات اداري و حـراسـت هـا و                       
وزارت اطالعات که مستقيماً تحت نـظـر خـودش اسـت،         
نسبت به رفع سوء پيشينه هاي ساخـتـگـي بـراي فـعـاالن           

 است." صنفي و لغو احکام دولت قبل، قدمي برنداشته 
اين بخشي از بيانيه شوراي هماهنگـي تشـکـل هـاي         
صنفي فرهنگيان سراسر کشور به مـنـاسـبـت روز مـعـلـم            

 است.  
مخالفت با پرونده سازيهاي امنـيـتـي بـراي فـعـالـيـن             
جنبش کارگري و معلـمـان و خـواسـت حـذف اتـهـامـات                 

ارديبهشت روز جهـانـي کـارگـر        ۱۱ امنيتي اولين بار در  
عظيم زاده مطرح شـد و اکـنـون در روز            -در بيانيه عبدي

معلم  شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فـرهـنـگـيـان        
در بيانيه خود بر آن تاکيد ميکند. اين تجـلـي پـيـونـد  و             
همبستگي جنبش کارگري و جنبش معلمان و اولين گـام    
در مقابله با بازداشتها و محاکمات فـعـالـيـن صـنـفـي و            

 سياسي و مدني است.   
پرونده سازي امنيتي عليه فعالين جنبش کـارگـري و     
جنبش معلمان و همه افرادي کـه جـرمـي بـجـز دفـاع از                 
حقوق و معيشت و مـنـزلـت انسـانـي نـدارنـد يـک شـيـوه                   
هميشگي جمهوري اسالمي بوده است. نه تـنـهـا در دوره         
دولت فعلي و يا قبلي بـلـکـه در تـمـام دوران حـاکـمـيـت                    
جمهوري تحت عنـاويـن بـخـطـر افـتـادن امـنـيـت مـلـي،                     
توطئه ضـد انـقـالب، بـرانـدازي نـرم و غـيـره  فـعـالـيـن                             
جنبشهاي اعتراضي بازداشت و زنداني و بعضا به اعـدام    
محکوم شده اند. بايد اين اسلحه را از دسـت حـکـومـت              
خارج کرد. مخالفت با پرونده سازيهاي امنيتي از جـانـب      
فعالين جنبشهاي اعتراضي اوليـن گـام در ايـن مـبـارزه              
مشترک است. زنان و جوانان معترض و فعـالـيـن مـبـارزه         
عليه بيحقوقي زن و آپارتايد جنـسـي و عـلـيـه مـجـازات              
اعــدام، و جــنــبــش دفــاع از حــقــوق کــودک و جــنــبــش                     
سکوالريستي و جنبش حـفـظ مـحـيـط زيسـت و سـايـر                   
کارزارها و جنبشهاي اجتمـاعـي نـيـز بـايـد بـه کـارگـران                  
معلمان به پـيـونـدنـد و در گـفـتـمـانـهـا و بـيـانـيـه هـا و                              
اعتراضات خود خواسـت حـذف اتـهـامـات امـنـيـتـي از                  
پرونده همه فعالين مدني و صنفي و سياسي را با صـداي    
بلند اعالم کنند. اين يک رکن مـهـم مـبـارزه بـراي آزادي             
زندانيان سياسي و براي آزادي بيان و عقيده و مطبـوعـات   

 و  حق تشکل و اعتراض در جامعه است.  

"بدون شک اگـر درجـريـان فـتـنـه            
نيروهـاي بسـيـج و سـپـاه ورود               ۸۸ 
کردند امروز چـيـزي از انـقـالب            نمي

 باقي نمانده بود."
 يکي از فرماندهان سپاه   

 
ترجمه اين گفته به زبان آدميـزاد  
اينـسـت "بـدون شـک اگـر درجـريـان                 

نيروهاي بسيـج و سـپـاه         ۸۸ انقالب 
کـردنـد امـروز         مردم را سرکوب نمـي 

چيزي از جـمـهـوري اسـالمـي بـاقـي            
 نمانده بود." 

سـال هـنـوز         ۶ بعد از گـذشـت         
" دسـت از سـر             ۸۸ کابوس "فـتـنـه       

حکومتيها برنداشته است. بـخـوبـي       
ميدانند که اکثريت قريب بـه اتـفـاق        
مردم از حکومـتـشـان مـتـنـفـرنـد و             

در راه است.  ۸۸ انقالبي عظيم تر از 
اما معضل مقامـات تـنـهـا بـرآمـد           
انقـالبـي در آيـنـده نـيـسـت، بـلـکـه                   
اعـتــراضــات و مـبــارزات گســتــرده         
بخشهاي مختلف جامعه در هـمـيـن    
امروز است. اين سردار سپاه مدعـي   
است: "نيروهاي سپاه در تمام عرصه   
هاي جنگ نرم حضور دارند و اجـازه  

دهند دشمنان با نفوذ فرهـنـگـي     نمي
هاي شوم خود را  به بدنه جامعه نقشه

 عملي کنند. "
اينجا هم بايد از زبـان آخـونـدي        
کشف رمز کرد. منظـور از "جـنـگ          
نرم" بچالش کشيدن اسالم و قوانـيـن    
و مقدسات ضـد زن و ضـد شـادي              
اسالمي است و "دشمنان" هـم تـوده         
مردمي هستند که هر روز دارند اين 
ــا                 ــر پ ــدســات را زي ــن ومــق ــي ــوان ق

تـنـهـا يـک             ۸۸ ميگذارند. خيزش    
نقطه اوج در مبارزاتي بود کـه قـبـل      
از آن در جامعه وجود داشت و بـعـد       

نيـز در ابـعـادي وسـيـعـتـر و                 ۸۸ از 
عـمـيــق تـر ادامـه يـافـت. در زبــان                  
مقامات  "جنگ نرم" و يا "برانـدازي    
نرم" اسم رمز ايـن جـنـبـش تـوده اي            
مردم عليه کليت جمهوري اسـالمـي   

 است. 
اين جنگ مردم عليه حکـومـت   
چنان گسترده و تـعـرضـي اسـت کـه            
حتي صفوف حکومتي ها را بـه هـم     
ريخته است و از کشـتـارهـاي دهـه             
شصت تـا دزديـهـاي مـيـلـيـاردي و              
حقوقهاي نجومي و از جـملـه نـقـش         

اقتصادي سپاه و انحصارش بر بـازار  
قاچاق و بنادر و فرودگاهها و منابـع  
مالي کشور را به موضوع کشمکش 
ميان مقامات و باندهاي مافـيـائـي    
حاکم تبديـل کـرده اسـت. يـکـي از               
داليل اظـهـارات جـنـاب سـردار در            
واقع  دفاع از سپاه در نزاعهاي درون 
حکومتي است. ايشـان مـيـگـويـد:           

هـاي     "برخي از حضـورسـپـاه درطـرح       
اقــتــصــادي کشــور گــاليــه دارنــد و           

گويند درآمدزايي هدف تشکيـل   مي
سپاه نبوده است. واقعيت ايـن اسـت      

هـايـي ورود        سپاه براي اجـراي پـروژه    
کند که به اعتبار و هزينه زيـادي   مي

نــيــاز دارنــد و دولــت بــه تــنــهــايــي             
تــوانــد از عــهــده اجــراي آنــهــا             نــمــي

بربيايد. ... درحال حاضر سپاه تنهـا      
هاي اقـتـصـادي بـاالي صـد           در طرح

ميليارد تومان مشارکت دارد و در     
اجراي پروژه هايي که کالن نيسـتـنـد    
دخالتي نمـي کـنـد."  الـبـتـه بـازار                  
قاچاق و کاسبي تحريم و پولشوئي و 
زمينخواري و صـدهـا مـورد ديـگـر          
دزدي و چپاول  را هـم بـايـد بـه ايـن            
پروژه هاي باالي صد ميليارد تومان 
افزود تا جـايـگـاه واقـعـي سـپـاه در              
اقتصاد مافيائـي حـکـومـت روشـن          
بشود. جناب سردار اضافه ميـکـنـد     
"عــلــيــرغــم تــمــام بــدخــلــقــي هــا و             
نامهرباني هايي که در حق سپاه مي 
شود اين نيرو هيچ هدفي جز خدمت 
به مردم نداشته و حفظ آبـروي نـظـام      
را مهمترين اولـويـت خـود قـرارداده         

 است." 
اما کار از حفظ آبرو براي نـظـام     
رسواي جمهـوري اسـالمـي گـذشـتـه           
است. سپاه پاسداران نماد و مـظـهـر       
کـل جـنـايـت و چـپـاولـي اسـت کـه                    
جمهوري اسالمي ناميده مـيـشـود.      
جامعه اين نـظـام را نـمـيـخـواهـد و              
"بدخلقي ها  و نـامـهـربـانـي هـاي"                
درون صفوف حکومـتـي نـيـز تـنـهـا            
بازتاب تـنـفـر تـوده مـردم از نـظـام                
جــمــهــوري اســالمــي اســت. آنــچــه           
مقامات حـکـومـتـي "جـنـگ نـرم"               
مينامند تا رسيدن به پيروزي نهائي 
مردم، يعني درهم کوبيدن   ماشـيـن   
غارت و جنايت حاکم ادامه خـواهـد   

 داشت. 
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به گزارش خبرگزاريها هفته گذشته بان کي مون دبـيـر   
کل سازمان ملل در گـزارش بـه مـجـمـع عـمـومـي ايـن                      
سازمان از شرايط حقوق بشر در ايـران "نسـبـت بـه رونـد               

هـاي خـودسـرانـه،          ها، مـجـازات شـالق، بـازداشـت          اعدام
هـا   هاي ناعادالنه، و احتمال شکنجه در بازداشتگاه دادگاه

