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ميلياردي از صـنـدوق    ٨٠٠٠ دزدي 
ذخيره فرهنگيان، نمونـه ديـگـري از        
ــخــش هــاي                 ــپــاول در ب دزدي و چ
مختلف دولتي و مقامات مسـئـول     
در جمهوري اسالمي است. اندوختـه   
هاي کارگران در تامين اجتماعي را   
مرتضوي و باندش بـاال کشـيـدنـد و         
اندوخته هاي معلمان را، مـقـامـات      
مســـئـــول در "صـــنـــدوق ذخـــيـــره             

فرهنگـيـان"، و ايـن داسـتـان رانـت                
خواري و دزدي حـاکـمـيـت مشـتـي             
 جنايتکار بر گرده کل جامعه است. 

صندوق ذخيره فرهـنـگـيـان چـگـونـه          
شکل گرفت، و مـاجـرا از چـه قـرار             
است. نکاتي است که مختصر به آن  

 ميپردازم.
بنا به گزارشات دولـتـي اواخـر سـال         

تــحــت عــنــوان "ارتــقــاء                ١٣٧٣ 
معيشتي و رفاه فرهنگيـان"، بـحـث       
ايجـاد مـوسـسـه  صـنـدوق ذخـيـره                 

خـرداد     ٧ فرهنگيان طرح شد و در       
اين صندوق تشکيل و بـه ثـبـت       ٧٤ 

رسيد.  بر اساس آخريـن آمـار ارائـه         
شده از سوي مدير عـامـل صـنـدوق         

، ٩٥ ذخيره فـرهـنـگـيـان در مـرداد             
هزار نفر از فـرهـنـگـيـان       ٩٢٠ تعداد 

كشور عضو اين صـنـدوق هسـتـنـد.        
ايــن درحــالــيــســت کــه تــعــدادي از           
فرهنگيان بـازنشـسـتـه نـيـز در ايـن              

 صندوق عضويت دارند. 
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ـه              ۱۹ رو شدن تجـاوز جـنـسـي ب
کودک  قاري قرآن تـوسـط قـاري بـيـن          
المللي جمـهـوري اسـالمـي و تـالش            
ارگانهاي مختلف حکومتي از رهـبـر   
و سيستم قضايي تا تـعـدادي از آيـت        
اهللا ها و مقامات براي جلـوگـيـري از      
رو شدن اين پرونده، مخمصه تـازه اي      
براي کل حکومت اسالمي ببار آورده   
است. اين موضوعي است کـه تـار و        
پود حکومت اسالمي از رهبر و بيـت  
رهبري تا مجلس و سيستـم قضـايـي      
حکومت را به چالشي عميق کشـيـده     
و عمق جنايتکـاري، بـيـرحـمـي و در            
عين حال تناقضات و معضالت غير 
قابل حل اين سـيـسـتـم را بـار ديـگـر              
مقابل چشمان مردم قـرار داده اسـت.       
اين پرونده به تنهايي ذره اي آبرو بـراي    
ــي               ــاق هــيــچ مــرجــع حــکــومــتــي ب
نميگذارد. اين يک پرونده سـيـاسـي و         

 جنايي براي سران حکومت است.  
ـه صـرفـا مـوضـوعـي             اين مسـال
براي تبليغ و افشاگري نيست. ابعاد و   
جوانب بسيار مهمي دارد کـه سـعـي        
ميکنم به آنـهـا بـپـردازم. الزم اسـت               
ابتدا ماجرا را هرچند فشـرده بـررسـي      

 کنيم.  
حاج سعيد طـوسـي کـارشـنـاس          
مسئول نوجوانان جامعه قرآني کشـور  
در شورايعالي قرآن، شورايـي کـه زيـر        
نظر خامنه اي قرار دارد، مـهـمـتـريـن        
چهره قرآني جمهوري اسـالمـي اسـت        
که به بيست کشور توسط حـکـومـت      
اعزام شده است. هدف از اين سـفـرهـا     
ترويج فـرهـنـگ قـرآنـي اسـت. او در                
مجالس رهبر حضور مـي يـابـد، در          
افتـتـاحـيـه مـجـلـس اسـالمـي قـرآن                 
ميخواند، در صدا و سـيـمـا مشـغـول        
کــار اســت و البــي هــاي زيــادي در               
سرتاپاي حـکـومـت دارد. او مـتـهـم              
ـه         است که در طول ساليان طـوالنـي ب
تعداد زيادي از شاگردانش در کـالس    

سـالـگـي       ۱۴ تـا       ۱۱ قرآن در سنين   
نفر از    ۱۰ تجاوز کرده و اکنون حداقل 

آنها عليه او شـکـايـت کـرده انـد. از                 
صديقي امام جمعه تهران کـه از سـال       

ــا                  ۹۰  ــان مــاجــرا اســت ت ــري در ج
الريجـانـي و سـيـسـتـم قضـايـي کـه                  
شکايت اين کودکان به او ارجاع شـده    
است تا خامنه اي و اعضـاي شـوراي       
قــرآنــي و الريــجــانــي و تــعــدادي از              

مقامات قضـايـي و اعضـاي ارشـد             
دفتر خامنه اي، جملگي تـالش کـرده     
اند اين پرونده را بخوابانـنـد امـا بـچـه          

سـال   ۱۹ و  ۱۸ هايي که اکنون به سن 
رسيده اند و خانواده هايشان همچـنـان   
مشغول پيگيري اين پرونده اند. پـنـج      
سال تالش اين بچه ها و خانواده هـاي  
آنان به سد سيستم قضايي و مقامات 
و بطور مشخص خامنه اي و دفتـرش  
خورده و به جايي نرسيده است. پس از  
ـه اي      پنج سال قربانيان مساله را رسـان
ميکنند و چند نفر از آنان در تماس با 
صداي آمريـکـا جـزئـيـات مـاجـرا را              
توضيح ميدهند و خـبـرگـزاري بـيـن            
المللي قرآن مجبور ميشود اعـتـراف     
ـه دادگـاه شـکـايـت شـده و                   کند کـه ب
پرونده اي تشکيل شده است. ولوله در  
حکومت شروع ميشود. خـبـرگـزاري       
ـه اتـهـامـي         بين المللي قرآن که هرگـون
عليه سعيد طوسي را رد کـرده بـود،           
مجبور ميشود علنا اعالم کـنـد کـه        
شاکيان سعيد طوسـي از الريـجـانـي         
خواستار رسيدگي به پرونده شـده انـد.     

پيـگـيـري خـانـواده         ۹۱ و  ۹۰ در سال 
ـه ايـنـجـا مـنـتـهـي                    هاي قـربـانـيـان ب
ميشود که قـطـبـي داديـار دادسـراي            
عمومي و انقالب تهران از دادسـتـان       
براي سعيد طوسي تقاضاي مجـازات  
مي کند که طبـق قـوانـيـن اسـالمـي           
بايد به اعدام مـحـکـوم شـود. داديـار           
ـه                بيچاره نمـيـدانسـتـه کـه ايـن مسـال
حساسي بـراي حـکـومـت و شـخـص             
خامنه اي است و ماجرا بيخ دارتـر از      
اين حرفها است. اينجا نماينده خامنه  
اي وارد قضيه مـيـشـود و پـرونـده از              
روال عــادي خــارج مــيــشــود و از                 
دادستاني به دفتر رئيس قوه قضـائـيـه    
ـه              ارسال ميگردد. شـواهـد مـربـوط ب
ـه کـودکـان از پـرونـده حـذف                تجاوز ب
ميشود، کيفرخواست تغيير ميـکـنـد    
و حاجي طوسي فقط به تشويق فساد 
و فحشا متهم ميشـود. امـا هـمـيـن           
پرونده هم که اتهـامـات اصـلـي از آن           
حذف شده است، بدستور دفتر خامنـه  
اي، و بدون ترديد با اطالع و دسـتـور       
مستقيم خود خامنه اي، جـمـع آوري       
ميشود و بعدا سعيد طوسي به يـکـي   
از اين کودکان ميگويـد "آقـا دسـتـور          
دادند به قوه قضائيه که اين پـرونـده را     
جمـع کـنـيـد" و از قـول خـامـنـه اي                      
ميگويد "به آقاي الريجاني هم گفتيـم   
که جمع کنند ايـن داسـتـان را". "ايـن              

ـه بـرکـت       پرونده تمام است به نفع ما، ب
ـفـتـه       انـد     قرآن و اهل بيت. به من هم گ

برخورد فيزيکي اصالً نداشته بـاشـيـد    
بــا شــاکــي؛ والّــا آدم خــيــلــي راحــت             

تواند سر طرف را زيـر آب کـنـد".          مي
فايل صوتي اين صحبت هـا تـوسـط        
کودکان شاکي علني شده اسـت. کـل      

 ۹ اين قضايا با پيگـيـري کـودکـان و           
سي دي که زيرکانه از صـحـبـت هـاي       
ـه اسـنـاد و            طوسي ضبط کرده انـد، ب
شــواهــدي مــحــکــم تــبــديــل شــده و            
ـه       مقامات و ارگان هاي نظام ديـگـر ب
سادگي نميتوانند آنرا رد کنند. قضيه  
هم مربوط به يک نفر و دو نفر نـيـسـت    
که سرشان را بتوانند زيـر آب کـنـنـد.         
خدا ميداند که در اين چند سال چقـدر  
براي ساکت کردن قربانيان و خـانـواده       
هاي آنها تالش شده، چه جهـنـمـي در      
اين دنيا و چه عـقـوبـتـي در آن دنـيـا               
مـقــابــل چشــمــشـان قــرار داده شــده،           
ـفـر "سـرشـان زيـر آب                  احتماال چـنـد ن
شده"، چند واسطه در رديف آيـت اهللا       
ها و مقامات سراغ خانواده هاي ايـن    
کودکان فرستاده شده و بطـور واقـعـي      
تعداد قربانيان اين چهره دينـي قـرآنـي      
چه اندازه است. ولي هر چه هست سـر     
قرقره باز شده است و به لطف مـديـاي     
ـه هـاي اپـوزيسـيـون           اجتماعي و رسان
امکان خفه کردن آن نـيـسـت. هـنـوز             
مخمصه حکومـت از بـابـت سـعـيـد             
مرتضوي نور چشمي خامنه اي تـمـام   
نشده که حکومت و بيـت رهـبـري بـا         
مخمصه اي ديگر مواجه شـده اسـت.     
ـه دردسـري                ـه مـيـرود کـه ب اين مسال
حتي بزرگتر براي حـکـومـت تـبـديـل           
شود. در طول هفتـه هـا و مـاهـهـاي             
آينده به احتمال زياد ابعاد و جـزئـيـات    

 بيشتر اين ماجرا علني ميشود. 
ـه تـنـهـا يـک           رو شدن اين پرونده ن
لکه ننگ ديگـري بـر نـظـام مـقـدس             
اسالمي! و شوراي قرآن و غيـره اسـت      
بلکه کل سيستم قضايي را هم يکبـار  
ديگر در مقابل چشم مـردم قـرار داده       
است. اما مساله فراتر از ايـن اسـت.        
ـلــف                  مـقـامـات و ارگـان هـاي مـخـت
حکومتي از رهبر و الريجاني و امـام    
جمعه و کل سيستم قضايي متهمـنـد   
ـه     که بجاي رسيدگي به پرونده تجاوز ب
ـه              کودکان، کودکاني کـه قـرار بـوده ب
قاري قـرآن خـود حـکـومـت تـبـديـل                 
شوند، پرونده را جـمـع کـرده و مـانـع              
رسيدگي به شکايت کودکان شده انـد.  

ترديدي نيست که از احمدي نـژاد کـه       
رئيس جمهـور   ۹۱ و  ۹۰ در سال هاي 

بوده و روحاني و وزرا و نـمـايـنـدگـان            
مجلس نيز در جريان اين ماجـرا قـرار     
داشته انـد. اگـر ايـن قضـايـا در هـر                    
کشوري کـه مـردمـش کـوچـکـتـريـن             
ـفـاق مـي              آزادي و حرمـتـي دارنـد، ات
افتاد، به برکناري و محاکمه کـل ايـن     
ـه جـنـايـت          مجموعه بدليل ارتکاب ب
ـه زيـر         مي انجاميد و کل يک دولـت ب
کشيـده مـيـشـد. امـا در جـمـهـوري                  
ـه تـنـهـا                 ـفـاقـاتـي ن اسالمي چنيـن ات
ـلـکـه امـري عـادي               عجيب نيـسـت ب
مـحـســوب مــيـشـود. امـا مشـکــل              
حکومت اين است که ايـن فـرهـنـگ         
ضد انساني براي مردم و قربانيان ايـن  
حکومت عـادي نشـده اسـت! و آيـا                 
ترديدي در اين است که در جـمـهـوري      
اسالمي پرونده هاي اينـچـنـيـنـي کـه         
پاي مقامات در کار است بسيار زياد 
است؟ آيا تـرديـدي در ايـن اسـت کـه              
جناياتي از اين قبـيـل و تـالش بـراي           
مخفي نگهداشتن آنها در جـمـهـوري        
اسالمي قاعده است نه استثـنـا؟ امـا      
مساله اين اسـت کـه ديـگـر دوره اي             
نيست که اين نوع پرونده ها براي دوره   
اي طوالني مخفي بـمـانـد. هـر چـنـد            
وقـت يـکـبـار و هــر روز بـا ريـتـمــي                    
سريعتر يکي از ايـن نـوع پـرونـده هـا            
بدليل پيگيري قربانيان و يـا شـکـاف        
هـاي خــرد کــنـنــده حـکــومـتــيـان رو              

 ميشود. 
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جمهوري اسالمي يک حـکـومـت    
پدوفيلي است. خميني بنيانگذار ايـن   
حکومت رابطه جنسي با دختـر بـچـه      
ـه را رسـمـا در              هاي هفت هشت سـال
ـه قـانـون               کتابش تجويز کـرده و آنـرا ب
اسـاســي حــکــومـت تـبــديــل کــرده و            
مقامات و آيت اهللا هاي حکومت هم 
از آن دفاع ميکنـنـد و بـعـضـا مـثـل              
ريشهري آنرا اجرايي مـيـکـنـنـد و بـا             

ـه        ۹ دختر بچه هـاي       ـه      ۱۰ سـال سـال
ازدواج ميکنند. درست سه سال قـبـل    
مجلس شـوراي اسـالمـي بـا تـايـيـد              
شوراي نگهبان ممنوعيت ازدواج بـا      
دخترخوانده ها، حتـي کـودکـانـي کـه          
تحت حضانت هستـنـد، را هـم بـراي           
تسهيل نيازهاي جنسي مـقـامـات و      
ـفـذيـن در         وابستگان حکومت و مـتـن
دستگاه حکومتي لغو کرد و به دولت 
روحاني ابالغ کـرد و خـامـنـه اي در               

تاييد اين مساله گفت: "فرزند خـوانـده    
حکم فرزند ندارد و با مرد و زنـي کـه         
او را بزرگ مـي کـنـنـد مـحـرم نـمـي               
شــود، مــگــر بــه وســيلــه رضــاع بــا              
مراعات شرايط آن و يا ازدواج پس از 
رشد. قبل از بلوغ با اذن حاکم شـرع و     
رعايت مصلحت طفل عـقـد مـوقـت       
اشکال ندارد". صدها حديث و سوره و   
فتوا درمـورد ازدواج بـا کـودکـان در             
اسالم وجود دارد فقـط تـوصـيـه شـده          

سالگي از رابـطـه جـنـسـي           ۹ است تا 
خودداري شود. محمد پيغـمـبـر خـود        
ـه بـراي           نمونه و الگويي در ايـن زمـيـن
مشتي بيمـار جـنـسـي اسـت کـه در               
حکومـت هـاي اسـالمـزده بـر مـردم               
حکومت ميکنند. بنـابـرايـن حـاجـي         
سعيد طوسي هم کاري خالف قـاعـده   
انجام نداده است. لـولـيـدن در قـرآن و            
توضيح المسائل خمـيـنـي و حشـر و           
نشر با آيت اهللا هاي حکومت و بـيـت   
رهــبــري مــحــيــط مســاعــدي بــراي          
پرورش سعيد طوسي و هزاران سعـيـد   
ـه قـول حـمـيـد                 طوسي ديگر اسـت. ب
تقوايي "حاج آقا طوسي ها محـصـول    
و نتيجه آموزشهاي مذهبي هسـتـنـد    
و الهام بخش تـجـاوز جـنـسـي قـاري             
قرآن همين نوع آيات شـيـطـانـي بـوده          

 است".  
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از خــالل پــارگــراف هــاي فــوق             
متـوجـه کـارکـرد سـيـسـتـم قضـايـي                 
جمهوري اسالمي شديـم. ايـن هـمـان          
سيستم قضايي است که کارگـر را بـا       
شکايت کارفرماها محکوم به شـالق  
و زنـدان مـيـکـنـد. هـمـان سـيـسـتــم                    
ـه      قضايي که تجاوز به کودکان نه سـال
ده ساله را مشروع ميداند اما صدهـا  
بزرگسال را بدليل رابطه جنسي خـارج  
از ازدواج سنگسار کرده است. صدها  
ـه              جوان را به جـرم خـوردن مشـروب ب
شالق بسته است. از آيـت اهللا هـا و              
ـلـيـارد دالر            مقاماتي که صـدهـا مـي
اختالس و دزدي آشکار دارند حمايـت  
ـفـر      کرده و در عضو انگشتان صدها ن
را بدليل سرقت يک کيلو پـنـيـر قـطـع          
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 ۶۳ طبق گزارشات بنـا بـر تـبـصـره            
قانون بـرنـامـه دوم تـوسـعـه وزارت               
آموزش و پرورش فرهنگيان شـاغـل     
عالقمند به عضويت ايـن مـوسـسـه       