 شدت ابراز نگراني کرد". هاي جمهوري اسالمي به و زندان
سايت خبرنگاران جوان که يک سايت وابسته به سـپـاه     
پاسداران است ايـن گـزارش را "بـي اسـاس و نـادرسـت"                      
خوانده است اما دم خروس پايمال کردن حقوق مردم حتـي  
از همين دفاعيه سپاه بيرون ميزند.  در مـعـرفـي مـوارد            
ذکر شده در گزارش بانکي مون مـي نـويسـنـد "از ديـگـر              

توان به حمايت مجدد  موارد قابل توجه در اين گزارش مي
دبيرکل سازمان ملل از فرقه ضاله بهايت و ادعاي آزار و   

 هاي مذهبي اشاره کرد."  اذيت اقليت
از يک راسيست پرسيدند چرا با سياهپوستـان دشـمـن      
هستيد گفت اين ادعا بي اساس است، ما با "کـاکـاسـيـاه      
ها" دشمني اي نداريم! حاال حکايت جـمـهـوري اسـالمـي            

 است. با "فرقه ضاله" بهائيت دشمني ندارد!
اما "آزار و اذيت اقليتهاي مذهبي" تنهـا بـخـشـي از           
جنايت جمهوري اسالمي است و حتي در همين مورد هـم  
"نقض حقوق بشر" حق مطلب و واقعيت ابـعـاد جـنـايـات            
حکومت را بيان نميکند. بهائيها بـه فـتـواي خـامـنـه اي             
نجس محسوب ميشوند و جـمـهـوري اسـالمـي زنـدگـي                
بسياري از آنان را تباه کرده است. اين حکومت نه تنها بـا   
حقوق بشر بلکه با نفس زندگي بشر، با منزلت و معيشت 
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 6 ۱۳۹۵ مهر ۱۶ انترناسيونال 

ــان و            ــمـ ــعـــلـ ــات مـ ــراضـ ــتـ اعـ
ـه      اعتراضات گسترده کارگري از جـمل
اتفاقات مهم در جنـبـش اعـتـراضـي        
ـه                 کارگري در هـفـتـه گـذشـتـه گـذشـت

 است.  
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معـلـمـان بـازنشـسـتـه در ادامـه               
اعتراضات گسـتـرده شـان در شـشـم            
مهر ماه براي پيـگـيـري خـواسـتـهـاي          
خود  تجمع بعـدي خـود را بـراي روز            

صـبـح         ۱۰ مهر ماه در ساعت    ۲۶ 
سازمان برنامه و بودجه اعـالم    مقابل 

ــمــان بــازنشــســتــه                ــد. مــعــل کــرده ان
ـلـي    خواستهاي خود را در تجمعات قب

ـقـر سـه               يبا شـعـارهـاي      چـون خـط ف
ميليون، حقوق ما يک ميليون، بـيـمـه    
کــارآمــد درمــان رايـــگــان اســـت،              
معيشت، منزلت، حق مسلم ماست، 
و در اعتراض به تبعيض ها و حـقـوق     
هاي نجومي مقامات و حـقـوق زيـر          
خط فقر معلمان اعالم داشتـنـد. ايـن       
شعارها بيش از بـيـش خـواسـتـهـا و               
مبارازت معلمـان بـازنشـسـتـه را بـا             
معلمان شـاغـل، کـارگـران و بـخـش               
عظيمي از جامعه گـره زده و صـداي         
 اعتراض هـمـه مـردم را نـمـايـنـدگـي              

 ميکرد.  
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 ۴ ٢ و      ۲۳ هاي صنفي معـلـمـان در        
شهريور در اردبيل داشتنـد، تصـمـيـم       
گيري شده بود که معلمان روز جهانـي  
معلم را در سطحي سراسـري گـرامـي      

کانون صنفي معلـمـان از      ۲۸ بدارند.  
ـه                 ـلـف بـيـانـيـه اي را ب شهرهاي مخت
مـنــاســبــت ايــن روز امضـا کــردنــد.           
ـلـف در                  معلمـان از شـهـرهـاي مـخـت
تدارک اين روز بودند که نـاگـهـان يـک         

مهر که روز مـعـلـم       ۱۴ شب مانده به 
است، شوراي هماهنگي تشکل هـاي  
صنفي فرهنگيان سراسر کشور اعالم 
داشت که فراخواني به اين مـنـاسـبـت       
ندارد و فراخوانهاي اعـالم شـده بـراي        

 اين روز را جعلي خواند.  
ـه             بدين ترتيب اين شـورا بـا بـهـان
ـه              هايي چون تجمـع مـمـکـن اسـت، ب

برپايي مجامع عمومي کـانـون هـاي      
ـه انـد            صنفي که مجوزش را تـوانسـت
بگيرند، لطمه زند، و پـيـش کشـيـدن           
امنـيـت و غـيـره عـمـال تـرمـزي در                   
مقابل حرکت به پيش معـلـمـان شـد.       
غافل از اينکه حتي همـيـن مـجـوزي       
که براي برپـايـي مـجـامـع عـمـومـي             
ـفـي داده شـده اسـت،            کانون هاي صن
نتيجه مبارزات جانانه معلمان اسـت.  
و اتفاقا هر گونه عقـب کشـيـدنـي در         
مبارزات زمينه را براي پـس گـرفـتـن       
همين دستاوردهـاي تـاکـنـونـي شـان           

 بازتر خواهد کرد.
ــوراي                ــل ش ــم ــن ع ـه اي ــجـ ــي ــت ن
هــمــاهــنــگــي مــتــفــرق شــدن صــف           
اعتراض معلمان براي به ميدان آمـدن  
آنان براي پيگيري خواسـتـهـايشـان در       
اين روز مهم بود. اما اين اتفـاق خـود      
آزمون خوبي براي شـنـاخـتـن رهـبـران         
واقعي براي معلمان است. خصـوصـا      
امروز که معلمان در تـدارک بـرگـزاري      
مجامع عمومي خـود و انـتـخـابـات          
اعضاي هيات مديره و سـخـنـگـويـان      
تشکلهايشان هستند، اين اتفاق بيش 
ـه بـرگـزيـدن                 از بيش آنـان را نسـبـت ب
نمايندگان واقعـي شـان کـه در تـمـام              
لحظات با آنان باشند و اعتـراضـشـان    
را نمـايـنـدگـي کـنـنـد، هـوشـيـار تـر                  

 ميکند. 
ـه نـاگـهـانـي           از جمله بعد از بيـانـي
شوراي هماهنگي بحث هاي بسيـاري  
در مــيــان مــعــلــمــان در گــروهــهــاي           
اعــتــراضــي تشــکــيــل شــده شــان در          
مــديــاي اجــتــمــاعــي بــه راه افــتــاد.            
سرانجام تعدادي از معلمان در تـهـران     
در مقابـل مـجـلـس و در شـهـرهـاي                
مشهـد و کـرمـانشـاه بـا حضـور در                 
مقابل مراکز آمـوزش و پـرورش روز         
جهاني معلم را گراميداشتند. در ايـن   
رابطه يکي از معلماني که در تـهـران       
تجمع داشتند، در گزارشي که منتشر 

 شده چنين مينويسد:
" امروز براي تجمع به مـنـاسـبـت روز        
ـه مـقـابـل مـجـلـس                    جهاني مـعـلـم ب
ــيــرغــم بــيــانــيــه شــوراي            رفــتــيــم.عــل
ـفــي                 هـمـاهـنـگـي تشــکـل هـاي صـن
فرهنگيان سراسر کشور کـه فـراخـوان      

کانون صنفـي را کـنـسـل اعـالم             ۲۸ 
کرده بود ما به آنجا رفتيم تا پيام خود 
را به آنان برسانيم و بگوييم نميتوانـنـد   
از باالي سر ما تصميم بگيرنـد و مـا       
پيگير خواستهايمان هستـيـم، چـه بـا         

ـه                  تجمع، چه بـا پـالکـاردهـا و بـيـانـي
هايمان. ما جواب مـيـخـواهـيـم. مـا           
زندگي زير خط فقر نميخـواهـيـم. مـا        
خـواســتــار ســامــانــدهــي مــدارس بــا         

مـا  استاندارهاي جـهـانـي هسـتـيـم.              
ـه           همانطور که همکارانمـان در بـيـانـي
خــود در گــيــالن اعــالم کــرده انــد،               
خـواســتــار ســامــانــدهــي مــدارس بــا         
استاندارد هاي جهاني هسـتـيـم. مـا          
ميخـواهـيـم پـرونـده هـاي امـنـيـتـي                 
تشکيل شده براي معلمان مـخـتـومـه     
شود. به امـنـيـتـي کـردن آمـوزش و                
پرورش خاتمه داده شـود. مـعـيـشـت           

 منزلت حق مسلم ماست".
خواستهاي معلمان روشن اسـت.    
ـقــر ســه                    مـعـلــمـان بـا شـعــار "خـط ف
ـلـيـون"،                ميليون، حقـوق مـا يـک مـي
اعتراض خود را به حقوقهاي زير خـط  
فقر و به تبـعـيـض و نـابـرابـري اعـالم              
داشته و در قـطـعـنـامـه هـايشـان بـر               
خـواسـتــهـاي مــهـمــي چـون افـزايــش             
دســتــمــزدهــا بــه بــاالي خــط فــقــر،             
تحصيل رايـگـان، آمـوزش يـکـسـان           
براي همه و لغو مـدارس خصـوصـي،      