درصـد از       ۵ درآمده و مـاهـانـه تـا           
حقوق و مزاياي آنان کسر شـده و بـه       
موسسه واريز ميشود. ضمن اينکـه   
دولت نيز مکلف شده بود که معادل 
اين مبلغ را در بودجه ساليانـه خـود     
منظور و به حساب مـوسـسـه واريـز       
کـنــد. و بــاز بـنــا بـر آخــريـن آمــار                   

 ١٩ مقامات مسئول آن مـاهـيـانـه         
ميليارد تومان توسـط فـرهـنـگـيـان         
عضو صندوق پول وارد آن ميـشـود،   
ــام                      ــگ ــن ــه در ه ــد ک ــي ــن ام ــا اي ب
بازنشستگي به دردي از دردهايشان 

 جواب دهد.
بـا     ٩٣ جالب اينجاست که  در سال   

اعالم اينکه تمامي فرهنگيان غـيـر   
عضو به عضويت ايـن صـنـدوق در          
مي آيند، سعي کردند عضـويـت در     

درصـد از فـيـش هـاي              ٥ آن و کسر 
حقوقي فرهنگيان و پرداخت به ايـن    
صندوق را به شکلي اجباري کـنـنـد.    
ولي بخشي از مـعـلـمـان زيـر بـارش           
نرفتند. بخشي هم خودشان تصمـيـم    
ميگرفتند که چه درصد از حقوقشان 
را مــيــخــواهــنــد بــه ايــن صــنــدوق            
بپردازند. در اين بخشـنـامـه چـنـيـن          

ــود: "از مــهــرمــاه                  ١٣٩٣ آمــده ب
فرهنگيان غيرعضو نيز به خـانـواده     
اعضاي صندوق ملحق خواهند شـد    
تـــا از مـــزايـــاي مـــتـــعـــدد ايـــن               

مـنـد شـونـد.          گـذاري بـهـره           سرمايه
گـذاري     بديهي است معادل سـرمـايـه   

سـهـم دولــت       –عـزيـزان فـرهـنـگـي           
محترم و سود متعلقه به فرهنگـيـان   
گرامي اختصـاص خـواهـد يـافـت".           
البته در آن  قيد شده بود که هـر يـک     
از اعضاي جديد تمايل به عضـويـت   
در صندوق ذخيره نـداشـتـه بـاشـنـد،         
ميتوانند انصراف خود را کـتـبـا تـا         

 ، اعالم کنند. ٩٣ دهم مهرماه 
بگذريم که دولـت نـيـز بـعـدا تـحـت              
عنوان اينکه در قانون برنامه پـنـجـم    
توسعه کشور اشاره اي بـه پـرداخـت        
سهمي از سوي دولت نشده است، از   

درصـد     ٥ پـرداخـت      ٩٠ ابتداي سال 
سهميه خود را قطع کرده و اين خـود    
به کشاکشي بين مقامات صندوق و 
دولت و شکايت و شـکـايـت کشـي           

 منجر شد.
درصـد از       ٥ بدين ترتيب هر مـاهـه     

فيش حقوقي بيش از يـک مـيـلـيـون          

مــعــلــم و عضــو صــنــدوق ذخــيــره            
فرهنگيان کسر شده، با اين اميد که 
با شريک شـدن در سـود سـهـام آن،               
نصــيــبــي بــبــرنــد و هــنــگــامــي کــه          
بــازنشــســتــه مــيــشــونــد در زمــان           
بازنشستگي اش متناسب با ميـزان  
ذخيره اي که داشته، پـولـي بـه آنـهـا          
داده شود. در حـالـيـکـه در هـمـيـن               
مدت پـرداخـت حـتـي يـک وام سـه                 
ميليون توماني به معلمي کـه گـيـر        
کرده است، با هفت خوان رستم روبرو 
شده و هزار جور سنگ اندازي کـرده    
اند. از جمله بنا به گـزارشـات فـاش         

درصد تسهيالت ايـن   ٩٠ شده شان، 
نفر از مقامـات   ٣٠ صندوق تنها به 

عاليرتبه و مديران صـنـدوق تـعـلـق          
گرفته اسـت. و ايـن خـود يـکـي از                 
موضوعات اعتراضات معلمـان در    

 چند ساله اخير بوده است. 
سال اندوختـه   ٢١ اين چنين است که 

درصد از حقوق بيش از  ٥ حاصل از 
يک ميليون فرهنگي به سرمـايـه اي     
عظيم در اين صندوق تبديل شـده و      
مافياي اقتصادي ديگـري هـمـچـون       
تامين اجتماعي که دزدان حکومتي 
اي چون سعيد مرتضوي ها اموالش 
را باال کشيدند، شکل گرفته است. و 
امروز دهها شرکت و بانک و موسسه 
زير مـجـمـوعـه هـاي ايـن صـنـدوق               

الـديـن      هستند. از جمله سيد شهـاب  
غندالي مدير عامل صندوق ذخـيـره   

در خصوص  ٦٥ فرهنگيان در خرداد 
اينکه ايـن صـنـدوق در چـه تـعـداد               
کارخانه، نهاد و سازمان اقـتـصـادي    

گـذاري کـرده اسـت، اظـهـار             سرمايه
ــه     ١٢ داشــت: در حــدود           کــارخــان

 ٢ نيروگاه شـامـل      ٤ پتروشيمي، در 
نـيـروگـاه در         ٢ نيروگاه در سمنان و   

کـارخـانـه داروسـازي        ٢ ساري، و در 
ايم؛ ضمن اينکه  سرمايه گذاري کرده

ــا       ٢  ــد            ٣ ت ــن ــجــاري مــان ــروژه ت پ
مــگــاپــارس و نــيــز کــل مــجــتــمــع            
کامپيوتر پايتخت را داريـم کـه ايـن        
مجتمع صددرصد براي ماست. وي    

 ٥٠ همچنين با بيان ايـنـکـه بـاالي         
درصد سهم پروژه مگاپارس بـه ايـن     
صندوق اختصاص دارد اعـالم کـرد       
که در بخش معـدن نـيـز قـرار اسـت            

 سرمايه گذاري شود. 
ــاال گــزارش از دزدي                   ۸۰۰۰ ح

ــدوق را                ــن صــن ــاردي از اي ــي ــل مــي
ميشنويم. اعـطـاي وام هـاي بـلـنـد              
مدت کالن بدون بـهـره، اخـتـصـاص          

ــس              ٨٠٠  ــوکـ ــودروي لـ  ١٩٦ خـ
ميليوني به مديران صندوق ذخيره با 
تسهيالتي باور نـکـردنـي، تـاسـيـس         
"بيـمـه امـيـد آسـايـش ايـرانـيـان" و                    

مـيـلـيـونـي و           ٧٠٠ پرداخت پاداش 
حقوقهاي کـالن بـه کـارکـنـان آن و                 

 ١٢٠ خــريــداري يــک  ســاخــتــمــان            
 ١٠٠ ميلياردي، وام قرض الحسنـه    

ميليـونـي بـا کـارمـزد صـفـر بـراي                 
مديران صندوق ذخيره فرهنگيان، و   

درصـد   ٩٠ خالصه اينکه اختصاص 
تسهيالت صندوق فقط به سـي نـفـر      
از مقامات عاليرتبه صندوق بنا بـه  
گزارشات منتـشـر شـده دولـتـي، از            
جمله اقالمي از اين دزدي هاي کالن 

 است. 
دزدي بــزرگــي کــه مــثــل هــمــيــشــه          
يکسرش در مجلس و سـر ديـگـرش      
در دولت است و بـر مـال شـدن ايـن           
دزدي هــا هــمــانــنــد ديــگــر مــوارد           
دزديهايشان، بـه جـدالـي در مـيـان              
حکومتيان، بين مجـلـس و  دولـت          
تبديل شده اسـت. از جـملـه رئـيـس             
کميـسـيـون آمـوزش و تـحـقـيـقـات                
مجلس عزل فاني و انتخابات رئيس 
جديد صندوق ذخيره فرهـنـگـيـان را       
تالشي بـراي جـلـوگـيـري از افشـاي             
تخلفات بزرگي در صـنـدوق ذخـيـره         
فرهنگيان دانسـتـه و آنـرا اقـدامـي              
سياسي خواند و با اشاره به ناروشني 
سابقه فردي کـه بـه عـنـوان رئـيـس               
جديد صـنـدوق انـتـخـاب شـده، در               
جاهاي قبلي مثل شستـا و شـرکـت        
سرمايه گذاري پتروشيمي، تـلـويـحـا     
پرونده دزدي هاي قبلي وي را بـه رخ    

 ميکشد. 
و از همين روست که سراسيمه فانـي  
ــر آمــوزش و پــرورش را کــه                    وزي
اســتــيــضــاح شــده و قــرار بــود بــه               
اسـتـيـضـاحـش پـاسـخ دهـد، کـنــار                
گذاشتند. و فاني نيز قبل از برکـنـار    
شدنش مدير عامل جديد صندوق را 
تــغــيــيــر داده بــود. بــعــد هــم  بــا                   
دستگيري مـديـرعـامـل صـنـدوق و           

نفر از ديگر مديران  ١٤ اعالم اينکه 
در اين اختالس دست داشـتـه انـد و        
بازداشت چند نفري از آنـان، تـالش          
ميکنند به شکلي موضوع را راست 

 و ريس کنند و قال قضيه را بکنند.
و اين عينا همان کاري است کـه در      
جـريـان بـر مـال شـدن حـقـوق هــاي                  
ــران و                ــجــومــي شــمــاري از مــدي ن
مقامات انجام شـد. تـنـي چـنـد از               
مقامات رده دوم خـود را قـربـانـي               
کردند، تـا دزدان بـزرگ رده بـاالي              
حکومت را امان دهـنـد. و ايـن در           
واقع داستان رانـت خـواري و فسـاد          
کل باندهـاي حـکـومـتـي اسـت کـه               
همچون دملـي چـرکـيـن هـر روز از              
جاهايي سرباز ميکند و ايـن بـار از       

صندوق "ذخيره فرهنگيان" سـر بـاز         
 کرد. 

بــدنــبــال ايــن رســوايــي هــاســت کــه          
موضوع رسيدگي بـه ايـن اخـتـالس         
بزرگ در دستور مجلس قرار گرفـتـه   

 و بر سر آن جنجالي برپاست. 
 ٨٠٠٠ بـنــا بــر گــزارشــات دولــتـي           

ميـلـيـارد تـومـان دارايـي صـنـدوق               
ذخيره فرهنگيان به سرقت رفته است 
و دارند بحث را به برکناري تـعـدادي   
و احتماال بازداشت تـعـدادي ديـگـر         
خالصه ميکنند. با گرفتن پز حامي 
عدالت و اينکه اين موضوع اعتماد 
فرهنگيان را سلب کـرده و خـواهـان        
خــروج از عضــويــت ايــن صــنــدوق           
هستند، ميخواهند قائله را به شکل 
خاتمه دهند. خصوصا کـه جـنـبـش          
اعتراضي معلمان فعاالنه در ميدان 
است و از جرقه گرفتن بـيـشـتـر ايـن          

 اعتراضات ميترسند. 
در شرايطي که معلمان فريادشان از   
حقوقهاي زير خط فقر بـلـنـد اسـت،         
محروميت از درمان و مسکن و هر 
گونه تاميني به اعتراض بلـنـد شـده      
اند، خبر اين دزدي هاي ميـلـيـاردي    
به خشم و اعتراض بيشتر آنان دامن 
زده است، بـر مـال شـدن ايـن دزدي             
هاي کالن و پولهاي به يغما رفته يک 
موضوع داغ بـحـث در گـروهـهـاي               
مــبــارزاتــي آنــان در تــلــگــرام و در             

 مدارس و محيط هاي کار است.
به عبارت روشنتر شـاکـيـان اصـلـي          
پرونده دزدي هـاي صـنـدوق ذخـيـره            
فرهنگـيـان، اعضـاي آنـنـد و آنـهـا                
خواستار بازگرداندن فوري پولهاي به 

سرقت رفته به حسابهايشان هستند. 
ميليارد پول بـه سـرقـت      ٨٠٠٠ طبعا

رفته از اين صندوق، بـخـش بسـيـار         
سال اعضاي  ٢١ کوچکي از اندوخته 

آن است. دولت موظف است کـه نـه        
ميليارد تومان بـه     ٨٠٠٠ تنها  اين 

سرقت رفته،  بلکه تـمـامـي دارايـي         
هاي اين   صندوق را بـه اعضـايـش        

 برگرداند. 
يک شعار معلمان در اعتراضاتشان، 
اعـتــراض بــه حـقــوقـهــاي نـجــومــي           
مديران و حقوقـهـاي زيـر خـط فـقـر             
مردم بود. رو شـدن هـر روزه دزدي            
هاي حکومتيان و مـقـامـات دسـت       
اندر کارشان، معلـمـان، کـارگـران و         
مردم جامعه را متعرض تر و حق بـه  
جانب تـر بـراي طـلـب کـردن فـوري               
خواستهايشان و داشتن يک زنـدگـي     
شاد و انساني، به ميدان مـي آورد.      
خواست فوري آنـهـا افـزايـش فـوري            
دستمزدها به باالي خط فقر و درمان 
رايگان براي همه و تحصيل رايـگـان   
در تمام سطوح تحصيلي و مسـکـن     
مناسب براي هـمـه اسـت. خـواسـت           
واقعي مردم برچيـده شـدن کـل ايـن           
بساط توحش و تبعيض و نـابـرابـري      

 است. 

 ۱ از صفحه  
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هنوز از  شروع سـال    ا����	���	ل:  
تحصيلـي جـديـد چـيـزي نـگـدشـتـه،                
ـه بـدنـي              گزارشات متعددي از تـنـبـي
کـودکـان در مـدارس مـنـتـشـر شـده                 

ــنــظــر مــي        رســد بــا وجــود          اســت. ب
ممنوعيت، اما تنبيه بدني يـک امـر       
رايــج در مــدارس ايــران اســت، چــرا             

 شوند؟  کودکان تنبيه بدني مي
اين يک نماي واقعـي  �	R1 8#	ر�:  

از وضــعــيــت آمــوزش و پــرورش در            
جــمــهــوري اســالمــي و بــيــحــقــوقــي         
کـودکــان اســت. تــنــبــيــه بــدنــي اســم            
تلطيف شده شکنجه اسـت. هـر نـوع           
ــيــري نســبــت                 آزار و اذيــت و تــحــق

آموزان اکيداً بايد ممنوع باشـد.   دانش
بــدون هــيــچ تــوجــيــه و مــالحــظــه و             

اي بايـد بـيـدرنـگ ايـن بسـاط              تبصره
برچيده شود تا روزانه شاهد خـبـرهـاي    

آمـوزان     وحشتناک از شکـنـجـه دانـش      
نباشيم. هر نوع  آزار کـودکـان بـدون             

 درنگ بايد خاتمه يابد. 
ـه ايـن امـر                    ـقـت کـري براي آنـکـه حـقـي
مشخص شود، بايد از نگاه ظاهري و 

اي به آنچه "تـنـبـيـه" نـامـيـده             مشاهده
هاي آنرا در  شود فراتر رفت و ريشه مي

هـاي تـربـيـتـي           قوانين ورسم و سـنـت    
مانده، يـافـت و از بـيـن              بشدت عقب

 برد.
اي که شهروندانش اساسا با  در جامعه

اعمال خشـونـت، کـنـتـرل و تـحـت و                
گـيـرنـد، خشـونـت           سرکوب قرار مـي   

توسط دستگاه حاکمه تـحـت عـنـوان       
ـفـري                قوانين قضايـي و جـزايـي و کـي

شود. حق کودک زير دسـت      اعمال مي
و پاي جمهوري اسالمي افتاده اسـت،  

اي    آموزش و پرورش در چنين جامعـه 
ـه نـيـسـت. آمـوزش و               تافته جدا بافـت

نـمـاي    پرورش برعکس آيينه و خصلت
وضــعــيــت ســيــاســي، اقــتــصــادي و          
اجتماعي جامـعـه اسـت. آمـوزش و            

آميز، پولي و طبقاتـي   پرورش تبعيض
شده از عدالت و برابري آموزشي تهـي  

شود. در قدم اول بايد اين نابرابـري     مي
نهادينه شده را ديد و مورد بـررسـي و     
نقد قـرار داد. در يـک چـنـيـن نـظـام                     
آموزشي بدون ترديد، کتک و تهديد و   
ارعاب و تحقـيـر بـخـشـي از رونـد و               
سبک کار آموزشي خـواهـد شـد. هـر          

چقدر هم که براي حفظ ظـاهـر تـالش      
شود و مقرارات وضـع شـود، عـمـال           

آموزشي ديکتاتور منشانه     بنيادهاي
آخر را خواهد زد. بنابرايـن بـايـد        حرف

از عوارض ظاهري فـراتـر بـرويـم. در            
اي، ظاهراً اين مـعـلـم     بررسي مشاهده

آمــوز را شــکــنــجــه         اســت کــه دانــش    
کـنـد.      هد، تحقير و تـوهـيـن مـي         مي

هـا هـم        نـامـه     قوانين بازدارنده و آئـيـن  
دارند معلم را از اين امر زشـت نـهـي        

ـه سـمـت            کنند. همه انگشت  مي هـا ب
رود کـه خشـونـت           مـي  معلمي نشانه 

کند! اين اما ظاهر و نماي بيروني   مي
اي به نام "تنبيه بـدنـي" کـودکـان           پديده
 است.

کودکي با ضربات لوله پوليکا راهـي    
شود، دانـش آمـوزانـي       بيمارستان مي

که دستجـمـعـي بـخـاطـر نـپـرداخـتـن               
خورند، کودکي چنـان   شهريه کتک مي

سرش به درگاه کـالس درس کـوبـيـده         
شود، که بيهوش روانه بيمارستـان   مي
شــود. در پــاکــدشــت ورامــيــن                مــي

آموزان افغان را به خاطـر انـجـام       دانش
نــدادن تــکــلــيــف درســي، مــجــبــور           

کـنـنـد دسـت در سـنـگ تـوالـت                  مي
ببرند! در هرمزگان جشن ازدواج زود      

کـنـنـد و         هنگام براي دختران برپا مي
آمـوز در       وقتي لگدکوب کردن دانـش 

کالس درس در مـديـاي اجـتـمـاعـي             
شود، مسئوليـن آمـوزش و        افشا مي

ــرداري              ــمــب ــيــل ــرورش کســي کــه ف پ
مــخــفــيــانــه کــرده اســت را تــهــديــد             

کنند. بخاطرداريد که چهـار سـال       مي
دانــش    ۱۳۹۱ مــاه      پــيــش، در دي     

آموزي كتابهاي خود را در مـنـزل جـا      
گذاشته بود. معـلـم  بـا عصـبـانـيـت               

آمـوز     كتاب سنگينى را به سـر دانـش    
كوبد. کودک هـم كـه طـاقـت ايـن              مي

ـه مـغـزي            ضربه مهيب را نـدارد ضـرب
رود و بعد از يك  شود و به كُما مي مي

  دهد. ايـن     هفته جانش را از دست مي
بـار     هايي از خبرهاي خشونت ها نمونه

در مدارس است. ناظمي که با شـالق     
و چوبي در دست در حـيـاط مـدرسـه         

دهـد و بــر سـر و دســت                جـوالن مــي   
زند تا معلمـي   آموزان ضربه مي دانش

ـه انـجـام نـدادن تـکـالـيـف                 که به بهـان
گيـرد تـا      آموز را به باد کتک مي دانش

ـه          ـه ب مديري که براي نپرداختن شـهـري
افـتـد. بـخـشـي از              جان کودکـان مـي    

همين سناريوي وحشت است کـه بـي       
هـا،     وقفه ادامه دارد. ايـن شـکـنـجـه            

بخشي نه چندان پـنـهـان از سـيـسـتـم            
ــهــوري                ــرورش در جــم آمــوزش و پ
ـقـت            اسالمي است. اگر چه ايـن حـقـي

 شود.  مداوما کتمان و انکار مي
آئين نامه انظباطي مـدارس در بـاره         
ـه بـدنـي را نشـان                    ممنـوعـيـت تـنـبـي

دهند و تاکيد دارند که اين اعمـال   مي
محکوم اسـت، غـيـرقـانـونـي اسـت،              

شود و خاطيان مجـازات   پيگيري مي
گوينـد آمـارهـا       شوند. مي  شده يا مي
دهد کـه کـتـک زدن دانـش              نشان مي

آموزان درمدارس رونـد نـزولـي دارد.        
ـه         ـه بـهـان هـا و       اما همچنان کودکان ب

هاي مختلف در مـدارس تـحـت       شيوه
هـا از       فشار "تنبيه" و انـواع خشـونـت       

 جمله خشونت کالمي قرار دارند.
مرکز شکايـات مـردمـي آمـوزش و           

هـزار     ۸ پرورش اعالم کرده اسـت، از      
ـه          فقره شکايت به اين مرکـز، قـريـب ب

ــک زدن                  ۲  ــت ـه ک ــکــايــت بـ هــزار ش
شـود. ايـن         آموزان مربـوط مـي      دانش

رقم بخشي از اعتراف و علـنـي شـدن      
چيزي است که آمـوزش و پـرورش           آن

هـزار  ۲ نـامـد! شـمـا             آنرا "تنبيه" مـي    
ـه روزهـاي سـال              شکايت را تقـسـيـم ب

روز    ۲۴۰ تحصيلي که تقريبا حـدود    
شود روزانه بـيـش از      است بکنيد، مي

مورد فقط شـکـايـت! و تـازه اگـر                ۸ 
آمـوز مـورد شـکـايـت           شکنجه دانش

ـه     اي شـد مـمـکـن            قرار گرفت و رسـان
است، پـيـگـري شـود. در غـيـر ايـن                   
صورت، همچنان پنهـان و سـربسـتـه         

 ماند. باقي مي
ــهــوري               ــت در مــدارس جــم خشــون
اسالمي ايران، امري نهـاديـنـه اسـت.       
چون تبعيض و نابرابري در آمـوزش و    
ـه اشـکـال                   پرورش نـهـاديـنـه اسـت. ب
مختلف، اعالم شـده و نشـده انـجـام             

کاري و آزار جسـمـي و        شود. کتک مي
  خشونت کالمي، يکي از آشکارتريـن 

 آنهاست.  
آموزش و پرورش در پس پـرده، رأسـا     
در اين امر دخالت دارد و براي تنـبـيـه    

نامـه وضـع      سري آئين آموزان يک دانش

ـه        اي کـه          کرده است. وقتـي وزارتـخـان
متولي امر آموزش و پـرورش اسـت،       
براي "تنبيه"، سياست تعيين و قـانـون     
صادر کند، بايد مـنـتـظـر بـاشـد کـه              
عمال با اجراي متفاوت همان قوانـيـن   

 نيز روبرو بشود.
وانگهي کتـک و تـهـديـد، تـحـقـيـر و                 

آمـوزشـي       سرزنش، بخشي از سيستم
مانده است. سيستمـي کـه قـرار          عقب

است موضوعـي را ديـکـتـه کـنـد و               
آموز مکلف باشد آنرا بياموزد،  دانش

ـه هـمـيـن روش               کم يا زياد، کـارش ب
 خواهد افتاد.

نامه انظباطـي مـدارس در سـال           آيين
تصويب شده اسـت، از مـاده          ۱۳۷۹ 

ـه               ۸۱ تـا     ۷۳  مـوضـوع انـواع تـنـبـي
عنوان شده اسـت. اگـرچـه کـتـک زدن             

 آموز قيد نشده است. دانش
خـورد تـا        آمـوز کـتـک مـي         اما دانش

آمـوزان        "ادب" بياموزد، ديگر دانـش     
هم عبرت بگيرند. تنبيه و تـهـديـد و         
تحقير از سر "خيرخواهي" اسـت! ايـن        
بخشي از روش تـربـيـتـي و تـدريـس               
است. همانطـور کـه در جـامـعـه هـم                
شالق زدن و دست بـريـدن و چشـم در          
آوردن و دار زدن در مالءعام به هميـن  

شود. به همين سـيـاق     دليل توجيه مي
خورد تـا سـر        کودک در خانه کتک مي

 به راه و مطيع باشد. 
قانـون مـدنـي       ۱۱۷۹ به موجب ماده 

ايران "ابوين حق تنبيه طـفـل خـود را           
دارنــد، ولــي بــه اســتــنــاد ايــن حــق               

تـوانـنـد طـفـل خـود را خـارج از                   نمي
 حدود تأديب نمايند".

ـه              اين ـه هـم بـافـت ـه ب انـد.     ها يک سلسل
اسـبــاب ايــن اطــاعــت را بــا اعــمــال            
قوانين اسـالمـي در جـامـعـه جـاري               

کنند. در خانه، با اجـازه قـانـونـي           مي
دادن به والدين براي تنبيـه فـرزنـدان و        

آمــوزش و پـرورش هـم بــه              الجـرم در   
شکل ديگري تحت عنوان آئيـنـنـامـه     

کنـنـد.    انظباطي اين امر را اعمال مي
اگر چه در اين آئين نامه تصريـح شـده     

آمــوز    اســت کــه آزار جســمــي دانــش         
 ۷۴ قدغن است. اما بر اسـاس مـاده        

انـگـاري      قصور و سـهـل       نامه اين آئين
آموزان نسبت به انجام وظـايـف      دانش

شـود،     خود تـخـلـف مـحـسـوب مـي             

 تخلف هم تنبيه به دنبال دارد!
مــوارد تــنــبــيــهــي را کــه           ۷۶ مــاده   

معلمان و مسئـوالن مـدرسـه مـجـاز          
ــنـــد در صـــورت تـــخـــلـــف              ــتـ هسـ

ــد               دانـــش ــنـ ــنـ ــال کـ ــمـ ــوزان اعـ آمـ
کرده است. مـوارد از ايـن            مشخص

 قرارند:
ـه طـور                ۱  ـ تذکر و اخـطـار شـفـاهـي ب

 خصوصي.
ـ تذکر و اخطار شفـاهـي در حضـور        ۲ 

 آموزان کالس مربوطه. دانش
ـ تغيـيـر کـالس در صـورت وجـود              ۳ 

هاي متعدد در پايه، بـا اطـالع      کالس
 آموز. اولياي دانش

ـه ولـي                  ۴  ـ اخطـار کـتـبـي و اطـالع ب
 آموز. دانش

ـ اخراج موقت از مدرسه بـا اطـالع       ۵ 
آموز حداکثر براي سـه   قبلي ولي دانش

 روز.
 ـ انتقال به مدرسه ديگر۶ 

به تحقير کودکان در هر سـطـحـي وبـا       
اي بيدرنگ بايد پـايـان    هر نيت و بهانه

داد. اينجا سياه روي سفيد مشـخـص    
آمـوز     شود دانـش    است که چگونه مي

را تهديد و تـحـقـيـر کـرد. بـنـابـرايـن                   
ـه سـمـت           انگشت اتهام را بايد ابـتـدا ب
سيستمي گرفت که علني و آشکـار و    
ــبــيــه را                  ــن ــي، امــر ت ــون ــان ــبــتــه ق ال

دهد. تنبيـه    سيستماتيک سازمان مي
و آزار کودکان در سـيـسـتـم آمـوزشـي         
پيشرفته اگر اتفاق بيافتد يک استـثـنـا    
است. اما در سـيـسـتـم آمـوزشـي و                
پــرورشــي جــمــهــوري اســالمــي، يــک        
قاعده است. حال هر طور کـه آنـرا در         
لفافه بپيچانند و لفاظي کـنـنـد. اگـر          

آموز از پس تکاليـف سـنـگـيـن          دانش
چـنـان و        ۷۶ برنيامد مـطـابـق مـاده         

کـنـنـد. اگـر اخـاذي و                اش مـي  چنين
سرکيسه کـردن و بـاجـگـيـري تـحـت              

ـه   عنوان کمک هاي مردمي و غيره را ب
نـامـه انـظـبـاطـي دم              جا نياورد، آيين

آمـوز     دست است، با آن به جـان دانـش    
افتند. درمقابل ساير همشاگران،   مي

 ۸ صفحه  
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مختومه کردن پرونده ها توسط رئيس قـوه قضـايـيـه از         "
دروغ هاي بزرگي است که اين روزها به دستگـاه قضـايـي      

 نسبت مي دهند."
 الريجاني رئيس قوه قضائيه جمهوري اسالمي

 

شان نزول اين تکذيبيه انتشار خـبـر تـجـاوز جـنـسـي              
 حاج سعيد طوسي قاري محبوب رهبري است.    

حاج آقا طوسي در نواري که مخفـيـانـه از او ضـبـط            
دانـد و کـامـالً در             شده ميگويد "خـود حضـرت آقـا مـي          

جريان است ... حضرت آقا به آقاي الريجاني فرمودند کـه    
پرونده را جمع کنيد." اين خبر در مـديـاي اجـتـمـاعـي و                 
رسانه هاي خارجي وسيعا پخش شده اسـت و تـحـت ايـن           
فشار الريجاني خود را ناگزير ديده عليه  اين "دروغ هـاي     
بزرگ" به منبر برود. اما کيـسـت کـه نـدانـد دروغ بـزرگ                
سرپوش گذاشتن به فسـاد جـنـسـي و مـالـي و جـنـايـت                      
مقامات حکومتي و توجيه قانوني و رسمي اين جنـايـات   
در سيستم حقوقي و  قضائي اسالمي است. دروغ بـزرگ       

 کل اين حکومت است.
پرونده تجاوز جنسـي "قـاري بـرجسـتـه قـرآن" مـحـل                   
تالقي ارکان و مـولـفـه هـاي  مـتـعـددي از نـظـام فـوق                           
ارتجاعي و ضد انسـانـي اسـت کـه جـمـهـوري اسـالمـي                    
ناميده ميشود: قوانين و اخالقيات و مـقـدسـاتـي کـه بـه            
تجاوز به کودکان و زنان مشـروعـيـت مـيـدهـد، مـاشـيـن              
آدمکشي تا مغز استخوان فاسد و تـبـعـيـض آمـيـزي کـه            
سيستم قضائي و قوه قضائيه ناميده ميشود، و "حضـرت   
آقا" و بيت رهبري که در راس و مـحـور کـل ايـن فسـاد                   

دولتي و قانوني قرار دارد. پرونده تجاوزات جنـسـي"قـاري      
محبوب" در واقع مکمـل پـرونـده دزديـهـا و حـقـوقـهـاي                   
نجومي و جنايات و کشتارهاي مقامات حـکـومـتـي، از       
دهه شصت تا امروز، است. آنـچـه "خـوبـان" هـمـه دارنـد                   

 جمهوري اسالمي به تنهائي دارد!  
در برابر اين وضعيت جامعه معترض و پـر تـحـرکـي           
وجود دارد که هر روز در عرصه هاي مختـلـف جـمـهـوري        
اسالمي را بچالش ميکشد. کشمکشها و خـودافشـاگـري     
هائي که ميان حکومتي ها بر سر دزديـهـا و حـقـوقـهـاي           
نجومي و کشتار دهه شصت و غيره براه افتاده است خـود  
حاصل و نتيجه مستقيم اعتراضات و مبارزات تـوده اي      
و جنبشهاي اجتماعي وسيع عليه وضـع مـوجـود اسـت.           
اين مبارزات امروز بمدد ماهواره و ايـنـتـرنـت و مـديـاي           
اجتماعي ابعادي فراکشوري يافته اسـت. آخـريـن نـمـونـه              
انعکاس اعتراضات مردم در کـانـالـهـاي مـاهـواره اي و               
مدياي اجتماعي افشـاي هـمـيـن پـرونـده فسـاد جـنـسـي                   

 بوسيله خانواده هاي قربانيان است.  
الريجاني براي فعالين و مردم معترض در ايران خـط    
و نشان ميکشد که "همـکـاري بـا رسـانـه هـاي مـعـانـد،                   
معاونت در جرم و قابل پيگرد است" و شکوه ميکـنـد کـه       
"متأسفانه برخي از افـراد در داخـل بـا ايـن رسـانـه هـا                         
مصاحبه مي کنند و به نحوي به آنها کمک مـي کـنـنـد و         
در عين حال طـلـبـکـار هـم هسـتـنـد". ايشـان مـيـتـوانـد                        
مطمئن باشد که اين "طلبکاري" مردم ايران تا جمع کـردن    

 کل بساط جمهوري اسالمي ادامه خواهد يافت!  

"با تمام توان و متحدانه عليه کـلـيـه       
پرونده سازي هاي امنيتي و احـکـام     
صادره عـلـيـه جـعـفـر عـظـيـم زاده،                
شاپـور احسـانـي راد و اسـمـاعـيـل                
عبدي و آزادي فـوري و بـي قـيـد و               
شرط همه فعالين که با پرونـده هـاي     
امــنــيــتــي در زنــدان هســتــنــد مــي          

 ايستيم."
انجمن صنفي کارگران برق و فلزکـار  

 کرمانشاه
پاسخ مثبـت و  فـعـال بـه ايـن                
فراخوان يک ضرورت مبرم و وظيـفـه   
فوري همه نهادها و فعالين جـنـبـش    
کارگران و معلمان است. با اسـتـنـاد     
بــه اتــهــامــات بــي پــايــه و پــوچ و                
رسواي"اجتمـاع و تـبـانـي بـه قصـد                
اقدام عليه امنيت کشور" و "تـبـلـيـغ       
عليه نظام" و "توهين بـه رهـبـري" و           
پرونده سازيهاي امنيتـي از هـمـيـن         
قبيل تعداد زيادي از فعالين جنبـش  
کارگري و معلمان و همچنين ديـگـر   
جنبشهاي حق طلبانه هم اکـنـون در     
زندان به سر ميبرند. لغو اتـهـامـات       
امــنــيــتــي اولــيــن گــام بــراي آزادي           
زندانيان سيـاسـي و هـمـه فـعـالـيـن               
جنبشهاي اعتراضي  و يک پيشـروي  
مهـمـي در دفـاع از آزادي بـيـان و                  
 تشکل و اعتصاب و اعتراض است. 