تاکيد …  بازسازي مدارس نا امن و 
ـه انـد. اسـمـاعـيـل عـبـدي از                   گذاشت
رهبران اعتراضات معلمان در بيانـيـه   
مشترکي بـا جـعـفـر عـظـيـم زاده از                  
ـه                 رهبـران کـارگـري کـارزاري را عـلـي
امنيتـي کـردن مـبـارزات کـارگـران،             
معلمان و مردم معترض برپـا کـردنـد      
ـه                  که جنبـشـي حـول آن شـکـل گـرفـت
است. از جمله يک بـنـد بـيـانـيـه هـاي             
معلمان به مناسبت روز جهاني معلـم  
پايان دادن به امنيتي کردن آموزش و   
پــرورش اســت. مــعــلــمــان پــيــگــيــر            

 . خواستهايشان هستند
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اعــتــراضــات کــارگــري هــر روز          
گسترده تر به جلو مـيـرود. عـالوه بـر          
اعتراضات معلمان سرتيترهاي ديگر 
اخبار اعتراضات کارگري در هفته اي 
که گذشـت را در زيـر مـيـبـيـنـيـد و                   
اعتراضاتي با چنيـن ابـعـاد نشـان از           
 فضاي پر جنب و جوش کارگري دارد: 
تجمع اعتراضـي کـارگـران مـجـتـمـع            

ــمــهــدي        ــوم ال ــنــي ــومــي هــرمــزآل     -آل
دراعتراض به کاهش حقـوقـهـايشـان،     
تجمع اعـتـراضـي کـارگـران اخـراجـي            
حمل بار فرودگاه مهرآباد در اعتراض 
بــه اخــراج نــاگــهــانــي خــود مــقــابــل            

، تـجـمـع      ۲ ساختمان ترمينال شمـاره    
اعتراضي اعضاي تـعـاونـي مسـکـن        

هشتگـرد مـقـابـل مـجـلـس و               ۵ فاز 
هــزار عضــو ايــن        ۳۰ بـالتــکــلــيــفــي    

تعاوني، اعتصاب و تجـمـع کـارگـران       
شــهــرداري دزفــول در اعــتــراض بــه            
نداشتن امنيت شغلي و عدم دريـافـت   
چند ماه حقوق، اعتراضات کـارگـران     
آزاد راه تـهــران بــه تــعـويــق پــرداخــت             
ــي،              ــاامــنــي شــغــل دســتــمــزدهــا و ن
آغازدورجديد اعـتـراضـات کـارگـران          
ــرابــر                  ــرديــس در ب ــي پ ــيــم ــتــروش پ
بيـکـارسـازيـهـا، تـجـمـع اعـتـراضـي                
ـه    تعدادي از کارکنان و کارگران منطـق

فـارس در بـرابـر           ويژه اقتصادي خليـج 
خصوصي سازي ها و خـطـر بـيـکـار            
شدن از کارشـان، تـجـمـع اعـتـراضـي            
کــارگــران شــرکــت ســپــنــتــا مــقــابــل          
ـه خـاطـر مـاهـهـا               فرمانداري اهـواز ب
دستمزد پـرداخـت نشـده، اعـتـصـاب           
چند روزه کارگران  پتروشـيـمـي ارونـد       
دراعتراض به کاهش حقـوقـهـايشـان،     
تجمع اعـتـراضـي کـارگـران اخـراجـي            
کارخانه فروآلياژ ازنا عليه اخـراجـهـا،      
تجمـع اعـتـراضـي کـارگـران شـرکـت               

گلريس ابهربراي چندمين باربه خـاطـر   
 ۱۵ تعويق پرداخت مزدشان، مهـلـت     

روزه معاون پارلماني وزير به کارکنـان  
ـه خـواسـت           شرکتي هاي مخـابـرات ب
مستقيم شدن قراردادهايشان، تجـمـع   
اعضاي تعـاونـي مسـکـن کـارکـنـان            
ـه                 ـفـت در اعـتـراض ب شرکت مـلـي ن

هاي داده شده به آنـان،     تخلف در وعده
اعتراض کارگران پيمانکاري ماشـيـن   
ســازي اراک بــه نــحــوه مــحــاســبــات           
مطالـبـات مـزدي شـان، اعـتـصـاب              
وتجمع کارگران شهرداري بـيـجـار در        

مــاه    ۶ اعـتــراض بــه عــدم پـرداخــت           
حقوق، تجمع اعتـراضـي تـعـدادي از         
کارکنان اپراتور پست هاي فشار قوي 
ـه                 برق اسـتـان کـرمـان در اعـتـراض ب
سـطـح نـاچـيــز دســتـمـزدهــايشـان در              
مقابل شرکت برق منطقـه اي اسـتـان        
کرمـان، تـجـمـع اعـتـراضـي مـجـدد                
ــگــان اراک               ـه آون ــانـ ــارخ ــران ک ــارگ ک
ـفـي شـغـلـي                ـه بـالتـکـلـي دراعتراض ب
ومعيشتي مقابل استانداري مـرکـزي   

 و ...

و ابتدائي ترين نيازها و خواستـهـاي   
 انساني، در تناقض است.

از نـظـر مـردم ايـران کـه دسـت                 
اندرکار بچالش کشيدن حکـومـت و     
دادخواهي از کشتارهاي دهه شصت 
هستند محکوم کردن "نقض حـقـوق      
بشر" در ايران کافي نيست، بايد کـل   
حکومت جمـهـوري اسـالمـي را بـه            
جرم جنايت عليه بشـريـت مـحـکـوم        
کرد. سازمان ملل، هـمـه نـهـادهـاي        
بين المللي و همه دولتهـاي مـدعـي      
دفــاع از حــقــوق بشــر بــايــد روابــط            
ديپلمـاتـيـک خـود را بـا حـکـومـت                 

اسالمي در ايران قطع کـنـنـد. بـايـد         
جمهوري اسالمي در جـهـان طـرد و        
منزوي شود و سران حکومت به جرم 
کشتارهاي دهـه شـصـت، قـتـلـهـاي            
ــن،               ــي ــف ــرور مــخــال ــره اي، ت ــجــي زن
اسـيــدپــاشـي بــروي زنـان، ســرکــوب          
بهائيان و اهـل سـنـت و دراويـش و             
همه منـسـوبـيـن بـه مـذاهـب غـيـر                
ــات             حــکــومــتــي، و هــزاران جــنــاي
دهشتناک ديگر عليه کارگران، زنـان  
و جوانان به محاکمه کشيده شـونـد.     
اين هدف اصلي جنبش دادخواهي و 
يک خواست پايه اي توده مردم ايـران  

 است. 

 ۵ از صفحه 
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ـلـي        با  سالم به همه شما عزيزان و خـي
 خوش آمديد

ـاد دو          ـا ي امروز اين جا جمع شده ايم ت
فعال و رهبـر کـارگـري کـمـونـيـسـت،             
خوشنام و محبوب را گـرامـي بـداريـم       
که تا پاي جان با يکي از هـارتـريـن و          
ضد کارگرترين حکومتهاي سـرمـايـه      

 داري جهان معاصر مبارزه کردند.  
دو رهبري که هم در زندگيـشـان و هـم        
در مــرگشــان خــار چشــم جــمــهــوري           

 اسالمي سرمايه بودند.  
ايــن حــقــيــقــت را تشــيــيــع جــنــازه                
بــاشــکــوهشــان نشــان داد کــه در آن             
ـاسـداران                 ـاد بـه تـهـديـد پ جمعيتي زي
ـا شـعـار                اسالمي اعتنا نـکـردنـد و ب
"شاهرخ معلم ماست، راه شـاهـرخ راه      
ـال رهـبـران        ماست" و سرود انترناسيون
سرسخت و محـبـوب خـود را بـدرقـه            

 کردند.
ظـاهــرا شــاهـرخ و کــورش بــه مــرگ             
طبيعي در گذشته اند. اما چـه کسـي        
ـاسـداران سـرمـايـه                  نميدانـد کـه ايـن پ
بودند که در چهره شاهرخها و کورشهـا  
کابوس مرگ خود را مي ديـدنـد و بـه        
هــر قســاوتــي و هــر رذالــتــي دســت              
ميزدند تا صداي بلند ايـن رهـبـران را        

 خاموش کند.  
فراموش نکنيد که شاهرخ کـه حـتـي        
يک روز هم ورزش درزندان را فرامـوش  
نميکرد يکباره سکته مغزي ميکنـد.  
او بارها هشدار داده بود کـه از طـرف         
بازجويانش تهديد به مـرگ شـده بـود          
"به صورتي که هيـچـکـس بـويـي هـم            

 نبرد"!  
در مورد کورش هم فقط مکان سکته 
قلـبـي اش خـارج از زنـدان بـود امـا                   
ميدانيم که حکومت پاسدار سـرمـايـه    
پيش از سکته قلبي او از تـعـقـيـب و           
زنداني کـردن وآزارش حـتـي بـعـد از                
 عمل باز قلب هم دست برنداشته بود.  
قاتالن اصلي اين دو رهبر کارگري بـي  
ترديد حـکـومـت اسـالمـي سـرمـايـه               

  است. 
اجازه بدهيد در اين وقت کـم بـه چـنـد           
مشخصه مهم جنبش کارگـري اشـاره     

و مـبـارزه ايـن دو              بکنيم که زنـدگـي  
رهــبــر کــارگــري هــم تــجــســمــي از               

   آنهاست. 
ـاتـوري          ۱  ) ميدانيم که به يـمـن ديـکـت

سلطنتي واسالمي طبقه کارگـر ايـران     
ـاتـي تـريـن             از يکي از مهمتـريـن وحـي
ابزارهاي مبارزه خود يعني تشـکـل و     
مخصوصا تشکل سراسـري تـوده اي       