در روز جهاني کـارگـر امسـال          
جعفر عظيم زاده دبير هيات مـديـره     
اتحاديه آزاد کارگـران و اسـمـاعـيـل          
عبدي دبير کانون صنفي معلمان بـا  
انتشار بيانيه مشترکي خواسـتـهـاي    
پايه اي کارگران و معلمان را اعـالم      
کردند که يکي از مـهـمـتـريـن آنـهـا            
خواست حذف اتهامات امنيـتـي از     
پرونده فعالـيـن جـنـبـش کـارگـري و              
معـلـمـان بـود. ايـن بـيـانـيـه مـورد                    
حمايت وسيع زنـدانـيـان سـيـاسـي و           
فعالين همه جنبشهاي اعتـراضـي و     
حق طلبانه قرار گرفت.  بيانيه اخـيـر    
انجمن صنفي کارگران برق و فلزکـار  
کرمانشاه نيز گام ديگـري در ادامـه       

 ۱۶ اين حـرکـت اسـت. اخـيـرا، در                 
 ۶ مهرماه،  دادگاه تجديد نظر حکم   

سال زندان اسماعيل عبدي را مـورد  
تائيد قرار داد و يک هفته بعد جعـفـر   
عظيم زاده و شاپور احسـانـي راد از       

اعضاء هيئت مديـره اتـحـاديـه آزاد         
کارگران نيز هـر يـک بـه يـازده سـال              
زندان محکوم شدند. بيانيه انـجـمـن       
صـنــفـي کـارگــران بـرق و فــلـز کــار                
کرمانشاه در اعتراض به اين احـکـام   

 منتشر شده است. 
دستگيري و بازداشت فـعـالـيـن       
جنبش کارگري و معلـمـان و ديـگـر         
جنبشهـاي حـق طـلـبـانـه و پـرونـده                 
سازيهاي امنيتي عليه آنان امر تـازه  
اي نيست. آنچه تازه است جـنـبـشـي      
است که از روز کارگر امسال عـلـيـه       
اين پرونده سازيها و محـکـومـيـتـهـا       
آغاز شده است. در بـيـانـيـه کـانـون              
صنفي معلـمـان بـه مـنـاسـبـت روز              
جهاني مـعـلـم نـيـز خـواسـت حـذف               
اتهامات امنيتي بار ديگر اعالم شد 
و اکنون انجمن صنفي کارگـران بـرق     
و فلز کـار کـرمـانشـاه نـيـز بـر ايـن                   
خواست تاکيد ميکند. اين جنبشـي   
است عليه دستگيري و محکوميـت  
همه فعالين جنـبـشـهـاي صـنـفـي و            
سياسي و مدنـي و تـعـرضـي اسـت            
علـيـه "امـنـيـت" سـرمـايـه داران و                   
مفتخوران حاکم. هم در بيانيه عظيم 

عبدي در اول مه امسال و هـم  -زاده 
در بيانيه کانون صنفي معـلـمـان در      
روز جهاني معلم بر اين نکته تاکـيـد   
شده است که منظور حکومتي ها از 
"نظم و امنيت جامعه" در واقع نـظـم     
و امنيت غارت و چپاولي اسـت کـه       
بر جامعه تحميل کرده انـد. بـيـانـيـه         
اخير انجمن صنفي کـارگـران بـرق و        
فلزکار کرمانشاه نيز بر همين نـکـتـه    
تاکيد ميکند: "کافي است به داليـل    
و مصــاديــقــي کــه دســتــگــاه هــاي            
قضائي با استناد به آنها علـيـه ايـن      
رهبران و فعاليـن جـنـبـش کـارگـري           
پرونده هاي امنيتي تشکـيـل داده و       
احکام سنگـيـن زنـدان صـادرنـمـوده           
اند، اندکي توجـه شـود تـا مـعـنـاي             
امنيت ملي، اخالل در نظم و تبـلـيـغ    
عليه نظام را دريافـت. بـه صـراحـت          
گفته شده است که خواستـن زنـدگـي      
قابل تحمل، آرامش و آسايـش، حـق     
برخورداري از آمـوزش و تـحـصـيـل          
توسط اکثريت مردم کارگر، مـعـلـم،    
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يکي از استدالالت نيروهاي چپي که از موضع "ضـد     
امپرياليستي" و ظاهرا سوپر راديکال حمله به مـوصـل را      
محکوم ميکنند اينست که "ما ضد سرمايه هستيم و نـه   
ضد اسالم سياسي"! در دنياي الهوتي اينان اسالم سياسي 
ربطي به سرمايه داري ندارد! آيا با همين نوع استـدالالت   
نميتوان حساب جنبشهاي ناسيوناليستي و فاشيسـتـي و     
قوم پرستانه و ضد زن و راسيستي و ضد پناهنده و غـيـره     
را از سرمايه داري جدا کرد و اعالم کرد ما ضد سـرمـايـه    
هستيم و نه ضد اين جنبـشـهـاي ارتـجـاعـي؟! نـيـروهـاي               
منسجم چپ الهوتي نـظـيـر گـروه اس. دبـلـيـو. پـي. در                      
انگليس به چنين نتايجي رسيده اند و از حمايت آشکار از 
حسـن نصــراهللا و احــمــدي نــژاد ســر در آورده انــد! دون                      
کيشوتهائي که در دنياي ذهني خود بـه جـنـگ سـرمـايـه           
ميروند اما در دنـيـاي واقـعـي آب بـه آسـيـاب سـرمـايـه                     
ميريزند! براي اينان سرمايه داري يک مـقـوـلـه آبسـتـره و              
انتزاعي است که بايد در کتابها و روي کاغذ با آن جنگيد 
اما در جهان خاکي خود را به مبارزه با سرمايـه داري در      

هيات واقعي اش و با بـروزات سـيـاسـي و مشـخـص آن                 
نيالود. اينان وقتي نيروهائي مانند داعش و يا القاعده و    
يا حسن نصـرااهللا و يـا جـمـهـوري اسـالمـي بـا ادعـاي                        
مستضعف پناهي و "ضديت با آمريکا" بميدان مي آيـنـد     
رسما و يا عمال در کنار آن مـي ايسـتـنـد و يـا حـداکـثـر                 
موضعي پاسيو و بيطرف ميگيـرنـد. امـروز هـم هشـدار             
ميدهند که با شکسـت داعـش در مـوصـل وضـع بـدتـر                  
خواهد شد! داعشيان ايران هم در توجيـه حـکـومـت فـوق           
ارتجاعي و ضد انساني خود هـمـيـن را مـيـگـويـنـد: بـا                   

 سرنگوني جمهوري اسالمي وضع بدتر خواهد شد! 
اين نوع نظرات و مواضع چپ مريخي چيزي بيشتر از 
ضدآمريکائيگري نوع خمـيـنـي و خـامـنـه اي در قـالـب                   
لفاظي هاي چپ نيست. هديه اي بهتر از اين نميـتـوان بـه       
سرمايه داري جهان معاصر داد! نقـد و افشـاي ايـن دون             
کيشوتهاي چپ بخشي از مبارزه عليه سرمايه داري عصر 

 ما است. 
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روزهــاي يــکــشــنــبــه، ســه شــنــبــه و           
چهارشنبه در هفته اي کـه گـذشـت،          
جلسات بررسي گـزارش کـمـيـسـيـون         
اجتماعي مجلـس در مـورد پـرونـده           
شالق خوردن کارگران مـعـدن طـالي      
آق دره با حضور ربيعي وزير کار بود. 
ماجرا به واپسين روزهاي ارديبهشت 

و اعتراضات کارگران اين معدن  ٩٥ 
بــه وضــعــيــت قــراردادهــاي کــاري و          
تعويق پرداخت دستمـزدهـايشـان بـاز       
ميگردد که در جريان آن با شـکـايـت      

کـارگـر مـعـتـرض ايـن              ١٧ کارفرما 
معدن بـه احـکـام وحشـيـانـه زنـدان،              
شالق و جريمه محکوم شدند و حکـم  
ـبـالشـان بـه اجـرا                   شنيـع شـالق در ق
گذاشته شد. ايـن عـمـل گسـتـاخـانـه             
حکومت اسالمي بالفاصله با چـنـان   
موجي از اعتراض و خشم روبرو شـد    
که حول آن کارزاري شکل گـرفـت. از      
جــملــه در ايــن رابــطــه تشــکــلــهــاي            
ـيـه    مختلف کارگري در ايران طي بيان
هايي اين توحش و بربريت را محکوم 
ـنـد و               و  انزجار خـود را اعـالم داشـت
بالفاصله در مدتي کـوتـاه طـومـاري       

ـيـش از         ۵۰۰ اعتراضي با امضاي ب
ـفـرت       “ نفر از فعالين عليـه     تـوحـش ن

ـيـن      ”  انگيز شالق به راه افتاد. همـچـن
اتحاديه هاي کارگري جهاني از جمله  
آي تي يو سي، ال او در سوئد، شوراي 
اتـحـاديـه هـاي کـارگـري در ونـکـور                 
ـيـه دادنـد و ايـن عـمـل                     ـيـان کانـادا ب
وحشــيــانــه حــکــومــت اســالمــي را          
محکوم کردند. در اعتـراض بـه ايـن         
ـيـرانـي     توحش و بربريت اتحاديه کشت
استراليا خواستار لغو عضويت رژيـم    
اسالمي در سازمان جهاني کار شـد.  
اين اعتراضـات در اجـالس سـاالنـه           
ـيــن                   ـيـز طـن سـازمـان جـهـانـي کــار ن
انداخت و به عنوان يکي از مثالـهـاي   
بارز نقض حقوق پايه اي کـارگـران و         
انسـانــهــا در ايــران در اعــتـراض بــه             
حضور رژيـم اسـالمـي در سـازمـان              
جهاني کار آي ال، مـورد اشـاره قـرار        
گـرفـت. تشــکـلــهـاي کـارگــري چــون             
ــران و                  ــران اي ــارگ ــه آزاد ک ــحــادي ات
سنديکاي واحد و رهـبـران کـارگـري           

چون جعفر عظيم زاده، بهنام ابراهـيـم   
ـيـام                    زاده و مـحـمـود صـالـحـي در پ
اعتراضي شان به سـازمـان جـهـانـي          
کار، مشخصا به اين موضوع اشـاره    
ـيـسـت                کردند. از سـوي حـزب کـمـون
کارگري ايران نيز کارزاري بين المللي 
ـتـکـارانـه رژيـم             عليه اين عمل جـنـاي
اسالمي به راه افتاد و در مجموع اين 
کارزار خود به سرآغازي جـديـد بـراي      

 جدالي بزرگ تر تبديل شد.
کارزاري که به راستي طوفاني بـه راه      
ـيـعـي وزيـر            انداخت و زير فشار آن رب

 ٩٥ خرداد    ١٢ کار دولت روحاني در 
خبر برکناري رضا نقي زاده مدير کـل  
اداره کار استان آذربايجـان غـربـي را        
تحت عنوان بي اطـالعـي از اجـراي          
حکم مجازات شالق کارگران مـعـدن   
طــالي آي دره اعـــالم داشـــت. و                  
موضوع آنچنان ولـوـلـه اي در درون            
حکومت به پا کرد که پرونـده اش بـه       
مجلس کشيده شد و زير فشار چنيـن  
کارزاريست کـه امـروز مـجـلـسـيـان              
نشسته اند و موضوع شـالق زدن بـه       
کارگران معدن طالي آق دره را مـورد  

 "بررسي و تفحص" قرار داده اند.
در اين کارزار کـارگـران در ايـران بـا             
اعالم اينکه اين شالق سرمايـه داران    
مفتخور است که بر بدن کارگران وارد 
ـيـز در             ميشود و دستگـاه قضـايـي ن
ـيـن سـيـسـتـم           مقام حفاظ قانوني چـن
ـيـن              جهنمي اي دسـت بـه صـدور چـن
احکامي ميزند، کيفرخواست خود را 
عليه سرمايه داري حاکم و دسـتـگـاه      

 قضايي اش اعالم کردند.  
يک نکته مهم در اين کارزار تاکيد بـر  
اين نکته است که شالق زدن کارگران 
و زنان و جوانان اشتباه اين يا آن مقام 
رژيم نيست، بلکه جزئي از سـيـسـتـم       
قضايي و قوانين مجازات اسالمي و 

سال حاکميت اين رژيم بر  ٣٨ داستان 
ــن رو                  گــرده مــردم اســت. از هــمــي
اعتراضات عليه شـالق کشـيـدن بـر           
کارگران معدن آق دره، فـراتـر رفـت.          
بحث ها مستقيما متوجـه سـيـسـتـم        
کثيف و جنايتکارانه دستگاه قضايي 
جمهوري اسالمي و قوانيـن قصـاص     
و مجـازات اسـالمـي اش از جـملـه              
مجازات "شالق" نشانه رفت. و شعار    
شــالق مــمــنــوع در پــالکــاردهــا و             
اعتراضات نقش بست. و اکـنـون بـا          

باز شدن دوباره پرونده شـالق زدن بـر         
کارگران معدن طالي آق دره، فرصتي 
ـيـم و       است که با قدرت به ميدان بيـاي
اين کارزار را گامي ديگر به جلو برده 
ـيـن را از دسـتـان                   و ايـن شـالق خـون
ـيـرون کشـيـم.                حکـومـت اسـالمـي ب
ـتـي     امروز جنبش کارگري در موقعـي

 است که در اين قامت ظاهر شود.
جمهوري اسالمي تالش بسياري کرد 
ـبـال                 که قانـون بـاب االجـاره را در ق
کارگران به اجرا گـذارد و بـا احـکـام             
قضايي شالق هر صداي اعتراضي را 
خفه کند، اما نتوانست. و بـراي ايـن        
کار هر بار که شانس خود را امتحـان  
کرده است، هزينه سنگيني پـرداخـتـه    
است. دليلش نيز به روشني وجود يک 
جنبش قدرتمند کارگري است که هـر  
روز سازمانيافته تر به جلو مـي آيـد.     
ـيـم     ـن از همين روست که امروز مي بي
اين حکومت شالق چگونه در مقابـل  
پرونده کارگران معدن طالي آق دره به 
ـتـاده اسـت و مـجـلـس                  مخمـصـه اف
اسالمي و وزير کـارشـان نـاگـزيـر بـه             

 بررسي اين پرونده شده اند. 
اين پرونـده ايسـت کـه در واقـع کـل                
سيسـتـم قضـايـي ايـن حـکـومـت و                 
احکام شالقش را به چـالـش کشـيـده         
است و بايد به عنوان مدعيان قـاطـع   
آن، کيفرخواست خود را به انتها بريم. 
ـيـن     روشن است که بايد تمامي عامـل
اجراي اين احکام شنيـع شـالق بـايـد         
معرفي و محاکمه شـود. امـا  ايـن             
هنوز کافي نيست. بلکه بايد آنچـنـان    
فشاري بيـاوريـم کـه شـالق مـمـنـوع              
گــردد. صــدور احــکــام اســالمــي و             
وحشيانه اي چون شالق پايان يابد. و    
ـنـکـه  کـل بسـاط                     خالـصـه کـالم اي
دستگاه قضايي و احـکـام وحشـيـانـه        
ـيـم. و ايـن هـا                 اسالمي را جـارو کـن
خواستهاي فوري ما کـارگـران و مـا          

 مردم است.
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خبر بررسي پرونده شالق زني کارگران 
آق دره، بار ديگر بـه مـبـاحـثـي حـول           
قوانين وحشيانه مجازات اسالمي و   
مجازات شنيع شالق دامن زد. بوِيژه  
اين موضوع در کنار احکام سنگـيـن   
زندان براي فعالين کارگري از يکـسـو   