 محروم است.
درسالهاي اخير تالش براي متشـکـل    

شدن به اشکال مختلف به يـک نـقـطـه         
مرکزي جدال ميان رهبران کـارگـري و     

داران تـبـديـل شـده           حکومت سرمايه
است. کورش و شاهـرخ دو نـمـونـه از            
تعداد زيادي رهبران کارگري هسـتـنـد    
که از تالش براي متشکل کردن طبقـه  
خود خسته نميشدند حتي زمانـي کـه     
احکـام سـنـگـيـن دسـتـگـاه قضـايـي                 
ـا در               ـاالي سـرشـان بـود ي ضدکارگر ب

 زندان بودند.  
) جنببش کارگري ايران در نيـم قـرن     ۱ 

مرداد همـيـشـه از       ۲۸ بعد از کودتاي 
داشتن چهره هاي سـيـاسـي شـنـاخـتـه          
شده محروم بوده اسـت. امـا در دهـه             
اخير ابراز وجود شخصيتهاي کارگـري  
به يک پديده جدي سياسي تبديل شـده    
ـان،                  ــشـ ــم ــه اس ــي ک ــران ــب اســت. ره
زندگينامه شان، فـعـالـيـتـهـايشـان نـه           
فقط در ايران بلـکـه در سـطـح جـهـان             
شناخته شده است. رهبراني که امـروز   
در ميان بخشهاي مـهـمـي از طـبـقـه             

 کارگر جهان شناخته شده هستند.  
زماني هر دگـر انـديـش دمـکـرات و              

ـا دوسـتـان         -ملي  اسالمي که مثال ب
سابقش در حـکـومـت شـاخ بـه شـاخ             
ميشد و گذرش به زندان ميافتاد فـورا  
ـادي صـاحـب در نـهـادهـاي                تعداد زي
حقوق بشر و بـي بـي سـي و صـداي                 
آمريکا پيدا ميکرد که برايش کمپـيـن   
راه ميانداختند درحاليکه هـمـانـوقـت       
ـادي در       ممکن بود فعالين کارگري زي
زندانهاي حکومت در بند بودند بـدون    
اينکه رسانه اي در مـوردشـان حـرف            

 بزند.  
اين دوره به گذشته تعلق دارد. جنـبـش    
کارگري ايران در اين قلمرو خيز بزرگـي  
برداشته است. عليرغم سرکوب شديـد   
ـادي را سـازمـان داده و             تشکلهاي زي
 دهها رهبر کارگري بيرون داده است.  

طبقه کارگر با چهره هاي سرشنـاسـش   
در ايران و جهان نمايندگي مـيـشـود و      
فورا ميتواند حمايـت جـهـانـي کسـب          
ـانـيـه مشـتـرک                کند. آخرين نـمـونـه بـي
جعفر عظيم زاده و اسماعـيـل عـبـدي       
بود که توجه زيادي را به مطـالـبـات و      

جايگاه جنبش کـارگـري جـلـب کـرد.            
دو تا از اين چهره   کورش و شاهرخ هم

هـاي مـحـبـوب کــارگـري بـودنـد کــه                
 يادشان هميشه گرامي خواهد بود.  

روشــن اســت کــه طــبــقــه کــارگــر بــا              
چهرهاي سرشناس چپ و راديـکـالـش    
بهتـر مـيـتـوانـد جـنـبـش کـارگـري و                   
مطالـبـاتـش  را در سـطـح جـامـعـه                   
نمايندگـي کـنـد و بـهـتـر و مـوثـرتـر                    
ميتواند در روندهاي سياسي جـامـعـه    

  دخالت کند. 
) يک مشخصه جديد تـجـمـعـات و          ۳ 

 اعتراضات متحد و سراسري است.
اگر چه هنوز خيلي از اعـتـراضـات و          
ـات پـراکـنـده هسـتـنـد امــا                  اعـتـصـاب
فعالين و رهبران کارگري توانسته انـد    
روي خواستهاي مشترک تاکيد کـنـنـد    
و اعتراضات متحد وسراسري مهمـي  

 را سازمان دهند.  
چند نمونه زير که در سالهاي اخيـر رخ    

 داده اند:  
تجمع اعتراضي سـراسـري مـعـلـمـان           
بــازنشــســتــه در مــقــابــل مــجــلــس و          

 نهادهاي دولتي در همين هفته.
تجمع و اعتصاب هـمـزمـان کـارگـران        
معادن در کرمان و کوهبنان، آزادشهر 

 و راميان.
تـجــمـع کــارگـران پــتـروشــيــمـي هــاي            
ماهشهر، عسلويه و هلدينگ خـلـيـج      
ــفــت و                 فــارس در مــقــابــل وزارت ن

 مجلس.  
اعتراض همزمان کارگران پتروشيـمـي   

 هاي اراک، تبريز، اصفهان  
) يـک پـديـده نـويـن وبسـيـار مـهـم                   ۴ 

حضــور خــانــواده هــاي کــارگــري در            
 اعتراضات کارگري است.  

حضور خـانـواده هـا قـدرت جـنـبـش                
ــنـــديـــن              کـــارگـــري کـــارگـــري را چـ
برابرميـکـنـد. اعـتـراض کـارگـري را               
بسرعت به کوچه و خيابان و جـامـعـه        
وصل ميکند و بـراي حـمـايـت از آن               
سمپاتي بخش وسيعي از جـامـعـه را        
جلب ميکند. درست به هميـن دلـيـل       
کارفرماها و حکومتـشـان بشـدت از        
حضور خانواده ها در کـنـار کـارگـران           

 هراس دارند.  
ــهــاي اخــيــر تــعــداد زيــادي               در ســال
اعتراض کـارگـري وجـود داشـتـه کـه             

 خانواده ها در آنها نقش داشته اند.  
 نمونه ها:  

ـافـق       اعتراض کارگران سنگ معـدن ب

بــا حضــور خــانــواده هــا بــراي آزادي             
ـانـدار و امـام                  همـرزمـانشـان کـه اسـت
جمعه و نهادهاي سرکوب را مـجـبـور      

 به عقب نشيني کرد.  
اعتراض کارگران نيشکر هـفـت تـپـه،       
کيان تاير، پتروشيمي ها کـه خـانـواده        

 ها در آنها حضور داشتند.  
اعتراض بازنشتگان فـوالد کـه در آن         

ـا               ۵۰۰۰  ـازنشـسـتـه هـمـراه ب کارگر ب
هـزار     ۹۰ خانواده شان به نمايندگي از 
 بازنشسته شرکت داشتند.  

ــهــدي               ــم ــوم ال ــي ــن ــي ــوم ــران آل ـارگ کـ
دربندرعباس که به خانواده ها و مـردم  

نـفـر در        ۳۰۰۰ شهر فراخوان دادند و   
تجمعشان درمقابل استانداري شرکـت  

 کردند.  
) يک وجه مشـخـصـه اعـتـراضـات            ۵ 

ـا نـهـادهـاي              کارگري اخير درگـيـري ب
 دولتي است.  

ميدانيم در ايران تحت سلطه جمهوري 
اسالمي هر اعتـراض سـاده کـارگـري         
ـا دخــالـت دولـت و                    مـيـتـوانـد فـورا ب
نيروهاي سـرکـوبـش مـواجـه شـود و               
ـا دولـت و                 ـابــل کــارگـران ب شـکــل تــق

 نهادهاي دولتي به خود بگيرد.  
عالوه بر اين، سالهاست که فعالـيـن و     
رهبران کارگري راديکال اعـتـراضـات      
را از محدوده محل کار بيرون ميبرنـد  
و به مقابل نهادهاي دولـتـي سـرمـايـه        
مثل مجلس و دفتر رئيس جـمـهـور و      
وزارت کار ميکشنـد. مـيـدانـنـد کـه            
طرف حساب سياسيـشـان حـکـومـت        
سرمايه اسـت. چـنـيـن اعـتـراضـاتـي              
ـارويـي       عمال  پيش در آمدي بـراي روي
سراسري با کل قدرت سياسي هستنـد  

 که دير يا زود فرا خواهد رسيد.  
در سالهاي اخير رهبران کـارگـري    )  ۶ 

و کمونيست به هر مناسبتـي در      چپ
قامت سخنگوي رهايي کـل جـامـعـه       

 ظاهر شده اند.
آنها با صـراحـت از حـقـوق کـودکـان،             
ـان، آزادي زنـدانـيـان          آزادي و برابري زن
سياسي، جنبش علـيـه اعـدام، آزادي        
بيان، بهداشت و درمان رايـگـان بـراي        

 همگان و غيره دفاع کرده اند.  
رهبران کارگـري از جـملـه شـاهـرخ و              
ـانـيـه هـا و                     کورش امضـا کـنـنـده بـي
قطعنامه هايي مثل قطعـنـامـه هـاي       
اول مـه هسـتـنـد کـه در آنـهـا مـثـل                    
سخنگوي طبقه و جنبشي ظاهر شـده  
اند که ميخواهد هـمـه جـامـعـه را از              

هرگونه نابرابري و سـتـم و تـبـعـيـض               
 نجات دهد.

) ميدانيم که معموال در بحـرانـهـاي     ۷ 
حکومتي فورا سر و کله چند دوجـيـن     
حزب سياسي (اسالمي، ملي، مـلـي     
ـالـيـسـت)      اسالمي، دمکرات، ناسيون
ـام هـمـه مـلـت                   پيدا ميشود کـه بـه ن
ميخـواهـنـد سـر کـارگـر و اکـثـريـت                   
محروم جامعه کاله بگذارند و عـمـال       

 نظم طبقاتي حاکم را نجات دهند.  
در کنار سرکوب حکومتي همينها بـه  
هزار و يـک نـيـرنـگ سـيـاسـي دسـت               
ـا         ميبرند تا کارگر حزب گريـز شـود؛ ت
فعالين و رهـبـران کـارگـري در حـزب            
راديکال وکمونيست متشکل نشونـد؛  
تا طبقه کارگر نتواند دست بـه قـدرت       
سياسي ببرد؛ تا طبقه کارگر به نيـروي  
 جنبشهاي غير کارگري تبديل شوند.  