و از سـوي ديـگـر رو شـدن هـر روز                    
ـلـف      بيشتر دزدي هاي باندهاي مـخـت
ـبـي    حکومتي به گفتمان تعرضي جال
ـبـش        تبديل شده است. يک نمونه جـال
پــوســتــرهــايــي بــود کــه در مــديــاي           
اجتماعي مي ديديم که در آن عکس 
سعيد مرتضوي جنايتکـار در کـنـار        
رهبران کارگري گذاشته شده بـود، بـا     
اين پيام که چگونه در ايـن سـيـسـتـم          
ـنـد و آزاد        دزدان و جانيان در حاکميت
ميگردند و رهبران محبوب کارگـري  
حکم زندان ميگيرند و شالق نيز يـک    
ابزار سرکوب جامعه است. در مـيـان    
ـبـي از داود            اين مباحث نوشتـه جـال
رضــوي از اعضــاي هــيــات مــديــره          
سنديکاي واحد تحت عنوان "تحقيـق   
و تفـحـص در مـورد شـالق خـوردن              
ـنـي         کارگران معدن آق در صـحـن عـل
ــراي             ــمــايشــي ديــگــر ب ــس، ن مــجــل
مشروعيت و جان دادن به انتـخـابـات    
آينده !" منتشر شده که قـابـل تـوجـه           
اســت. ايــن نــوشــتــه چــنــيــن شــروع             
ميشود: "در حالي ديروز دوم آبان ماه   
سناريو تحقيق و تحفص در مـجـلـس    
به اجرا گذاشته شده است کـه هـجـوم      
همه جانبه به تمام دسـت آورده هـاي         
کارگران در قالب به اصطالح اصـالح  
قانون کار درهمين مجـلـس در حـال        
شــکــل گــيــري اســت". ســپــس داود             
رضوي در اين نوشته بعد از تـوضـيـح    
ماوقع چنين مينويسد: "چگونه است 
کــه بــاز هــم بــا قــربــانــي کــردن ايــن              
کارگران، اين بـاردر دفـاع از هـمـيـن            
کارگران که خود سرکوبشان کرده ايد، 
نمايش دلسوزي و دادخـواهـي بـراي          
ـيـر و         تبليغات بيشتر براي دولت تـدب
اميد براه انداختيد، جامعـه کـارگـري      
ـيـن            هرگز در چند سال اخـيـر ايـن چـن
مورد سرکوب همه جانبه، چه از نظـر  
محکوميت براي فعالين کـارگـري و       
سنديکايي و چه حمله به دسـت آورده    
هاي کارگران در قالب اصالح قـانـون     
کــارقــرار نــگــرفــتــه اســت، مــردم و            
کارگران گوششان از صداي اين دغل 
بازي ها و سياه نمايي ها پـر اسـت و       
حناي شما ديگر در جـامـعـه رنـگـي          

 ندارد".
ـنــي اســت کــه داود رضـوي بــا               ـفــت گ
ـبـانـي بـه             اتهاماتي چون اجتمـاع و ت
ـيـت کشـور و              ـيـه امـن قصد اقدام عل

ايــجــاد اخــالل در نــظــم و آرامــش               
عمومي از طريق حضـور در تـجـمـع         

سـال حـکـم         ٥ هاي "غير قـانـونـي"،          
زندان دارد و سنديکاي شرکـت واحـد     
طي بيانيه اي در اعـتـراض بـه ايـن               
حکم، خواستار برچيده شـدن فضـاي       
ـتـي بـراي کـارگــران و فـعــاالن                 ـي امـن

 کارگري شد.
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يـک عــرصـه مــهـم جــدال کــارگــران،            
معلمان و مردم معترض، جدال عليه 
امنيتي کردن مبـارزاتشـان  اسـت و          
خواست مشـخـص ايـن جـدال لـغـو               
پرونده هاي تشکيل شده براي فعاليـن  
کارگري، معلمان و مـردم مـعـتـرض       
است. اين موضوع کـارزاريسـت کـه         
جعفر عظيم زاده رئيس هيات مديـره  
ــران و                  ــران اي ــارگ ــه آزاد ک ــحــادي ات
ـفـي       اسماعيل عبدي دبير کانون صـن
معلمان در آسـتـانـه اول مـه امسـال              
ـتـمـان        اعالمش کردند و اکنون به گـف
ـيـن           مهمي در ميان کارگـران و فـعـال
ـبـديـل شـده اسـت. ايـن                  اجتماعـي ت
کارزار با رد تقاضاي اعـاده دادرسـي     

ـيـد               سـال     ٦ جعفر عظـيـم زاده و تـاي
حکـمـي کـه بـه وي داده شـده بـود،                   

سال حـکـم زنـدان جـديـد             ١١ صدور 
براي وي و شاپور احسانـي راد يـکـي        
ديــگــر از اعضــاي هــيــات مــديــره             

ـيـد       ٦ اتحاديه آزاد کارگران ايران، تاي
سـال حـکـم زنـدان بـراي اسـمـاعـيـل                  
عبدي و احضار او و محمود بهشتـي  
يکي ديگر از اعضاي هيـات مـديـره      

 ٥ کانون صنفي معلمان براي اجـراي    
ـيـشـتـري        سال حکم زندانش، شتاب ب
گرفته است. از جمله يکي از بنرهـاي   

مهر  ٢٧ جمع هايي از کارگران که در 
مقابل مجلس در اعتراض به اليـحـه   
ضد کارگري "اصالح قانون کار" جمع  
شده بودند، اعتراض به صدور احکـام  
سنگين زندان براي جعفر عظـيـم زاده     
و شاپور احساني راد و لـغـو تـمـامـي        
ـيـن              ـتـي بـراي فـعـال ـي پرونده هاي امن
کارگري و تمامي فعالين اجـتـمـاعـي     
بود. در هميـن رابـطـه اتـحـاديـه آزاد             
ـيـه داد و ضـمـن                ـيـان کارگران ايران ب
محکوم کردن چنين اتـهـامـاتـي، بـر          
ـتـي     ـي ادامه قدرتمند کارزار عليه امن
ـيـن            کردن مبارزات کـارگـران و فـعـال
ــد گــذاشــت. در              ــمــاعــي تــاکــي اجــت
مــحــکــومــيــت چــنــيــن احــکــامــي          

 ۷ صفحه  

�NU� 3

	ر��ان در ه+�3 ا�   
 M#N دا�'+� 



 7 ۶۸۴شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

بيکار و بقيه مـزدبـگـيـران امـنـيـت            
صاحبان سرمايه ها و همچنين عـده  
اي که پرونده هاي چپاولشان از ثروت 
عمومي سالهاست بـاز اسـت را بـه            

 خطر مي اندازد."
جنبش عليه پـرونـده سـازيـهـاي          

امنيتي در واقع جنبشي عليه "نـظـم    
و امنيت" سرمايه و غارت و چـپـاول    
صاحبان سرمايه و دولـت اسـالمـي        
آنهاست. اين تاکيد ديگري اسـت بـر      
اهميت و جـايـگـاه مـبـارزه فـعـال و              
متحدانه  بـراي "آزادي فـوري و بـي             
قيد و شرط همه فعالين که با پرونـده  
هاي امنيتي در زندان هستند".  بـا        

 تمام توان به اين مبارزه بپيونديم. 

 ۵ از صفحه  

همچنين تشکل هاي کارگري ديـگـر     
چــون ســنــديــکــاي شــرکــت واحــد و           
ـيـه     سنديکاي نقاشان استان البرز بيـان
داده و اعتراض خـود را اعـالم کـرده          
ـتـکـر          اند. از سوي ديگر معلمـان مـب
اعالم کارزاري در گروه تلگرام شـده و    
ضمن اعتراض به احکام اسـمـاعـيـل       
عبدي، محمود بهشتي، جعفر عظيم 
زاده و شاپور احساني راد خـواسـتـار        
لغو تمامي اين احکام و پايان دادن به 
امنيتي کردن آموزش و پرورش شـده    
ـنـدهـاي          اند و اين موضوع يکـي از ب
قطعنـامـه هـاي اعـتـراضـات اخـيـر               
معلمان به مناسبت روز جهاني معلم 
و تجمعات معلمان بازنشسـتـه بـود.      
معلمان همچنين با ابتکـاراتـي چـون      
ديـدار از خـانـواده هـاي اسـمـاعـيــل                
عبدي و معلماني کـه احـکـام زنـدان         
دارند، پياده روي در حـمـايـت از ايـن         
معلمان و فرستادن پيامهاي حمايتي 
ـبـي از هـمـبـسـتـگـي                  الگوهـاي جـال

 مبارزاتي را به نمايش گذاشته اند. 

همانطور که وقتي جعفر عظيم زاده و 
اسماعيل عـبـدي در زنـدان بـودنـد،              
توانستيم با کارزار قدرتمند جـهـانـي      
ـتـا از      مان فشار بياوريم و آنها را موق
ـيـم      زندان آزاد کنيم. امروز نيز ميتـوان
ـلـف و کـارزاري                ـتـکـارات مـخـت با اب
جهاني و قدرتمند  مانع دسـتـگـيـري       
مجدد جعفر عظيم زاده، اسـمـاعـيـل       
عبدي و محـمـود بـهـشـتـي کـه هـم               
اکنون در خـطـر بـازگشـت بـه زنـدان               
ـيـاوريـم کـه              هستند، بشويم. فشـار ب
ـتـي تشـکـيـل شـده             ـي پرونده هاي امن
براي آنان و تمامي فعالين اجتمـاعـي   
مسدود شـود و اتـهـامـاتشـان لـغـو                
گردد. خواستار آزادي فـوري بـهـنـام            
ابراهيم زاده يکي ديگر از چهره هـاي    
سرشناس کارگري که هـم اکـنـون در        

 زندان است، بشويم. 
کارزار عليه امنيتي کردن مـبـارازت   
کارگران، معلمان و فعالين اجتماعي 
ـتـي                   ـي با خـواسـت پـرونـده هـاي امـن
تشکيل شده در قبال اين مـبـارزات،     
يک گـام مـهـم بـراي آزادي تـمـامـي                
زندانيان سياسي از زنـدان اسـت. بـا             

 تمام قوا اين کارزار را به جلو بريم. 

 ۶ از صفحه  
کرده است و هزاران و هـزاران جـنـايـت       
ديگر در پـرونـده اش قـرار دارد. ايـن              
ادامه همان سيستم قضايي اسـت کـه     
دهها هزار زنداني سياسي را شکنجـه  
و اعدام کرده و يا مـورد تـجـاوز قـرار         
داده است. همان سيستم قضـايـي کـه       
امثـال سـعـيـد مـرتضـوي و قـاضـي                 
مــقــيــســه و صــلــواتــي و يــا امــثــال             
الجوردي و ريشهري و پورمحـمـدي و     
خلخالي دسـت انـدرکـاران اصـلـي آن            
بوده اند. اما مساله اين است کـه ايـن      
سيستم که مـقـامـات از آن بـعـنـوان               
ارگاني مستقل صحبت ميـکـنـنـد و       
همين هشت ماه قـبـل ظـريـف وزيـر            
خارجه روحاني در لندن گفته بود "قـوه   
ـه      قضاييه ما مستقل است و بسيـار ب

دهـد" اکـنـون        اين استقالل اهميت مي
بيش از پيش براي عالم و آدم رو شـده      
است که به چه نهادهايي وابسته اسـت  

 و چگونه عمل ميکند.  
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علنـي شـدن تـجـاوز سـرشـنـاس              
ـه حـداقـل             ۱۹ ترين قاري حکومـت ب

کودک قاري قرآن و رو شدن نقش دفتـر  
خامنه اي براي جمع کردن پرونده، ايـن  
ـه               پرونده را، که يـک پـرونـده جـنـايـي ن
ـلـکـه بـراي           تنها براي سعيد طوسـي ب
شخص خامنه اي و الريجاني و هـمـه     
ـه ايـن      کساني است که جلو رسيدگي ب
ـه يـک مـوضـوع          پرونده را گرفته اند، ب

ســيــاســي بــراي حــکــومــت تــبــديــل          
ـه          ميکند. اکنون مانده اند کـه چـگـون
اين اسکاندال جديد را جـمـع کـنـنـد.            
چگونه آنرا ماستمالـي کـنـنـد. آنـچـه            
قطعي است اين است که نـمـيـتـوانـنـد       
پـرونـده را زيـر فـرش کـنـنـد. آيـا در                      
تصادفي سـاخـتـگـي سـر ايـن قـاري                
حکومت را زير آب ميکنند تا شـايـد   
خسارت خود را کمـتـر کـنـنـد؟ او را            
رسما و علنا به دادگاه ميکشـانـنـد و      
اجازه ميدهند که اين پـرونـده هـر روز        
بيشتر رسانه اي شود و نقل مـجـالـس    
شود و بي آبرويي بيشتري به بار آورد؟ 
طبق قوانين مجازات اسالمي حـکـم     
اعدام برايش صادر مـيـکـنـنـد؟ امـا           
ـفـتـه اسـت اگـر مـرا                سعيد طوسي گ
ـه            ـفـر را ب محکوم کنند حداقل صـد ن
ـلـي از           پايين ميکشم. يعني پـاي خـي
ـلـف در ايـن             مقامات به انحاء مـخـت
پرونده گير است. يا احتماال اشـخـاص    
ـه او دارنـد و او               ديگري پرونده مشـاب
ميتوانـد آنـهـا را رو کـنـد و دردسـر                   

 حکومت را بيشتر کند. 
اپوزيسيون حکومـت، از هـزاران       
فعال مدياي اجتمـاعـي تـا احـزاب و           
ـه حـزب                 رسانه هاي مـعـانـد! از جـمل
کمونيست کارگري هم آمـاده انـد کـه        
ـه يـک بـحـران تـمـام                اين موضوع را ب
عيار سياسي براي حکومـت تـبـديـل       
کــنــنــد، بــاروت تــازه تــري بــه مــردم            
معترض بـدهـنـد و حـکـومـتـيـان و                  
مزدوران و جيره خوارانشان در داخل و 
خارج را سرافکنده تر کنند و به ريزش 
در حکومت ابعاد بيشـتـري بـدهـنـد.        
نگراني از اپوزيسيون را در اظهار نظـر  

عباس سليمي، پيشکسوت قـرآنـي و     
المللي حکومت ميتوان ديد  قاري بين

ـفـتـه اسـت            که در خبرگزاري قـرآنـي گ
ـه سـرانـجـام          "بهره  گيري از يک پرونده ب

نرسيده، مساله اي است که اين روزها 
اي در دستان نـاپـاک دشـمـنـان         به حربه

دين و انقالب مـبـدل شـده اسـت". و               
اپوزيسيون به يمن شکاف هاي عميق 
ـه      درون حکومت روزي نيست که حـرب
تازه اي از فسـاد گسـتـرده مـقـامـات           
ـه                 باالي حـکـومـت در دسـت نـداشـت
باشد. محمدرضا حشـمـتـي مـعـاون           
قرآن و عـتـرت وزارت ارشـاد هـم در             
ـه         واقع جوابي به اظهار نظر يـک رسـان
ديگر حکومتـي کـه هـفـتـه قـبـل در                
ـه بـود               ـفـت جريان ماجـراي عـاشـورا گ
تشيع در کانادا با استقبـال بـيـشـتـري        
روبرو ميشـود! داده اسـت: "بـعـضـي               
ـه       اقشار نظير روحانيون، متدينين و ب
ويژه قاريان قرآن و مداحان در جايـگـاه   

اي قرار دارنـد کـه خـطـاي آنـان             ويژه
ناخودآگـاه بـاورهـاي ديـنـي مـردم را               

نمايد". اما اين خطاهـا!     تضعيف مي 
است بطور سيستماتيک از جانـب   ۳۷ 

کل مقامات و آيـت اهللا هـا سـر زده            
است و نتايج مذهبي و فـرهـنـگـي و         
ـه بـار              سياسي خود را تمام و کـمـال ب
آورده است. ريـزش حـکـومـت از هـر             
زمـان ديـگــري بــيـشــتـر شـده اســت.              
اعــتــمــاد بــنــفــس شــان در ســطــوح             
مختلف براي مقابله با مـردم بسـيـار        
پايين آمده است. زمينه براي استفـاده   
مردم خشمگين و متنفـر از کـل ايـن          
عمارت الهي و اسالمي هر چه بيشتر 

 فراهم شده است.  

 ۲ از صفحه  
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سردار اسالم "سعيد منتـظـرالـمـهـدي": نـيـروي انـتـظـامـي بـر روي                       
 کولبران تيراندازي نکرده است؟!