اما عليرغم همه اين تالشهـاي اردوي    
ـادي از رهـبـران و               سرمايه، تـعـداد زي
فعاليـن راديـکـال و کـمـونـيـسـت بـه                  
ـاتـي حـزبـي راديـکـال و                   جايـگـاه حـي
کمونيست در مبارزه رهاييبخش خود 
واقفند و صميمانه تـالش مـيـکـنـنـد           
تعداد هر چـه بـيـشـتـري از فـعـالـيـن                  
ـامـه و هـدف            کارگري در حزبي با بـرن
رهايي از نـظـام کـار مـزدي مـتـحـد                  

 شوند.  
تـــالش بـــراي تـــحـــزب ســـيـــاســـي            
کمونيستـي يـک گـرايـش بسـيـارزنـده              
ــکـــال و                 ــران راديـ ــبـ ــيـــان رهـ درمـ

 سوسياليست کارگري است.  
به عنوان کالم آخـر، هـمـه مشـخـصـه           
ــردم،                    ــه در بــاال اشــاره ک هــايــي ک

دغـدغـه هـاي يـک             مشخصـه هـا و      
جـنــبــش و ســنــت راديــکــال، چــپ و             
سوسياليستي است. کورش و شاهـرخ   
ـاي   هم در اين سنت جاي داشتند و تا پ

 جان برايش مبارزه کردند.
 يادشان گرامي باد

ـيـشـنـويـس و                    توضيـح: ايـن مـتـن پ
ــي در مــراســم                ــران ــاي ســخــن مــبــن
بزرگداشت شاهرخ زمـانـي و کـورش        

مـهـر      ۱۲ بخشنده است که در تاريخ 
در شهـر   ۲۰۱۶ سوم اکتبر  -۱۳۹۵ 

 تورنتو برگذار شد.
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دو حرکت اعتراضي و کـوبـنـده    
مــردم مــبــارز شــهــر مــريــوان در             

مــهــر و      ۱۳روزهــاي ســه شــنــبــه        
مهر به عدم امـنـيـت     ۱۵پنجشنبه 

جاني درجـاده مـريـوان سـنـنـدج و             
جــاده مــريــوان ســقــز و در ادامــه             
حرکتهاي اعتراضي تا کـنـونـي بـا         
جسارت و شهامت کم نـظـيـري بـه         
نمايش گذاشته شـد وعـرض انـدام          
کرد. وزير راه، استاندار کردسـتـان،    
فرماندار مريوان، نماينده رژيـم در    
مجلس اسـالمـي هـمـپـاي نـيـروي              
انتظامي بصف شدند تا با وعـده و    
فريب مانع از اعتراض بحـق مـردم     
معترض و خشمـگـيـن شـونـد امـا           
نـاکــام مــانــدنــد. در تــظــاهــرات و            
اعتراضات روز پنجـشـنـبـه، مـردم        
ــاي              ــروه ــي ــوان ســد ن ــارز مــري مــب
ــم را                  ــوب رژي ــرک ــي و س ــت ــي ــن ام
شکستند و نشان دادند که خشـم و    
اعــتــراض آنــان قــادر اســت صــف           
نيروي انـتـظـامـي را کـنـار بـزنـد.                 
تجمع و تظاهرات روز پـنـجـشـنـبـه       
مردم مريوان کوبنده تر و گسـتـرده     
تر با شرکت هزاران نـفـر تـا نـيـمـه             
هــاي شــب ادامــه داشــت. مــردم              
مــريــوان هــمــچــون هــر اعــتــراض           
ديگري که در مـاهـهـا و سـالـهـاي           
گذشته تا کنون از خود نشـان داده      
اند، پيشقراول اين حرکـت انسـانـي      
براي حفـاظـت از جـان شـهـرونـدان             
شدند. در جـريـان ايـن تـظـاهـرات                
ماموران سرکوب رژيم تـعـدادي از     
شرکت کنندگان همراه با چنـد نـفـر      
از فعالين کـمـپـيـن اعـتـراضـي را              

 ۱۶دستگير کـردنـد. روز جـمـعـه               
مــهــر مــردم مــريــوان بــراي آزادي          
دستگير شده گان و براي رسـيـدگـي    
به وضعيت جاده مـريـوان از سـوي        
کاربدسـتـان حـکـومـت، تـجـمـع و               
تظاهرات خود را ادامـه خـواهـنـد           

 داد.
اعتراض به وضـعـيـت نـا امـن          
در جاده مريوان تـنـهـا ويـژه جـاده            

مريوان نيست بلکه ساالنه صـدهـا     
نفر از شهروندان در سـراسـر کشـور      
ــيــل خــرابــي جــاده هــا، عــدم              ــدل ب
برخورداري از استانداردهاي عبـور  
و مرور خودروها جـان خـود را در           
جاده هاي مرگ از دست ميدهـنـد.   
مســئلــه نــا امــنــي جــادهــا امــري          
سراسري در ابعاد جغرافيـاي ايـران     
اســت کــه مــيــتــوانــد بشــکــل يــک           
کمپين اعـتـراض سـراسـري عـلـيـه            
القيدي و بي توجهـي کـاربـدسـتـان        

 حکومت اسالمي بميدان آيد.  
ــرکــت                ــه از ح ــرحل ــن م در اي
اعــتــراضــي مــردم مــريــوان چــنــد          

 مسئله حائز اهميت است.
خــواســـت آزادي دســـتـــگـــيـــر        
شدگان. هرچه زودتر بايد دستگـيـر    
شدگان تظاهرات روز پنجشنبـه در    
مــريــوان بــدون قــيــد و شــرط آزاد            
شوند. ادامه تجمع و اعـتـراضـات         
مردم عالوه بر پـيـگـيـري خـواسـت           
اصلي آنان مبني بر رسيدگي جـدي  
و فوري به جاده مريوان، تـجـمـع و        
اعتراض در مقابـل فـرمـانـداري و         
ديگر نهادها براي آزادي دستـگـيـر    

 شدگان را نيز مي طلبد.
ــر مــرزي در             ــب ــول ــران ک ــارگ ک
فراخواني از مردم شـهـر بـانـه و از           
کسبه و مغازه داران خـواسـتـه انـد         

مهر در پاسـخ بـه      ۱۷که روز شنبه 
اين فراخـوان دسـت بـه اعـتـصـاب             
عمومي بزنند. فـراخـوان کـولـبـران         
مرزي در اعـتـراض بـه تـيـرانـدازي           
مــامــوران رژيــم اســالمــي بســوي         
آنان، عدم امنيت در کار و زنـدگـي   
شان، عدم بـرخـورداري از کـار يـا             
بيمه بيکاري، برسـمـيـت شـنـاخـتـه          
نشدن شـغـل کـولـبـري کـه از سـر                  
ناچاري به آنان تحميل شده و دههـا  
ــات               ــب ــگــر از مــطــال خــواســت دي

 کارگران کولبر مرزي است.
حمايت و پشتيبـانـي از ادامـه        
اعــتــراضــات و تــظــاهــرات مــردم          
مريوان و حمايت و پشـتـيـبـانـي از        
فراخوان کارگران کـولـبـر مـرزي و           

اعتصاب عمومي در شـهـر بـانـه،           
وظيفه مبرم و مهم مردم شهـرهـاي   
کردستان و ديـگـر شـهـرهـا اسـت.             
اعــتــراضــات مــردم مــريــوان و               
فــراخــوان اعــتــصــاب و اعــتــراض         
کــارگــران کــولــبــر مــرزي در بــانــه          
بهمديگر مربوط و وصل هسـتـنـد.    
مسئله امنـيـت جـانـي شـهـرونـدان            
محور اصلي اين اعتراضات اسـت    
که مسئله اي عمومي و سـراسـري       
در ابعاد کشور است. با حرکتـهـاي    
اعتراضي، با تظاهرات گسـتـرده و     
اعــتــصــاب بــايــد کــاري کــرد کــه            
مقامات و مـفـتـخـوران حـکـومـت          
اسـالمـي را وادار بـه زانــو زدن و                
پاسخگويـي بـه مـطـالـبـات مـردم              
ــوان راه نشــان                 ــري ــردم م ــرد. م ک
ميدهنـد. در هـمـه شـهـرهـا و در                  
همبستگي با ايـن اعـتـراضـات بـا          

 م توان بايد از آن حمايت کرد.تما

 �	ل �.-ی,& +"ی"، ا*��ا(	ت دا�#'�ی&، 
  �5 �.-ی4 رای3	ن و �2یی� و(0ی� /�+�د

 7��8 از 
ی	ن �ذر
ــ��ــ	ل:   ــ اعــتــراضــات ا�ــ�ــ��ــ	�

دانشجويي در اولـيـن روزهـاي شـروع         
 سال تحصيلي بيان کننده چيست؟

سال تحصيلي جـديـد در     
	ن �ذر:  
ـه            شرايطي آغاز ميشود کـه نسـبـت ب
دوره هاي گذشته بخـش عـظـيـمـي از          
مــردم ايــران و بــمــوازات جــوانــان و               
دانشــجــويــان از نــظــر اقــتــصــادي و            
اجـتـمـاعـي در شـرايـطـي بـدتـر بسـر                   
ميبرند و محروميت هاي بيشتـري را    
ـه                 متحمل مـيـشـونـد. تـامـيـن هـزيـن
زندگي و تحصيل بسيار سختتـر شـده     
است. عملکرد و تصميم گيـري قـواي      
مختلف جمهوري اسالمي در جـهـت       
حفظ شرايط موجـود و سـامـانـدهـي          
حفظ سودآوري بيشتر براي حـاکـمـيـن     
است و نيز فضـاي سـرکـوب و فشـار             
روي فعالين جنبش هاي مبارزاتـي را    
حفظ کرده تا بـا کـنـتـرل مضـاعـف،             
شرايـط و وضـعـيـت مـوجـود حـفـظ                 