نـفـر از      ۵۰  تاکنون بـمـدت هـفـت مـاه بـيـش از                  ۹۵  از ابتداي سال
کارگران کولبر مرزي با شليک مستقيم نيروهاي انتظامي حکـومـت   
اسالمي جان خود را از دست داده اند. سخنگوي نيروي انـتـظـامـي،      

ـا                   "سرداراسالم سعيد منتظرالمهدي"   در واکـنـش بـه ايـن مسـئلـه ب
ـا                           وقاحت و بي شرمي تمـام گـفـتـه اسـت: "کسـي در نـوار مـرزي ب

نيروهاي انتظامي کشته نشده است". چنين خزعبالتي تنـهـا    شليک 
در قاموس اسالم و حکومت اسالمي قابل انتظار است. اين سـردار     

و دستور دهندگان قتل کـارگـران کـولـبـر         فرماندهان اسالم و يکي از
ـا           نيز۹۵  در شهريور ماه در واکنش به گزارش خبرگـزاري تسـنـيـم، ب

هاي نـجـيـب" کـه حـاوي تصـاويـر و                  عنوان "سنگفرشي از استخوان 
هاي باربر کولبران مـرزي بـود، اظـهـار          هايي از کشته شدن اسب فيلم

ـأمـيـن امـنـيـت و                       کرده بود که: "اگرچه پليس خود را مـوظـف بـه ت
دانـد، هـرگـز نسـبـت بـه                صيانت از جان و مال افـراد جـامـعـه مـي           

تفاوت نـبـوده اسـت". وي افـزود: "چـه                   حيوانات و حفظ جان آنها بي

ـارهـاي      کسي مي تواند تضمين کند که برخي از قاچاقچيان کاال در ب
خود، مواد منفجره، سالح يا مواد مخدر را بـه داخـل کشـور وارد              

توان اطمينان داشت که در منطقه پـرآشـوب خـاور       نکنند؟ چقدر مي
ها و مواد منفجره غيرقانوني در دسـتـان مـعـانـدان و               ميانه، سالح

ـاور بـود کـه مـواد                    تکفيريها قرار نگيرد؟ چگونه مي توان بـر ايـن ب
مخدر و کاالهاي غيرقانوني، سالمت اجتماعي جامعه را به خـطـر     

  اندازند؟" نمي
اظهارات اين سردار اسالم جاي هيچگونه تـعـجـبـي نـدارد چـرا کـه                
ـان اسـالم حـد و مـرزي نـدارد. تـوجـيـه سـرداران                              بيشرمي مـجـري

ـان          و فرماندهان اسالمي براي قتل و کشتار کولبران و نام بـردن از آن
ـاچـاق" اسـت.             امـا بـبـيـنـيـم          بعنوان "قاچاقچي" و حمل کننده "بار ق

ـاه           قاچاقچيان واقعي چه کساني هستند؟. جمهوري اسـالمـي و سـپ
ـا کـنـون ايـن را               پاسداران بعنوان يک سيستم و يک ساختار دولتـي ت
ـلـه هـاي                  ـاچـاقـچـي در مـحـمـو بخوبي تضمين کرده اند که برادران ق
عظيم در بنادر کشور در داخل کشتي ها و در غرب کشور از طـريـق   
کاميونها، مواد منفجره و انواع سالحهايي که امنيت منطقه را بـه      
خطر انداخته است در امنيت کامل در اختيار نيروهاي بشار اسـد و      

باندهاي وابسته به جـمـهـوري    
اسـالمـي در عــراق، يـمـن و             
ــي            ــحــران ــگــر مــنــاطــق ب دي

ارسال ميکنند. سپاه   منطقه 
نزديک بـه چـهـار دهـه اخـيـر               
تاکنون اين را تضـمـيـن کـرده       
است که ورود مواد مخدر کـه  

زندگي ميليونها انسان را به تباهي و نابودي کشانيـده اسـت، بـطـور         
ـانـه           سازمانيافته و قانوني وارد کشور ميکند. اگر منطـقـه خـاورمـي
درگير آشوب و نا امني شده اسـت، اگـر انـواع سـالحـهـا در دسـت                    
باندها و جرياناتي نظير حشد شعبـي در عـراق و انـواع طـوايـف و                  

تا دندان مسلح در منطقه وجود دارد، بـخـاطـر ايـفـاي         گانگسترهاي
نقش سپاه پاسداران جـمـهـوري اسـالمـي در حـمـل و انـتـقـال ايـن                          
ـاچـاقـچـيـان               تجهيزات در يک شبکه گسترده و سازمـانـدهـي شـده ق
ـار و ديـگـر وسـايـل                  دولتي است نه آن کارگر کولبري که با انـتـقـال ب
ـا                    عادي زندگي روزمره که حتي خود صاحـب آن نـيـسـت و تـنـهـا ب

 ۱۱ صفحه   
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کالس درس را به صحـنـه تـحـقـيـر و           
 کنند.  سرزنش کودک بدل مي

 

ـقـش مـعـلـمـان در           ا����	���	ل:   ن
مورد انجام تنبيه بدني چـيـسـت؟ آيـا       
معلمان در اين مورد آمـوزش کـافـي      

 بينند؟ نمي
ـيـش از هـر چـيـز            �	R1 8#	ر�:   پ

زحمات و فـداکـاري     خواهم ارزش  مي
بي حساب صدها هزار معلم شريف و 
زحمتکش را که عليرغم محـرومـيـت    

تـريـن حـقـوق و مـنـزلـت                 از ابـتـدايـي   
اجتماعي بکار تدريس مشغولـنـد را     
از موضوع شـکـنـجـه کـودکـان جـدا              

بزرگي توسط مـعـمـلـيـن        کنم. مبارزه 
براي پايان دادن به آمـوزش و پـرورش       
پولي و کااليي و ايجاد يک آموزش و   
پرورش انساني در جريان است. صـف   

اي از آموزگاران عليه سـيـسـتـم      فشرده
ــارزه               ــده آمــوزشــي مــب ــب مــان عــق

شوند  کنند، دستگير و زنداني مي مي
 اند.   و همچنان استوار ايستاده

عليرغـم ايـنـکـه مـعـلـمـي يـکـي از                   
ترين مشاغل اجتماعي اسـت.     شريف

اما در ايران، جايگاه اجتماعي معـلـم   
در سيستم طبقاتي جامعه از منزلـت  

ريـزي     کافي برخوردار نيست! نه در پي
سيستم آمـوزشـي دخـالـت داده شـده            
اسـت و نــه در جــايـگــاه اجــتـمــاعــي              
ـه              ارزشمندي قرار داده  شـده اسـت. ب

اي ديـده       همين منوال نه آموزش ويـژه   
است و نه هزينه قابل اهـمـيـتـي بـراي          
آموزش او در نظر گرفتـه شـده اسـت.        
معلم را بـراي يـک سـيـسـتـم بـغـايـت                

مانده کـه دسـت مـذهـب در آن              عقب
ــازگــذاشــتــه شــده اســت، آمــوزش             ب

 دهند. مي
براي مثال، در يک کشور پيبشرفته از   
نظر آموزشي مثـال در فـنـالنـد و يـا              
ژاپن، معلم جايگاه ويژه اجتـمـاعـيـش     
بــه خــاطــر وظــيــفــه حســاس و دوره             
پرهزينه آموزشي که گذرانـده اسـت و       

اش    مسئوليت سنگينـي کـه بـعـهـده         
گذاشته خواهـد شـد از رتـبـه بسـيـار               
بااليي از نـظـر مـنـزلـت اجـتـمـاعـي                
بـرخـوردار اسـت. امــا در جــمـهــوري              
ـه     اسالمي ايران، وقتي کل جامعه و ب

اي نـدارد.   طبع کودک حق و حقوق ويژه
ـه             هزينه آمـوزش و پـرورش، عـامـدان

شـود و       بشدت پايين نگهداشتـه مـي    
معلم ناچار است، زير خط فقـر دسـت     

و پا بزند و براي گذران زنـدگـي دنـبـال       
شغل دوم و سـوم بـاشـد. در چـنـيـن                  
شرايطـي هـزيـنـه آمـوزش و تـعـلـيـم                  
آموزگاران هم در حد همان تبلـيـغـات    
اســالمــي و احــاديــث دســت ســاز و            

ـه بـاقـي       سنت هاي عهد عشيره و قبيل
 ماند. مي

خود سيستمي که معلم را تـربـيـت و          
کند، دچار نقص فـاحـش    استخدام مي

جدي است. در اين سيسـتـم، قـبـل از          
هاي امنيتي به کنـتـرل    هرچيز دستگاه

آموزشي هـم      پردازند. متون  معلم مي
تابع همين روند است. حاال مـعـلـم را       

هـاي     در اين سيستم، با همـيـن آمـوزه     
اي    بشــدت غــيــر عــلــمــي و بــاســمــه          

آمـوز و       فرستند سر کالس! دانـش   مي
معلم عـاصـي در مـقـابـل هـم قـرار                  

هـاي     گيرند. تـکـالـيـف و تـمـريـن            مي
سنگين، جريمـه و تـهـديـد يـک جـزء               
ثابت نظام آموزشي به سبک جمهـوري  

 اسالمي.
دريـک سـيــسـتـم پــيـشـرفـتــه عـلـمــي                

آموزمحور". کودکـان     آموزشي "دانش 
انـد.     گيري نشـده  در کالس درس قالب

توان فهم، درک و بـکـارگـيـر آمـوزش،        
نزد همه آنان يکسان نيست. در نتيجه  

آمـوزان بـراي ايـنـکـه             انتظار از دانـش 
ـه               يکسان بيامـوزنـد، جـاي خـود را ب
تــفــاوتــهــاي فــردي و شــخــصــيــتــي            

دهد. سيستم آموزشي   آموز مي دانش
کـنـد.      براساس تنبيه و جايزه کار نمـي 

هــا بــه رســمــيــت شــنــاخــتــه            تــفــاوت
شود. آموزش مـعـلـم در چـنـيـن               مي

آمـوزش و       سيستمي با آنچه مـا در        
پــرورش قــرون وســطــايــي جــمــهــوري        
اسالمي با آن روبروييـم، کـامـال و از          

 بنياد متفاوت است.  
 

آيا وجود تنبيه بدنـي  ا����	���	ل:  
ـه                  عدم وجـود قـوانـيـن در ايـن زمـيـن
است؟  قـوانـيـن و روابـط حـاکـم بـر                    
 اجتماع در اين مورد چه نقشي دارند؟

نامه انضباطـي   آيين�	R1 8#	ر�:  
تا کنون  ۱۳۷۹ مدارس مصوب سال 
آمـوزان اسـت.        ناظر بر تـنـبـيـه دانـش       

ـه         آييننامه اجرايي مدارس مـربـوط ب
چگونگي اجـرايـي کـردن تـنـبـيـه در                
ــن                مــدارس اســت. فصــل شــشــم اي

ـه مـقـررات       آيين نامه تماما مختص ب
ـه دانـش         آمـوزان     انضباطي مـربـوط ب

توسط مسئوليـن مـدرسـه اسـت. از            
موضوع تنبيه عنوان ۸۱ تا  ۷۳ ماده 

نــامــه    آيــيــن   ۷۷ شــده اســت. مــاده         

ـه بـدنـي را               انضباطي مـدارس تـنـبـي
ممنوع کرده است. عـلـيـرغـم ايـنـکـه           
ظاهراً تنبيه بدني قـدغـن اسـت امـا           
همچنان کـه پـيـشـتـر تـوضـيـح دادم               

هـاي تـربـيــتـي در سـيـســتـمــي                 روش
مانده کار را به توهين، تحـقـيـر،     عقب

کـالمـي، تـحـت          سرزنش و خشـونـت    
کشـانـد.      عنوان به اصطالح تنبيه مي

در بهترين حالت، تشـويـق در شـکـل         
ـه رخ کشـيـدن                    مقايسـه و جـايـزه و ب

آموزي بر ديگـر دانـش      موفقيت دانش
 شود. آموزان! روش کار مي

بدون ترديد در اينـجـا خـالء قـانـونـي           
نقش دارد. اما بيـحـقـوقـي کـودکـان،          
ــرورش                 ــوزش و پـ ــم آمـ ــتـ ــسـ ــيـ سـ

آميز و پولي و کامال کـااليـي    تبعيض
نقش اول را دارد. سيستم آموزشي در   
جمهوري اسالمي طبق سـنـد تـحـول         
بنيـاديـن آمـوزش و پـرورش کـامـال               

گيري شده است. بنابراين سـنـد،     هدف
سال پيـش و     ۱۴۰۰ سنت پيغمبر در 

دســتــورات قــرآن و احــاديــث ائــمــه،            
مبناي آموزش و پـرورش اسـت. ايـن         
سنت حسابش کامال مشخص است. 
ـقـات و نـتـايـج           موازين علمي و تحقي

هاي علم امروز در مـحـور قـرار         روش
ــم                 دادن حــق کــودک جــاي ســيــســت

آموزمحور" را به قرآن و حديـث    "دانش 
هـد! ، آمـوزش و پـرورش              محور مي

جــمــهــوري اســالمــي مــحــلــي بــراي         
سربازگيري است. پادگانـي اسـت کـه         
بايد همه را سـرجـايشـان بـنـشـانـد و                
اطاعت را جايگزين تحقيق و بـررسـي   
علمي و کشف عـلـل کـنـد! کـتـک و                
خشونت ابزار شناختـه شـده ايـن امـر           

 است.
 

بـراي جـلـوگـيـري از          ا����	���	ل:  
تنبيه بدني چه بايد کرد؟ والـديـن چـه        
نقشي دارند؟ دانش آمـوزان چـه بـايـد         
بکنند؟ چه اقداماتي مي تواند مـانـع   

 تنبيه بدني در مدارس شود؟
ـ	ر�:   ـ# 8 R1	يـک مـوضـوع را        �

ـقـش و         مي خواهم تاکيد کنم. آن هـم ن
تأثير مبـارزه آمـوزگـاران در تـغـيـيـر              

مانـده و قـرون        هاي بشدت عقب بنياد
وسطايي حاکم بر سيـسـتـم آمـوزشـي        
کشور است. تـبـعـيـض و نـابـرابـري،               
     اساس و پايه رقابتي شـدن سـيـسـتـم         

آموزشي است. عـبـوس و غـمـگـيـن            
ـه                بودن و درعيـن حـال غـيـر کـودکـان
بودن فضـاي مـدارس، بـي تـوجـهـي               
عامدانه به ارتقاي سطح علمي و عدم 
تخصيـص بـودجـه کـافـي بـراي رفـع                
نيازهاي آموزشي و از جمله معيشـت  

و منزلت معلمان، ايـمـنـي مـدارس،         
آمـوزان،     تأمين تغذيه غـذايـي دانـش     

توجه به شادي، تفريح و بازي و ورزش 
ـقـيـمـا                 در سـيـسـتـم آمـوزشـي، مسـت
فضاي مدارس را پادگاني کرده است. 
کتک خوردن و تحقير و توهيـن دانـش     
آموزان، ممکن است چون بي حقوقـي  
ـه کـودکـان در                    و تحقـيـر و تـوهـيـن ب

 جامعه روزمره است.
اين فضا را بايد بشـکـنـيـم. آمـوزش           
پولي و کااليي و اسالمي و پـادگـانـي    

هــاي آمــوزشــي،         کــردن مــحــيــط      
ـه      بارترين ضربه مصيبت اي است کـه ب

نظام آموزشي را بکلي غـيـر انسـانـي       
هـا     کرده است. دخالت مؤثـر خـانـواده     

بويژه براي مقابه بـا ايـن دو مـورد و              
همبستگي با مبارزات و اعتراضـات  
معلمين در نحوه اداره مدرسـه تـحـت      

ـه و مـدرسـه و           عنوان انجمن هاي خان
اوليا و مربيان و غيره، براي پاسخـگـو   
ــرار دادن                   ــحــت فشــار ق ــردن و ت ک

 حکومت بايد مورد توجه جدي باشد.
به دانـش آمـوزان بـايـد آمـوخـت کـه                
هيچکس حق ندارد آنها را شکنجـه و    
تنبيه بدني بکند. اين را بايـد تـوسـط       
خانواده و معلمين دلسوز، به کودکـان  
آموخت! درعين حال خانواده بـايـد از       
سرنوشت کودک درمدرسه آگاه بـاشـد.   
ـه دلـيـل                  رابطه خـانـواده بـا مـدرسـه ب
ســرکــيــســه کــردن و بــاجــگــيــري از             

ها توسط آمـوزش و پـرورش           خانواده
بشدت آسيب ديده است و عمال سبب 
جدايي عامدانه خانواده از مسئولـيـن   
مدراس گرديده است. عـلـيـرغـم ايـن           
بايد آموزش و پرورش شـديـدا تـحـت         
فشار قرار گـيـرد کـه دسـت از نـظـام               
پادگاني در مدارس بکشد. آموزش و  
پرورشي مدرن، شاد، انساني و خـالق  
ـه                     را بايد بـعـنـون يـک حـق بـديـهـي ب

 حکومت اسالمي تحميل کرد.

 ۴ از صفحه  
 �Qا ; 7ی3 �28" در21راس ای�ان رای� ا��؟! 

ـه     بنا به اخبار منتشر شده روز دوشـنـب
سوم آبان ماه زنجيرە انسانـي بـا پـيـام         

تـوسـط    »من قرباني آيـنـده هسـتـم      «
ـه            شهروندان پيرانشهـر در اعـتـراض ب
ــرابــر بــودن آمــار قــربــانــيــان               چــنــد ب
ـه   تصادفات جاده اي اين شهر نسبت ب

 مناطق ديگر کشور برگزار شد.
اين کمپين پيشتر با پيام "من قربـانـي    
آيــنــدە هســتــم" از شــهــرونــدان و                    

هــاي قــربــانــيــان تصــادفــات         خــانــواده
اي پيرانشهر، دعوت کرده بود تـا   جاده

      طـالـبـات آغشتە بە مـ پيامِ درد و اندوه"
برحقِ خـود را بـا تشـکـيـل زنـجـيـره                   
انساني از خـروجـي شـهـر تـا ابـتـداي              
ـه گـوش                 خيابان شـهـرک صـنـعـتـي" ب

 مسئولين برسانند.
مطالبات اين شرکـت کـنـنـدگـان در           

 اين حرکت اعتراضي عبارت بود از:
ــزرگــراه                  ۱  ــت ب ــاخ ) تســريــع در س

نقده و اتمامِ کـامـل پـروژه          –پيرانشهر
ــط.                  ــربــ ــع ذيــ ــراجــ ــوي مــ  از ســ

) بازسازي و ترميم محور پيرانشهر  ۲ 
  سردشت در اسرع وقت. –

مهر و پـنـجـشـنـبـه          ۱۳ روز سه شنبه 
مشـابـهـي در       نـيـز حـرکـت       مهـر  ۱۵ 

مريوان و در اعتراض به ناامني جـاده    
مريوان سنندج که به قتلگاه مسافـران  
تبديل شده است برگزار شد. اعتـراض   
به نا امني جاده از مريوان شـروع شـد     
و اکنون ابعاد وسيـعـتـري پـيـدا کـرده           
است. اعتراض و راه پـيـمـايـي مـردم             
پيرانشهر ادامه اعتراض به جاده هـاي  

  مرگ است.
کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب از مــردم           
شـهـرهـاي ديـگـر مـيـخـواهـد کـه از                   
حرکت اعـتـراضـي مـردم مـريـوان و               
ـه وضـعـيـت جـاده              پيرانشهر نسبـت ب
هاي مرگ که همه جاده هـاي سـراسـر      
کشور را به قتلگاه شهرونـدان تـبـديـل       
کــرده و در اعــتــراض بــه القــيــدي                
مسئوالن حکومت از آنـان حـمـايـت           
کنند. ما مردم شهرهاي کردستـان را     
به گسترده کردن اعتراض به نا امـنـي     

  جاده فرا ميخوانيم.
کميته کردستان حزب کمونيست  

 کارگري
 ۹۵ آبان  ۴ 
 ۲۰۱۶ اکتبر  ۲۵ 

�1دم !ی�ا�'#� د�� 38  
 راه:ی�	ی" زد�2 
 8�0 �1	�L "ی 2% ه��9! 



 9 ۶۸۴شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

اين بار دوم است که جمهـوري  
اسالمي در تورنتو نمايش سـيـنـه      
زني عاشورا راه مياندازد. بار اول 
قسر در رفـت چـون امـنـيـتـيـهـاي             
حکومت طوري زيـرزمـيـنـي کـار          
کــرده بــودنــد کــه کســي خــبــردار           
ــا مشـــت                 ــار دوم امـ نشـــود. بـ
محکمي تحويل گرفـت. ايـن بـار         
هم اگر چه خبر دير درز کـرد امـا       
نيروهاي چپ و کمـونـيـسـت فـورا        
دست به کار شدنـد و در فـاصـلـه           
کـوتـاهـي تــظـاهـراتـي مـحـکـم و                
کــوبــنــده ســازمــان دادنــد کــه بــا           
استقبال مخالفين مـواجـه شـد و          
تــوانســتــنــد مــراســم ســيــنــه زنــي        
ــالمـــي در روز              ــومـــت اسـ ــکـ حـ

اکتبر را به صحنـه   ۱۲چهارشنبه 
شورانگيزي بر ضد خود حکومـت  
تبديل کنند. توانستند نعره هـاي     

مـداحـان اسـالمـي را در            -لمپن 
ميان هلهله شادي و کل زدنـهـا و     
مـــوزيـــکـــهـــاي شـــاد و فـــريـــاد           
"تروريست اسالمي بيرون بـيـرون"     
و "سرنگون باد جمهوري اسالمي"  
خفه کـنـنـد. ايـن روز در تـقـويـم                   
مبارزه با تاکتيکـهـاي حـکـومـت        
اسالمي در خارج روزي فـرامـوش   

 نشدني خواهد بود.
اکتبر فقط يـک   ۱۲چهارشنبه 

 -البته روزي شکـوهـمـنـد         –روز 
در تقويم مبارزه علـيـه جـمـهـوري        
اسالمي در خـارج بـود امـا پـس             
لرزه هـاي اعـتـراض چـهـارشـنـبـه             
همچنان ادامه دارد. از يـکـطـرف       
وزارت اطــالعــات دارد بــررســي         
ميکند که از کجا و چگونه خورده 
اسـت؛ مشـغــول شـمــردن تـلــفــات           
سياسي اش و بررسي تاکتيکهـاي  
بعديش است و در کنار آن کـاسـه       
ليسان اصالح طـلـبـش در خـارج           
مشغول موعظه در باره مکراسـي  
و آزادي بــيــان و عــدم خشــونــت             
هستند! و از طـرف ديـگـر هـمـان           
کمونيستهايي که زمين زيـر پـاي     
حکومت اسالمـي در تـورنـتـو را           
داغ کردند دارند براي مقابله حتي 

قدرتمندتر با دست درازي سياسي 
و امنيتي حکومت در خارج نقشه 

 بعديشان را ميريزند
در رابطه با اين اتفاق ميتـوان  
و الزم است سئواالت و محورهاي 
مــهــمــي را طــرح و دربــاره شــان             
روشنگري کـرد. در ايـن فـرصـت              
کوتاه فـقـط بـه تـعـدادي از آنـهـا                

 مختصرا ميپردازيم. 
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آيا جالـب تـوجـه نـيـسـت کـه              
آژانسهاي حکـومـت اسـالمـي در         
ــي راه                 ــه زن ــن ــه ســي خــارج دســت
مياندازند اما سـراپـا حـواسـشـان        
جمع است که مـبـادا عـکـسـي از          
سرقصابان اسالمي مثل خمـيـنـي    
يا خامنه اي در صف ديـده شـود.     
داليلش روشن اسـت. اوال، سـران        
شــنــاخــتــه شــده اي از حــکــومــت          
اسالمي از جمله شخص ولي فقيه 
به عنوان آمرين ترور ميـکـونـوس    
تحت تـعـقـيـب هسـتـنـد. ثـانـيـا،                
طراحان وزارت اطالعات به خوبي 
واقــفــنــد کــه خــمــيــنــي و ســران              
حکومت اسالمي مثل خود ايـران  
در ميان اکثريت عظيـم ايـرانـيـان       
خارج از کشور مـنـفـورنـد. خـوب         
ميدانند که عـکـس ايـن جـالدان           
ميتواند مهاجرين و پنـاهـجـويـان     
ايراني زخـم خـورده از حـکـومـت            
اســالمــي را بــراي اعــتــراض بــه            
خيابان بياورد. اينکـه چـهـره ايـن          
رهبران منفـور در عـاشـورايشـان         
آفتابي نميشود فـقـط و فـقـط از             
ترس مخـالـفـيـن اسـت. ايـن يـک               

 پنهانکاري تاکتيکي است.
اما جالبتر اين که چند عکس 
ماندال در صف اين مـراسـم ديـده      
ميشد که با يک نقل قول احتـمـاال   
قالبي از او مردم را مطلع ميکرد 
که نلسون ماندال بعـد از بـيـسـت         
سال زنـدان مـيـخـواسـتـه تسـلـيـم              
حکومت آپارتايد شود که يکبـاره  
ياد امام حسين او را از ايـن کـار       
بازداشته اسـت! بـگـذريـم از ايـن             
حقيقت که از آخونـد آنـهـم وقـتـي          
قدرت سياسي در دستش است هر 

حقـه اي قـابـل تصـور اسـت امـا                 
اينجا اين تصوير ماندال بـه جـاي     
خود آيت اهللا هاي اسالمي هدفش 
مهندسي چهره اي مـانـداليـي از          
جنبشي سراپا خشونت و جـنـايـت    

 است.
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در ســال گــذشــتــه بــه "يــمــن"            
تــوحــش داعــش (شــاخــه ســنــي            
جنبش اسالمي) جهان از ظرفيت  
حيرت انگيز جنايتـگـري جـنـبـش        
اسالمـي بـيـشـتـر خـبـر دار شـده                 
است. تروريستهاي اسالمي حاکم  
در ايران اين وضع را مناسب ديده 
اند تا چهره اي بي آزار از شـاخـه         
شيـعـي اسـالم سـيـاسـي نـمـايـش                
دهند. خبرها نشان ميدهد که در    
کشـورهــايـي مـزدوران جـمــهــوري         
ــت              ــه مــنــاســب ــران ب اســالمــي اي
عاشورا گل سفيد به مـردم هـديـه      

 ميدادند!
نبـايـد گـذاشـت ايـن شـيـادي              
اسالمي حتي ذره اي مردم شريف 
جهـان را فـريـب دهـد. اعـتـراض                
قدرتمند تورنتو گوشها را تـيـزتـر      
کرده است و بايد بـه مـردم نشـان        
داد که پشت حقه بازي گل سفيد، 
هيواليي قرار دارد که بنيـانـگـذار    
خـونــخـوارش در هــنـگــام حــيــات          
دست ده البغدادي را از پشت مي 
بست. آيت اللهي که سالهـا قـبـل       
از داعش فقط در دو بار قتل عام 
به حيات هزاران زنداني سـيـاسـي      

 در بند پايان داد!
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اينجا جاي بحث مـفـصـل در        
باره نقش تقابل و رقابت مـنـطـقـه     
اي ميان روسيه و آمـريـکـا و دو            
شـاخـه شـيـعـي و سـنـي جـنـبــش                  
اســالمــي در جــهــان بــه رهــبــري            
جمـهـوري اسـالمـي و عـربسـتـان              
سعودي نيست که زنجير باندهـاي  
تا دندان مسلحشان را پاره کرده و 

به جان مردم منطقه مـخـصـوصـا       
سوريه و عراق انداخـتـه انـد. امـا          
روشـن اسـت کــه مــخــصـوصــا از            
مقطعي که روسيه و آمـريـکـا بـا           
داعش شاخ به شاخ شـده انـد، از         
وقتي که شاخه شـيـعـي تـروريسـم        
اســالمــي بــه رهــبــري جــمــهــوري         
اسالمي در ائتالف علـيـه داعـش      
جا گرفته است، جمهوري اسالمي 
فرجه را بـراي گسـتـردن دسـت و               
پايش در غرب بازتر ديده اسـت و    
دارد به هر شکل ممکن اسـتـفـاده    
ميکـنـد. تـالش بـراي بـاز کـردن                
ــار                 ــن ــادا در ک ــان ــارت در ک ــف س
گسترش فعـالـيـتـهـاي بـاصـطـالح           
فرهنگي و ظاهرا مذهبي شيـعـي   

 فقط گوشه اي از اين تقالهاست.
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جمهوري اسـالمـي در داخـل          
منفور است. بـه هـر طـرف نـگـاه             
مــيــکــنــد بــا نــفــرت و اعــتــراض           
روبروست. ميليونها کارگر را بـه       
خاک سياه نشانده است اما حـتـي     
يک روز از عمر ننـگـيـنـش را هـم          
نـمـيــتـوانـد بـدون اعـتـصــابـات و               
اعتراضات کـارگـري بسـر بـبـرد.            
ــيــســت           رهــبــران چــپ وســوســيــال
کارگري حتي زندانهاي حـکـومـت    
ضد کارگر را به صحنـه جـدال بـا        
طبقه سرمايه دار حـاکـم تـبـديـل            
کرده اند. جامعه اي که قـرار بـود      
اسالمي شود و زنانـش در قـفـس        
حجاب خـفـه شـونـد و جـوانـانـش              
سربازان گمنام امام زمان شوند به 
بزرگترين منبع تمسخـر خـرافـات      
اسالمي و صحنه تقابـل هـر روزه       
ميليونها زن و جـوان بـا  لشـکـر             
امر به معروف و نـهـي از مـنـکـر          
تــبــديــل شــده اســت. اعــدامــهــاي         
گسترده که قرار بود جامعه را بـه    
خفقان بـکـشـد زمـيـنـه اي بـراي                 
جبنش عـلـيـه اعـدام شـده اسـت.             
آيت اهللا هاي ريز و درشت از ترس 
فــردايشــان دزديــهــا و جــنــايــات          

 همديگر را افشا ميکنند.
تعداد ايرانيان خارج از کشـور  
بـا جــمــعــيــت کشــورهــايــي مــثــل         

دانمارک يا نروژ برابري مـيـکـنـد.     
گرايش سياسي چنين  جمعيتي و   
به تبع آن نوع تحرک سياسيش يک 
فاکتور مهم در موقعيت سيـاسـي   
جمهوري اسالمي اسـت. هـر چـه           
تعداد بيشتري از اين جمعيـت در    
صف مخالفين راديکال جمـهـوري   
اسالمـي قـرار گـيـرنـد هـمـانـقـدر                
تــحــرک ديــپــلــمــاتــيــک حــکــومــت       
اسالمي براي مشروعيت بـخـشـي    
به حکومت جنايتکارش در جهان 

 سخت تر خواهد.
حکومت منزوي در جهـان در    
مقابل جامعه اي که هر لحظه در   
حال انفجار است صدمه پذيرتر و   
شکننده تر خواهد بود. حکـومـت    
اسالمي از اين حقيـقـت سـيـاسـي        
نگران اسـت و بـه هـمـيـن دلـيـل                  
ســـفـــارتـــهـــايـــش را بـــه مـــرکـــز           
سازماندهي مقابله با اپوزيسيـون  
سرنگوني طلـب بـويـژه نـيـروهـاي           
چپ و کـمـونـيـسـت تـبـديـل کـرده              

 است.
فعاليت کمونيستها در خـارج    
ادامـــه و بـــخـــشـــي از تـــحـــرک              
اعتراضي راديکال در داخل اسـت  
و همچـنـيـن فـعـالـيـت حـکـومـت               
اسـالمــي بـراي خــنــثـي کــردن آن            
ادامه سرکوب سياسـي در داخـل       
است. زمانـي در خـارج تـرور در             
دستورش بود. امروز دستش بـنـد    
است و فعـال انـواع فـعـالـيـتـهـاي             
جاسوسي و تطميع و فـريـبـکـاري         
نـاسـيـونـالـيـســتـي تـحـت عـنــوان               
اشاعه فرهنگ و زبـان فـارسـي و        
هويت ايرني و غيره از جمله خيمه 
شب بازي سـاالنـه عـاشـورا بـدون          
رنــگ و نشــانــه اي از خــود ايــن              
حکومت منفور در دستور کـارش  

 است.
47Z	ت ا=Mح 74C	ن ;
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گذشته است. اما پس لرزه هايـش   
تمام نميشود. هنوز حکوميتها و  
البيستهاي کاسه ليسش مشـغـول   
مرمت عمارتـي هسـتـنـد کـه در            
چهارشنبه سرخ تورنتو بـرسـرشـان    
خراب شد. هنوز مشغول بازيابـي   
ــتــه شــان                ــمــاد از دســت رف اعــت
هستند. هنوز تقال مـيـکـنـنـد تـا          
سينه زنان مزدورشان در خارج را   
توجيه کنند کـه انشـاء اهللا گـربـه           

 است.
و جالب است که دقيقا هـمـان   
صفي که يک بار دور و بـر عـبـاي        
رفســنــجــانــي ســردار ســازنــدگــي        
پلکيده بودند؛ يک بار انگشـت بـه     
دهان منتظر شده بودنـد خـاتـمـي       
در دنــيــا ديــالــوگ تــمــدنــهــا راه            

 ۸۸بياندازد؛ بار ديگـر در قـيـام          
حتي در خارج التماس ميـکـردنـد    
در صــف تــظــاهــراتــهــا از شــعــار          
"تفرقه افـکـنـانـه" (!) "مـرگ بـر                   
جمهوري اسالمي" اجتناب شـود،   
و بـاالخـر بـراي انـتـخـاب رئـيـس               
جمهور "تدبير و اميد" خود را بـه      
پاي صندوقهـاي خـارج از کشـور          
رسانده بودند اين بار هم هـمـانـهـا     
در ارکستر حمله به کمونـيـسـتـهـا      

 زير يک خيمه جمع شده اند.
حتما شما هم بـا ايـن طـيـف           
آشــنــا هســتــيــد: اصــالح طــلــبــان         

اسـالمـي، دسـت         -مشهور ملي   
انــدرکــاران قــتــل عــامــهــاي دهــه        
شصت که االن  در بي بـي سـي و       
صداي آمريکا بـراي مـردم ايـران          
آمــوزش دمــکــراســي مــيــدهــنــد،      
اکثريتها و توده اي هاي هـمـيـشـه     

 در صحنه و  ... 
در اين فرصت کوتاه فـقـط بـه      
چند مورد از حقه هاي تبليـغـاتـي    
اين جمع دسـت بـه سـيـنـه اشـاره               
ميکنم که حتما الزم اسـت بـعـدا        
مفصلتـر در بـاره شـان صـحـبـت               

 کنيم:
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اولين تاکتيک تبليغـاتـي ايـن      
طيف انکار است. انکار ربطه اين  

 مراسمها با حکومت اسالمي.
اوال، ايـــن ادعـــا جـــبـــونـــي           
ــکــومــت اســالمــي را نشــان               ح
ميدهد. بـه خـاطـر بـيـاوريـد ايـن              

همان حکومتي است که قرار بـود  
پرچم خونين اسالم را در در خـود      
واشنگتن به اهـتـزاز در بـيـاورد.           
االن به وضـعـي افـتـاده اسـت کـه             
جرئت نميکند زير بيرق حکـومـت   
خودش آفتابي شود. از ترس کي؟  
ــه                 ــي ک ــروي ــي ــن ن ــي ــم ــرس ه از ت

 ۱۲نگذاشت لقمه چـرکـيـنـش در         
اکتبر براحتي از گـلـويـش پـايـيـن         

 برود.
ثانيا، ادعايي بسيار مضحک 

 و بي پايه است.  به اين داليل:
معلوم نيسـت اگـر حـکـومـت          
اســالمــي پشــت ايــن مضــحــکــه          
سياسي نـيـسـت چـرا حـداقـل بـه                
خاطر مـزدوران خـارج کشـوريـش         
هم که شده رسما وابستگي سيـنـه   
زنيهاي سازمانيافته در خـارج را      