 شود.  
سياست خصوصي سازي در جامعه و 
ـلـي             مشخصا در حـوزه هـاي تـحـصـي
ـه بـخـش         صدمات جبران ناپذيري را ب
آموزشي جـامـعـه ايـران زده اسـت و                
اساسا آمـوزش و پـرورش و آمـوزش            
ـه بـنـگـاه اقـتـصـادي             عالي را تبديل ب

کرده است و تحصيل را بـراي درصـد         
بااليي از جامعه ناممکن و يا بسـيـار     
دشوار کـرده اسـت. در ادامـه اتـخـاذ               
طرح ها و تصميماتي همچون در نظـر  
گرفتن دانشجويان و فارغ التحصيـالن  
بعنوان نيروي کار مجاني و ارزان بـراي  
کارفرمايان از جمله سياستهايي سـت    
که تحصيل و اساسا زنـدگـي را بـراي          
دانشجويان بسيار دشوار کـرده اسـت.     
در همين راستا ادامه قراردادن فضـاي  
فشار روي فعالين از طريق نـهـادهـا و      
ارگانهاي مختلف سرکـوب از ديـگـر        
ويــژگــي هــاي ايــن دوره بــوده اســت.            
اعتراضات در دانشگاه هاي مختلـف  
ــي                 ــازگشــاي ــتــه اول ب در هــمــان هــف
دانشگاهها نشـان دهـنـده پـتـانسـيـل            
باالي اعتراضي در بـيـن دانشـجـويـان        
است و عزم آنان براي تغيير وضعيـتـي   
که در بـاال اشـاره کـردم و جـمـهـوري                 
اسالمي آنرا ايجاد کـرده و سـعـي در            

 تداوم آن دارد.
 

ــ	ل:   ــ�� ــ	�ــ ــ�� ــ� ــت   ا� وضــعــي
ـيـد و           ـن ـي دانشگاهها را چگونه مـي ب
صحبت شما خطاب بـه دانشـجـويـان       

 چيست؟
دانشجويان و مشـخـصـا      
	ن �ذر:  

فضاي دانشگـاه هـا هـمـواره بـعـنـوان              
يــکــي از فــعــالــتــريــن بــخــش هــاي              
مطالباتي و اعتراضي جـامـعـه ايـران         
مرتبا خواستـه هـاي کـل جـامـعـه را               
مطرح کرده است و عليه سياست هاي 
اتخاذ شده از طرف حکومت معتـرض  
بوده اند. يک مطالبه وسيع و عمـومـي    
در جامعه وجود دارد که حق تحصـيـل   
رايگان را مرتـبـا مـطـرح مـيـکـنـد و               
خواهان تحصيل رايـگـان در مـقـاطـع          
مختلف تحصيلي ميباشد. بـدرسـتـي     
ـان    در شانزده آذر سال گذشته دانشجـوي
ـا عـنـوان "دانشـگـاه                 اين مطالبـه را ب
خصوصي نمـيـخـوايـم نـمـيـخـوايـم" و               
"آموزش رايگان حق مسـلـم مـاسـت"          
ـا اعـتـراض خـود                 مطرح کرده انـد و ب
نسبت بـه شـرايـط مـوجـود و فضـاي               
سرکوب مـوجـود در دانشـگـاه هـا و                
جامعه، اعالم کرده اند که اين شـرايـط   

 /�دم /�ی�ان  
 را� �#	ن /& ده9" 


	ر��ان 
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خسرو صادقـي بـروجـنـي طـي          
نــوشــتــه اي بــه عــمــلــکــرد "بــيــمــه           
بيکاري" بر مبناي قوانين داخـلـي      
و بين المللي پـرداخـت و بـا آوردن          
آمــارهــايــي از ســوي مــرکــز آمــار          
ايران حقايقي را بـه مـقـابـل چشـم            
مي آورد که مهمند. از جـملـه ايـن       
نوشته به بـررسـي آمـاري سـازمـان          
تاميـن اجـتـمـاعـي اشـاره کـرده و                

 ۹۴گزارش مـيـدهـد کـه در سـال                
تعداد کل مقرري بـگـيـران "بـيـمـه            

يـعـنـي       ۱۹۱۶۳۰بيکاري" تنـهـا      
هفت درصد کل جـمـعـيـت بـيـکـار            
کشور بوده اند. کـه از ايـن تـعـداد           

درصـد زنـان بـيـکـار و بـاقـي                 ۲۴
مــردان بــيــکــار بــوده انــد. و ايــن              
درحاليست که ميزان بيکـاري بـنـا      
بر بررسي مرکز آمار ايران در ايـن      

هـزار نـفـر         ۷۲۹ميليون و    ۲سال 
 برآورد شده است.

بگذريم که چقدر اين آمارها با 
حقيقت تلخي که در جامعه وجـود    
دارد و با ابعاد فاجعه بار بـيـکـاري    
تطابق دارد يا ندارد، نفـس ايـنـکـه       
حتي بنا بر همين آمارهاي کـذايـي   
از مــقــرري اي کــه تــحــت عــنــوان            
"بيمه بيکاري" و بـا هـزار شـرط و            

 ۷شروط پرداخت مـيـشـود، فـقـط          
درصـد بــرخــوردارنــد، بــه مــعــنــاي        
محرومـيـت جـمـعـيـت مـيـلـيـونـي                
بيکاران  جامعه از بيمه بيکاري و   

 هر گونه تاميني است.
واقعيت اينـسـت کـه در ايـران           
کارگران بيکار از بيمه بـيـکـاري و        
از هر گونه تـامـيـن ديـگـري چـون             
درمـان رايــگـان، امـکـانــات بــراي           
تامين مسکن و تحصيـل رايـگـان      
ــد.          ــدانشــان مــحــرومــن ــرزن ــراي ف ب
واقعيت اينست که بيـمـه بـيـکـاري        
جمهوري اسالمي اصـال ربـطـي بـه         
بيمه بيکاري ندارد. از جمله بنا بـر   

تعريف سالنـامـه آمـاري سـازمـان          
، ۱۳۹۴تأمين اجتماعي در سـال      

"مــقــرري بــگــيــر بــيــمــه بــيــکــاري           
عبارت است از بيمه شده اي اسـت    
که بدون ميل و اراده بيکاره شده و   
آماده کار بـاشـد". و ايـن بـه ايـن                  
مـعـنـاســت کـه تـمـامــي کـارگــران              
بيکار شامل اين بيمه نـمـيـشـونـد.      
بلکه چندرغازي که داده مـيـشـود        
ــه                   ــت کـ ــي اسـ ــايـ ــهـ ــع بـ در واقـ
ــراي              ــت بـ ــان و دولـ ــايـ ــرمـ ــارفـ کـ
بيکارسازي کارگران مي پـردازنـد.     
البتـه هـمـيـن را هـم کـارگـران بـا                   
مبارزاتشان به جمهـوري اسـالمـي      
تحميل کرده اند و ميزان آن حـتـي       
از حداقـل دسـتـمـزد کـارگـران کـه              
خود چند بار زيـر خـط فـقـر اسـت              
کمتر است و بنا بر قانون ميزان آن   

درصد مـيـانـگـيـن حـقـوق دو               ۵۵
ماهه آخر بيمه شده اسـت. بـا ايـن           
تبصره که به ازاي هر يـک از افـراد       

نـفـر)      ۴تحت تکفل (حداکثـر تـا        
شـود.     درصد به آن اضافـه مـي     ۱۰

که البته رقم نهايـي اش نـبـايـد از           
هــزار تــومــان کــمــتــر و از               ۸۱۲

هشتاد درصد مـيـانـگـيـن دو مـاه           
آخر حقوق کـارگـر بـيـشـتـر بـاشـد.             
بگذريم که پرداخت همين را هم در 
بسياري از اوقات چـنـد مـاه چـنـد            
ماه به تعويق مي اندازند. که بـراي   
شـمــولـيــت هــمـيــن مــبـلــغ بســيــار           
ناچيزي که به اسم بـيـمـه بـيـکـاري           
ميپردارنـد، بـايـد از هـفـت خـوان               

 رستم گذشت.
از جمله بنابر قانون فاشيسـتـي   
جــمـــهـــوري اســـالمـــي کـــارگـــران        
افغانسـتـانـي و تـبـعـه کشـورهـاي               
خارجي از آن مـحـرومـنـد. بـعـالوه          
بيمه شـده بـراي شـمـولـيـت بـيـمـه                  
بيکاري قبل از بيکار شدن حـداقـل   

مـاه سـابـقـه پـرداخـت حـق               ٦بايد 

بيمه داشته باشد و مدت پـرداخـت     
آن هم به سابقه پرداخت بـيـمـه اش        

مـاه     ٣٦بستگي دارد که حداکـثـر     
مـاه   ٥٠براي بيمه شدگان مجرد و 

ــيــمــه شــدگــان مــتــاهــل و              بــراي ب
متکفل خواهد بود.  کاري هـم بـه        
اين ندارند کـه بـعـد از اتـمـام ايـن               
مدت، چه بـر سـر کـارگـري کـه از              
کارش بيکار شده، مي آيد. آنوقـت   

درصـد     ۹۰در شرايطي که حداقـل    
قــراردادهــا مــوقــت و بصــورت              
ــن              ــي ــي اســت، کســب چــن ــان ــم ــي پ
شرايطـي بـراي کـارگـران دشـوار و              
بسياري از شموليت آن خـارج مـي       
مـانــنــد. بــديــن صــورت اســت کــه            
چندرغاز "بيمه بيکاري" جـمـهـوري     
اسالمي تنها شامل هـفـت درصـد        

 کارگران بيکارميشود.  
بدين ترتيـب در شـرايـطـي کـه            
اقتصاد جمهوري اسالمي بـه مـرز       
فلـج شـدن رسـيـده اسـت. هـر روز                  
کارخانجات بيشتري به تـعـطـيـلـي        
کشيده شده و کارگران بيشـتـري از     
کار بيکار ميـشـونـد، بـراي دانـش          

آموختـگـانـي کـه وارد بـازار کـار               
مـيــشــونــد، کــاري وجــود نــدارد و          
بحث بر سر بحران بيکاري جـوانـان     
و ســـونـــامـــي بـــيـــکـــاري اســـت،          
محروميت جمعيت عظيم بيکـاران  
از يک بيمه بيکـاري مـکـفـي و در           
کنار آن بيمه هاي اجتماعي ديگـر،  
مساله بيکاري را بـه يـک فـاجـعـه            
بزرگ اجـتـمـاعـي تـبـديـل کـرده و               
دامن بسـيـاري از خـانـواده هـا را              

 گرفته است.
خــارج شــدن کــودکــان هــر چــه          
ــيــشــتــري از چــرخــه تــحــصــيــل،            ب
گرسنگي مـزمـن کـودکـان و بـاال              
رفتن آمار بيماري و مـرگ و مـيـر        
بر اثر سوء تغذيه، باال رفـتـن آمـار      
خودکشي و اعتياد در جامعـه، بـه     
هم ريختن شـيـرازه خـانـواده هـا و            
باال رفتن ميزان تن فروشي گـوشـه     
ــم                 ــاجــعــه عــظــي ــن ف ــي از اي هــاي
اجتماعي است که هر روزه قربـانـي   

 ميگيرد.  
در مقابل اين وضعيت جنـبـش   
پر تپش کـارگـري را داريـم و يـک               

عـــرصـــه دائـــمـــي اعـــتـــراض در           
ــه            ــي ــل ــراض ع ــجــات اعــت کــارخــان
بـيـکـارســازيـهـاســت. خــواسـتـهــاي           
ــون افـــزايـــش                 ــراســـري اي چـ سـ
دسـتـمـزدهـا بـه بـاالي خـط فـقــر،                 
ــه               ــم ــراي ه ــگــان ب ــل راي ــحــصــي ت
کودکان، درمان رايگان و مسـکـن     
مناسب براي همه بيشـتـر بـه جـلـو          
کشــيــده شــده و مشــخــصــا در                 
اعتـراضـات مـعـلـمـان، کـارگـران،             
بازنشستگان در دو سه ساله اخـيـر     
مــيــتــوان ايــن پــيــشــروي را ديــد.           
بعالوه اعتراض عليه بيکاري دارد   
در اشکال سازمـانـيـافـتـه تـري راه           
خود را پيدا ميکند. نمـونـه هـايـي       
چون اعتراضات جوانان بـيـکـار در      
ــي            ــادان ، شــهــرروي مــاهشــهــر، آب
بهـبـهـان طـاليـه هـايـي از چـنـيـن                   
حرکتي اسـت. ايـن خـيـل عـظـيـم                  
بيکاري که  نيمـي از آنـرا جـوانـان           
تشکيل ميدهند، امروز يـک بـمـب      
انــفــجــاري اعــتــراض در جــامــعــه          
هستند. جنبـش عـلـيـه بـيـکـاري،             
جنبشي است که زمـيـنـه حـمـايـت           
اجتماعي دارد و بـا اتـکـا بـه ايـن            
نيروي عظيم اجتماعي ميتـوان بـه     

 تدارک آن رفت.
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 حکومت اسالمي در داخل همچنان جنايت ميکند و منفور است
 مردم ميخواهند از شر حکومت و قوانين اسالميش راحت شوند

 جوان آيت اهللا هاي ميلياردر و خرافات مذهبيشان را دست مي اندازند  نسل
 حکومتي که در داخل ايران زير پايش خالي ميشود ميخواهد در خارج پايش را محکم کند

 حکومتي که جوانان در داخل عاشورايش را به حسين پارتي تبديل ميکنند ميخواهد بساط سينه زني در تورنتو راه بياندازد
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 اگر ميخواهيد هر چه زودتر شر حکومت اسالمي از سر مردم ايران و جهان کم شود

 و بورسيه اي حکومت در تورنتو ميداندار نشوند  اگر ميخواهيد آقازاده هاي اسالمي و پادوهاي سفارتي
 اگر ميخواهيد اسيدپاشي اسالمي را به خيابانهاي تورنتو گسترش ندهند

 اگر ميخواهيد به مبارزه کارگران، زنان و جواناني که با يک رژيم خونخوار در داخل ايران مبارزه ميکنند بپيونديد
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ـان بـرسـد.                    ـاي بايد تغييـر کـنـد و بـه پ
اســتــراتــژي مــا در ســازمــان جــوانــان          
کمونيست نسبت به همبستـه شـدن و       
متشکل شدن دانشجويان براي تغيـيـر   
شرايط موجود اسـت و خـاطـر نشـان           
ـا اعـتـراض، تشـکـل و               ميکنيم که ب
فعاليت جمعي است که مـيـتـوان ايـن       
وضعيت را تغيير داد. تغييـر شـرايـط       

سياسي، اقتصادي و اجتماعي هـدف    
ـان سـازمـانـده و          است و بايد دانشجوي
پيشرو با سازمان دادن فعـالـيـتـهـا در        
ـلـي جـديـد را           دانشگاه ها سال تحصـي
تبديل به دوره جديدي از مبارزه بخـش  
ـا شـرايــط                  ـان ب وسـيـعـي از دانشـجـوي
ـا شـعـار "نـه بـه                  موجود کنند. بايـد ب
خصوصي سازي دانشگـاه هـا"، "حـق          
تحصيل رايـگـان"، "نـه بـه تـفـکـيـک                   
جنسيتي و نـه بـه حـجـاب" و "نـه بـه                   
 سرکوب" به تقابل با اين شرايط رفت.

 ۸ از صفحه 

 �	ل �.-ی,& +"ی"...
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روز جهاني کودک را بـه هـمـه        
انسانهاي کـودک دوسـت تـبـريـک            

گوييم. جهاني شاد و ايمن حق  مي
همه کودکان اسـت. ايـن جـهـانـي           
است که بايد به نيروي اراده و عزم 
ما براي کـودکـان سـاخـتـه شـود.             
جهاني فارغ از بـردگـي مـزدي و            
ــراي هــمــه کــودکــان             ــري ب ــراب ــاب ن
ضروري ترين اقدام بشريت متمدن 

 است.
چنين بـراي     جهان هيچگاه اين

کودکان ناامن و مملو از خشونت 
نــبــوده اســت. جــنــگ و فــرار و                
آوارگي مصيبت بار کـودکـان، در     
جهان سـراسـر پـر از تـبـعـيـض و                
نابرابري به بخشي از حـرمـان بـي      
پايان زندگي ميليونها کودک بـدل  

 شده است.
ــلــيــرغــم ادعــاهــاي پــوچ              ع
دولتها، نـه تـنـهـا از ابـعـاد کـار                

اي کودکان، ازدواج کودکان،  حرفه
اســتــفــاده جســنــي از کــودکــان،           
بيماري و مرگ و مـيـر کـودکـان،         
ــه و مــحــرومــيــت از             ــغــذي ســوءت
دسترسي به آموزش و . . . کاسته 
نشده است که روز به روز وضعيت 
کودکان در سـراسـر جـهـان رو بـه            

 وخامت بيشتر گذاشته است.
در جمهوري اسـالمـي ايـران،        
دست دراز شده مذهب و قوانين و 
ارتـجــاعـي در زنــدگـي کـودکــان،           
مانند جـهـنـم زيـر پـاي کـودکـان                
دهــان گشــوده اســت. گــرانــي،               

هـا     بيکاري و بي تأميني خانـواده 
مستقيما زندگي ميليونها کـودک  

 را به ورطه نابودي کشانده است.
سوء تغذيه آشکار صدها هزار 
کودک را به کـام مـرگ تـدريـجـي            
کشانده است. آموزش و پـرورشـي    
مملو از تبعيض و نابرابري، سبب 
محروم شدن بيش از هفت ميليون 
کودک و نوجوان از چرخه آمـوزش    
شده است. در حاليکه هيچ منـبـع    
و مرجع قـانـونـي و دولـتـي بـراي             
دفــاع از حــقــوق کــودکــان وجــود          
خارجي ندارد. مـدافـعـيـن حـقـوق          
ــيــگــرد             ــا پ کــودکــان، مــداومــا ب

 شوند. قضايي و زندان روبرو مي
مدافعين سرشناس و محبوب 
حقوق کـودکـان، بـهـنـام ابـراهـيـم             
زاده، سعيد شيرزاد، آتنافرقداني، 
آتنا دائمي، اميد عليشناس و. .    
. بـه جـرم دفـاع از حـقـوق بـرابـر                   

الـمـدت    کودکان به زندانهاي طويل

 اند. محکوم گشته
عــلــيــرغــم هــمــه ارعــابــهــا و          

هــاي قــانــونـي، امــا         مـمــنـوعــيــت  
جامعه تصميم قاطع گرفتـه اسـت     
که به دفاع از کـودکـان بـرخـيـزد.          
جمـهـوري اسـالمـي را بـه عـقـب                
نشيني وادارد و بـا خـواسـتـهـاي            
انساني، جـهـانـي شـاد، خـالق و              

 ايمن را براي کودکان مهيا کند.
روز جهاني کـودک روز اعـالم       
کيفرخواست جهان متمـدن عـلـيـه       
ــيـــزي              ــتـ ــريـــت و کـــودک سـ بـــربـ

ها، مـذاهـب و        ها، دولت حکومت
 سنن عقب مانده است.

نهاد کـودکـان مـقـدمـنـد، بـا            
طــرح خــواســتــهــاي فــوري، هــمــه         
نهادها و فعالين دفـاع از حـقـوق        
کودکان را به ساختن جهاني شـاد  

 خواند: و ايمن، فرا مي
 
ــ تضمين و تامين امکانات ١

رفاهي، آمـوزشـي، بـهـداشـتـي و             
درمــانــي کــودکــان بــرابــر آخــريــن        
استانـداردهـاي جـهـانـي بـوسـيلـه             
دولــت. دولـــت مـــوظـــف اســـت            
ــاه و                ــدارد واحــدي از رف ــان ــت اس
امکانات رشد مـادي و مـعـنـوي         

ــودکــان و نــوجــوانــان را، در                  ک
باالترين سطح مـمـکـن، تضـمـيـن         
کند و کمـک هـزيـنـه هـاي الزم و              
ــزشــکــي و               ــگــان پ ــدمــات راي خ
آموزشي و فرهنگي را مستقل از 
وضعيـت خـانـوادگـي کـودکـان و              

 نوجوانان تامين کند.
ـــ ايـجـاد مـهـد کـودکـهـاي               ۲

ــظــور                  ــه مــن ــدرن ب ــز و م مــجــه
برخورداري همـه کـودکـان از يـک           
محيط زنده و خـالق تـربـيـتـي و              
اجتمـاعـي، مسـتـقـل از شـرايـط              

 خانوداگي.
ــ تضمين حقوق بـرابـر بـراي      ٣

همه کودکان صرفـنـظـر از مـحـل          
تولد، انتساب به مليت يا مذاهب 
مــخــتــلــف. مــمــنــوعــيــت هــرنــوع       
تبعيض علـيـه کـودکـان دخـتـر و             
پسر، مهـاجـر و غـيـر مـهـاجـر و                
کودکاني که داخل يا خارج ازدواج 

 بدنيا آمده باشند.
ــ ممنوعيت کـار حـرفـه اي        ٤

 براي کودکان و نوجوانان
ــ لغو کليه قوانين قصاص و ۵

ــان،              ــودکــ ــورد کــ ــدام درمــ اعــ
ممنوعيت نگهداري کـودکـان در       
زندان. ايجاد مراکز بازآمـوزي بـا      
امــکــانــات رفــاهــي، آمــوزشــي و       
پرورشي مدرن همراه با کمک هاي 
مؤثر پزشکي و روانپزشکي بـراي    
نــوجــوانــان بــزهــکــاربــا هــدف               
بازگرداندن زنـدگـي شـايسـتـه بـه             

 آنان.
ــت حــجــاب           ۶ ــوعــي ــ مــمــن ـــ ـ

 کودکان!
ــدارد.           ۷ ــ کــودک مــذهــب ن ـــ ـ

ــوع                 ــر نـ ــد از هـ ــايـ ــان بـ کـــودکـ
انــدازي مــادي و مــعــنــوي           دســت

مــذاهــب و نــهــادهــاي مــذهــبــي          
مصون باشـنـد. جـلـب افـراد زيـر              

هاي مذهبي و  شانزده سال به فرقه
مراسم و اماکن مذهبي مـمـنـوع      

 است.
ــ ممنوعيت دخالت مذهـب  ۸

در آموزش و پرورش و لغو فـوري    
هـا   تبعيض و تمايز در همه عرصه

و سطوح آموزشي ميـان دخـتـر و        
پسر. مخـتـلـط شـدن مـدارس در            

  همه سطوح تحصيلي
ــ مقابله قـاطـع قـانـونـي بـا           ۹

استفاده جنسي از کودکان؛ حـتـي     
تحت نام ازدواج، جـرم سـنـگـيـن            

شود. رابـطـه       جنايي محسوب مي
جنسي افراد بزرگسال با افراد زير 

سال، ولو بـا رضـايـت آنـهـا،             ۱۸
ممنـوع اسـت و جـرم مـحـسـوب               

 شود. مي
ــ ممنوعيت هـر نـوع آزار       ١۰

کودکان در خـانـواده، مـدارس و             
موسسات آمـوزشـي و در سـطـح           
جامعه بطور کـلـي. مـمـنـوعـيـت             
اکيد تنبـيـه بـدنـي. مـمـنـوعـيـت               
ــي و ارعــاب                 فشــار و آزار روان

 کودکان.
ـــ مـمـنـوعـيـت بـخـدمـت              ۱۱

گــرفــتــن کــودکــان در نــهــادهــاي          
 نظامي، انتظامي و امنيتي.

 
اين مطالبات فـوري جـنـبـش         
انساني دفاع از حقوق کودکان در   
ايران و خواستهاي حداقل و عاجل 
بـــراي رهـــانـــيـــدن کـــودکـــان از            

حقـوقـي و دسـت         محروميت و بي
درازي مذهب و مقابله بـا کـودک       
ــوســط            ــک ت ــي ــمــات آزاري ســيــســت

 جمهوري اسالمي است. 
نهاد کودکان مـقـدمـنـد هـمـه         
انسانهايي که براي دفاع از حقوق 

انــد و کــلــيــه         کــودکــان در تــالش     
تشکلها و نهادهاي مدافع حـقـوق   
کودک را به مبارزه براي تحقق اين 

 خواند. خواستها فرامي
 

 نهاد کودکان مقدمند
 ۱۳۹۵مهر ماه  ۱۳

 ۲۰۱۶اکتبر  ۴
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اکتبر امسال نمايشگاه جهاني کتـاب در     ٢٣ تا  ١٩ از روز 
شهر فرانکفورت آلمان شروع به کار خواهد کرد. جـمـهـوري       
اسالمي هرسال تقال کرده است در اين نـمـايشـگـاه شـرکـت         
کند. اما هر سال با اعتراض مخالفان روبرو شـده و غـرفـه           
ـيـه آن روبـرو شـده اسـت.                  هايش به محلي از افشاگري عـل
امسال هم جمهوري اسالمي حضور در ايـن نـمـايشـگـاه را          

 تدارک ديده است.
رژيمي که کوچکترين ابراز مخالفت سياسي و فرهنـگـي را     
با زندان و اعدام جواب ميدهد، رژيمي که آزادي بيان و نشر 
افکار و عقايد را رسما ممنوع کرده، هزاران نفر را بـه جـرم         
مخالفت با حکومت و بجرم داشتن عقايد ديـگـر زنـدانـي،         
شکنجه و اعدام کرده است، حکومتي که در هـمـيـن زمـان       
حاضر صدها فعال سياسي را در زندان نگه داشتـه اسـت و       

نفر را اعـدام       ۲۰۰۰ تنها درسه سال دولت روحاني بيش از 
کرده است، جايش در نمايشگاه کتاب نيست. حکومتي که 
به جرم نوشتن کتاب، فتواي قتل سلمان رشدي صادر کـرده    

 است جايش در نمايشگاه کتاب نيست. 
ـيـان و نشـر       »هيچ توجيهي از قبيل  بـراي حضـور      «آزادي ب

رژيمي که کتاب ميسوزاند و کتاب نويس و کتاب خوان را   
شکنجه و اعدام ميکند و يـک وزارتـخـانـه بـه اسـم وزارت               
ـيـب قـرار دادن             ارشاد براي سرکوب و سانسور و تحت تـعـق

نويسندگان مخالف و منتقد داير کرده است، در نمايشـگـاه   
ـيـسـت. مـمـاشـات دسـت انـدرکـاران                         ـبـول ن کتاب قابـل ق
نمايشگاه با نمايندگان وزرات ارشاد جـمـهـوري اسـالمـي،          
ـيـان و              دهن کجي آشکاربه مردم ايران و به هـرنـوع آزادي ب
عقيده است. جمهوري اسالمي و نـهـادهـاي بـه اصـطـالح                
فرهنگي و غير فرهنگي اش بايد همه جا بايکوت شونـد و    
از همه مجامع و نهادهاي بين المللي و درهـمـه کشـورهـا           

 بيرون انداخته شوند. 
غرفه هاي تدارک ديده شده براي جـمـهـوري اسـالمـي بـايـد            

هـاي جـمـهـوري اسـالمـي از              «انتشـاراتـي  »برچيده شود و 
ـفـان جـمـهـوري اسـالمـي را                 نمايشگاه اخراج شوند. مـخـال
فراميخوانيم که در اين نمايشگاه حضور بهم رسانند تا هـم    
انتشاراتي هاي جمهوري اسالمي و وزارت ارشـادش و هـم       
مسئولين نمايشگاه بدانـنـد کـه نـمـايشـگـاه کـتـاب جـاي                   
ـيـسـت. در ايـن                    جمهوري اسالمي و انتـشـاراتـي هـايـش ن
نمايشگاه شرکت کنيد و عليه حکومت اعدام و سرکـوب و    

 سانسور اعتراض کنيد. 
 

 -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران
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