 تکذيب نميکند؟
ــود               ــرا خ ــگــر چ از طــرف دي
پادوهاي خارج کشوري حـکـومـت    
اسالمي که اين مراسم را سازمان 
ميدهند رسما و عـلـنـا تـکـذيـب             
نميکنند و روشن نـمـيـکـنـنـد کـه          
دمشان به بيت خامـنـه اي وصـل        

 نيست؟
چرا اصال بـا چـراغ خـامـوش           
حرکت ميکنند؟ چرا اسم و رسم و 
مشخصات سازمان پشت سر اين 
شعبده بازي سياسـي را رسـمـا و          
عــلــنــا در رســانــه هــا اعــالم                   

 نميکنند؟
در باره تبليغ و حمايت از اين 
مراسم سياسي در سايتهـايـي کـه      
کــه هــمــان ســطــر اولشــان نشــان            
ميدهد که سرشان در آخور خامنه 
اي و وزارت اطالعتـش اسـت چـه        

 جوابي دارند؟
 به عنوان دو مثال:
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"جامعه شيعيـان تـورنـتـو در          
کانادا به مناسبت فرارسيدن مـاه    

هاي  محرم و عاشورا، همانند سال
ــه هــمــراه داشــتــن               گــذشــتــه بــا ب

هاي سرخ و سـبـز يـاحسـيـن،         پرچم
اقدام به برگزاري مراسم عـزاداري    
حســيــنــي و مــجــلــس روضــه در            

کـنـنـد. نـخـسـتـيـن             فضاي باز مي
 ۹مجلس عزاداري روز يکشـنـبـه      

 ۱۱در ســاعــت         ۲۰۱۶اکــتــبــر    
ــا               ــرپ ــيــن ب صــبــح در پــارک کــوي

شـود. مـجـلـس دوم نـيـز روز                 مي
اکتبر، مصادف با  ۱۲چهارشنبه 

 ۹:۳۰روز عـاشـورا، در سـاعـت           
صـبــح در مـيــدان مـل السـتــمــن             

 برگزار خواهد شد."
واکــنــش ســايــت "لــبــيــک يــا           

حسـيـن" کـه خشــم و نـفـرتـش از                   
حرکت معترضين را به اعـتـراض     

 تشبيه کرده است: ۱۳۸۸سال 
"ايـــن تصـــاويـــر يـــاد آور                 

در تهران اسـت   ۸۸عاشوراي سال 
که جمعـي از يـزيـديـان دوران بـا              
حمايـت اربـابـان غـربـي خـود بـه                
اغتشاش و آتش زدن هيات هـاي    

 عزاداري پرداختند"
ــه             ــانـ ــالصـ ــادآوري خـ ــه يـ چـ
وصادقانه اي! اين همه صداقت از 
هفت خطهاي اسالمي واقـعـا کـه        
تعجب آور است. اين يادآوري جدا 
از ايــنــکــه نشــانــه اي از رابــطــه             
جمهوري اسـالمـي بـا عـاشـوراي            
تورنتو است اما در عين حال ايـن  
را نشان ميدهـد کـه چـهـارشـنـبـه            
سرخ آنقدر کوبنده بود که کـابـوس   

 را به يادشان آورده است.  ۸۸
و باالخره تا آنجا که به کانادا 
ــي              ــم ــزدور رس ــوط اســت م ــرب م
حکومت اسالمي حميد محـمـدي   
در مقام رايزن فرهنـگـي سـفـارت       
ــادا           جــمــهــوري اســالمــي در کــان
(سفارتي که فعال به رحمت ايزدي 
پيوسته اسـت) مـدتـي پـيـش در               
گفتگويي با وبسـايـت "اداره کـل           
امور فرهنگي ايرانـيـان خـارج از        
کشــور" از بــرنــامــه هــاي وســيــع            
سفارت خبر داده بود که "برگذاري 
مناسبتهاي ديني مثل ايام محرم 

 و نوروز (؟!) يکي از آنها بود.
 

 Lزاد� 8	ن، Lزاد� U1ه7"!
دوميـن دغـلـکـاري مـزدوران          
اسالمي درخـارج بـازي بـا آزادي          
است. مـيـگـويـنـد آزادي بـيـان و               
آزادي مذهبي امت اسالم زيـر پـا     
گذاشته شده اسـت! ايـن ادعـا از           
فرط مضحک بودن به شدت تهوع 
آور است. آزادي بيان مـقـوـلـه اي          
مــربــوط بــه اپــوزيســيــون و حــق            
اعتراض مـخـالـفـيـن در مـقـابـل               
حکومتها است. ربطـي بـه آزادي        
حکومتهاي مستبد و مـرتـجـع و        

دار دسته شان ندارد. فعاليـتـهـاي     
حکومت اسالمي در خارج بخشي 
از تاکتيکها و ابزارهاي سـيـاسـي      
تداوم حيات حکومي است کـه از    
پوزه اش خون مي چـکـد. بـه ايـن          
حکومت و فـعـالـيـنـش در خـارج           
بايد پوزه بند زد. مبارزه و در هـم  
کوبيدن فعاليتهاي اين حـکـومـت    
ــت                ــيـ ــالـ ــعـ ــر فـ ــي از هـ ــشـ ــخـ بـ

 آزاديخواهانه است.
آزادي مــراســم مــذهــبــي چــه         
ميشود؟ روشن است چه ميشـود.  
حتي اگر فرض کنيم که اين بـازي    
سياسي و حکومتي فقط مـراسـم     
مذهبي بود کـه نـبـود، خـوب در           
اين صورت عده اي خـرافـات زده       
دسته ماتم وعزا راه انداخته اند و 
عــده اي ديــگــر هــم کــه ازمــاتــم             
وعزاي سازمـانـيـافـتـه حـکـومـت           
اسالمي فرار کرده اند در مقابلش 
کارناوال شادي راه انـداخـتـه انـد.       
 آزادي بيان در مقابل آزادي بيان. 
امـا چـه کسـي نـمـيـدانـد کـه                 
جــنــبــش اســالمــي و در راســش            
مــتــولــيــان شــاخــه ســنــي آن در             
عربستان از يکطرف و مـتـولـيـان       
شاخه شيعي اش در ايران از طرف 
ديگر سالهاست از پـنـجـره آزادي        

مذهبي در غرب وارد شـده انـد و        
دارند دستور سياسي خود در ايـن  

 جوامع را پيش ميبرند.
جنبش اسالمي بيشتر از هـر      
ــي تــوانســتــه اســت گــنــد            جــريــان
وکثافتش را در مـنـفـذهـايـي کـه           
تئوري ارتجاعي نسبيت فرهنگي 
و مولتـي کـالـچـرالـيـسـم بـوجـود              
آورده است وارد کـنـد. ايـن هـمـه             
مسجد و امام جـمـعـه و مـدرسـه            
ديني در خارج به نـام احـتـرام بـه           
عقايد و مذاهب دارند از ماليات 
مردم کمک ميگيرند و شبانه روز   
به نام خدمات فرهنگي و مذهبي 
در مـيـان "جـامـعـه مسـلـمـانـان"               
خرافه اشاعه ميدهند و تروريست 

 اسالمي تربيت ميکنند.
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و باالخره ايستادن زيـر پـرچـم        
"عدم خشونت" از طرف اين طيف   

 واقعا تماشايي است.

ميدانيم که زير بغل حکومـت  
اسالمي پرونده سـنـگـيـنـي از دو          
قتل عام زندانيان سياسي، هزاران 
قتل زير شـکـنـجـه، صـدهـا تـرور            
سياسي در داخل و خارج، تـرور و    
سرکوب سازمانيافـتـه رهـبـران و         
فعالين و اعـتـراضـات کـارگـري،          
هزاران اعدام و سنگسار و دسـت      
و پا بريدن، خشونت سازمانيافتـه  
عليه زنان يعني نيمي از جمعيـت  
آن جامـعـه، آزار سـيـسـتـمـاتـيـک              
باورمندان به مذاهب ديگر يا آتـه  
ئيستها، سازماندادن خشن تـريـن   
سازمانهاي تروريسـتـي اسـالمـي       

 در جهان قرار دارد.
با توجه به همه اينها، چگونـه  
عده اي به خودشان اجازه ميدهند 
اعتراض در مقابل اين حـکـومـت    
را "خشونت" بنامند! مسالـه ايـن       
ــه                   ــا از درج ــه ــن ــه اي ــســت ک ــي ن
خشونتگري حکومت اسالمي بـي  
خبرند. نه خير. اينها بخش خـارج   
کشــوري هــمــان حــکــومــتــنــد کــه        
مــرزهــاي وقــاحــت را پشــت ســر           
گذاشته اند. حـتـمـا وقـاحـت هـم              
درجه بندي دارد و تـرديـد نـبـايـد          
داشت که کاسه لـيـسـان سـيـاسـي         
حکومت اسالمي در خارج در اين 

 زمينه نمره بسيار بااليي  دارند.
در مقابـل ايـن خـدمـتـکـاران           
يکي از خشن ترين و خونين تريـن  
حکومتهـاي تـاريـخ جـهـان بـايـد              
گفت که به نفعتـان اسـت هـر چـه           
زودتر اين شـغـل کـثـيـف را رهـا               
ــي              ــگــون ــرداي ســرن ــيــد. در ف کــن
جمهوري اسالمي، آنگاه که مـردم  
جهان از زبان خود سران حکومـت  
اسالمي ليـسـت خشـونـتـهـايشـان          
عليه بشريت را خـواهـنـد شـنـيـد           
شما اگر شرمي داشته باشيد بايد 
ــراي               در هــمــيــن خــارج کشــور ب
هـمــيـشــه ســرافــکـنــده بــه حــيــات          
ننگينتان ادامه دهيد. به خودتان  
بياييد و بقيه عمرتان از اين هـمـه   

 پستي و رذالت فاصله بگيريد.
  - ۱۳۹۵مهر  ۲۸
 ۲۰۱۶اکتبر  ۱۹

 ۹ از صفحه  
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دولت روحانـي در آخـريـن تـالش           
مضحکش براي راه انداختن اقتـصـاد،   
اليحه اصالحي بجامانـده از احـمـدي        
نــژاد را بــه مــجــلــس داده اســت تــا                 
ـا      تصويب شود. اميدشان اينست که ب
حــذف هــرچــه بــوي حــقــوق کــارگــري          
ميدهداز قانون کار، سـرمـايـه گـذاران       
خارجي را تشويق کـنـنـد کـه بـه ايـن               
اقتصاد لعنتي کمک کننـد کـه نـفـس         
ـلـنـد شـود. در ايـن                     بکشد و از جـا ب
اليحه اصالحي کذايي اخراج کارگـران  
ـان قـرار              تماما در اخـتـيـار کـارفـرمـاي
ميگيرد، چتر ناچيز تامين اجتمـاعـي   
از سر همه کارگران برداشته مـيـشـود،    
و افزايش دستمزد در حد هميـن چـنـد      
درصد ناچيز هم به "شرايط اقتصـادي"   
خوب مشروط ميشود. تصور کـنـيـد      
که وضعيـت کـارگـري کـه بـدون ايـن               
اصالحيه ايـنـچـنـيـن اسـت کـه مـي                 
بينيم، با اجرايي کردن چنين اصالحيه 

 اي به چه روزي در مي آيد.  
البته اينها خود ميدانند که چنين 
تعـرضـي بـه کـارگـران کـار سـاده اي                  
نيست و عملي کردن ايـنـهـا در واقـع           
آرزو و خواب و خيال حـکـومـت هـاي         
کثيف اسالمـي اسـت. احـمـدي نـژاد             
ميخواست با اين اصالحيه جـمـهـوري    
اسالمي را وارد بازار جهانـي کـنـد. و         
روحاني ميخواهد وعـده هـاي بـرجـام         
کذاييش را عملي کند. اليحه احـمـدي   
نژاد از تـرس گسـتـرش اعـتـراضـات               
ـازگـردانـده        کارگري به تاقچه دولتـش ب

شد تا به هـمـراه خـود او بـه پسـتـوي                 
فراموشي فرستاده شود. روحاني نـيـز      
خوابيده عوعو ميکند. هم ميخواهـد   
خود را طرفدار اعتدال و رفاه و بهـبـود   
ـاچـار اسـت بـراي          معرفي کند، و هم ن
جلب توجه سرمايه داران مفتخـور، از    
کيسه في الحال فقيرانه کارگران مـايـه   
ـلـنـد            ـا ب بگذارد. از همين روست کـه ب
شــدن اولــيــن اعــتــراض تشــکــلــهــاي         
کارگري، معاون روحاني نوبخت گفـت  
که امکان پس گرفتن اليـحـه اصـالح        
قانون کار وجود دارد. و اگر تشکلهاي  
کارگري (که البته مـنـظـورش ايـنـجـا          
شوراهاي اسالمي است) بـخـواهـنـد،       
بخاطر احترامي که دکتر روحـانـي بـه        
قشر کارگر قائل است!، اليحه را پـس     
خواهيم گرفت! يعني هم ميـخـواهـنـد      
به کارگران حمله و تعرض کنند و هـم      
تالش ميکنند که کـارگـران مـتـوجـه          
نشوند که از جانب "دکتر" مورد حملـه    

 قرار گرفته اند!  
ايــن وســط شــوراهــاي اســالمــي        
حکومت هم که آنها نيز قرار اسـت از      
صحنه قانون کار کنار گذاشتـه شـونـد      
تا اسالمي بودن قانـون کـار از انـظـار           
نهادهاي بين المللي مـخـفـي بـمـانـد،         
ـاع از       تالش ميکنند کارگران را به دف
ـانـون     قانون کار فعلي بکشانند. گويا ق
کار را بايد مـحـکـم چسـبـيـد و از آن               
صيانت کرد. هـمـانـگـونـه کـه بـرخـي              
تشکلهاي مسـتـقـل کـارگـري اعـالم             
کرده اند تمام ايـن طـرفـهـا بـوي گـنـد              
ميدهند. هم قانون کار، هم اصالحـيـه    

کذايي اش و هم مدافعين دو طـرفـش     
 بوي تعفن ميدهند.  


	ر��ان ا
��g� $	3�1 ا�2  
ايــن روزهــا بــحــثــي مــيــان ايــن           
دوطرف را ميخواندم که نکاتي در آن     
بـرايـم جــالـب بــود. يـک "کـارشـنــاس                 
تامين اجتمـاعـي" کـه از اصـالحـيـه              
قانون کار دفاع ميکند بـراي مـحـکـم       
کردن اسـتـداللـش نـکـتـه جـالـبـي را                
مطرح کرده بود. او ميگويد "بـه اقـرار       

ــش از               ــي درصــد    ٧٥ وزارت کــار ب
کارگران به صـورت مـوقـت مشـغـول          
ـا روح       کار هستند و خود اين مساله ب
کلي قانون کار در تناقض اسـت. ايـن        

هـاي کـارگـري         اعتراضي کـه تشـکـل     
کـنـنـد، اعـتـراض بـه يـک                 مطرح مي

مساله خاتمه يافته است و به نظر مـن  
به جاي شعار و درگير شدن در فضـاي    
احساسي بايد مطالبات اصـلـي خـود      

 را پيگيري کنند".
استدالل بسيار جالبي است. براي  
دفاع از اصالحيه قانون کار ميـگـويـد    
قانون کار ربطي به اکثر کارگران نـدارد  
بنابرين کنار بايستيد و بـگـذاريـد هـر         
طرحي ميخواهند پياده کنند! اين کـه   
ــون کــار                ــران از قــان اکــثــريــت کــارگ
حکومت کنار گذاشتـه شـده انـد يـک           
ـايـد تـوي سـر            اعتراف مهم است که ب
کل حکومت و جناحها و مدافعيـنـش   
ـايـد            زد. اما در عين حال کـارگـران نـب
اجازه دهند که به اين بهانه ذره ذره بـي    
حقوقي کارگران را رسـمـيـت دهـنـد.            
کــارگــران بــايــد بــا مشــاهــده قــدرت            

اعتراض خود که چنين اليحه کثيـفـي   
را زمين گير کرده انـد، مـتـحـدانـه تـر           
وارد کارزار شوند و اين دولت را نيز از   
کرده خود پشيمان کننـد. و خـواهـنـد          

 کرد.  
اما اظهار نظـر بـعـدي در مـيـان            
حکومتي ها هم که توجـه مـرا جـلـب         
کرد، جالب بود. يک "فـعـال کـارگـري"         
که احتماال از شوراهاي اسالمي اسـت  
ميگويد "قاطبه ملت از قشـر کـارگـر         

ميليون نفـر تـحـت       ١٣ است. بيش از  
پوشش مستقيم بيمه کارگري هستنـد  
و با در نظر گرفتن خانواده آنها تخمين 

ميلـيـون    ٥٠ شود که نزديک به  زده مي
ـاثـيـر                نفر از جمعـيـت کشـور تـحـت ت
قوانين کار قرار دارند، اين يعني بيـش  

ـانـون          ٦٠ از  درصد جمعيت کشـور. ق
کار بعد از قانون اساسي فـراگـيـرتـريـن      
قانون کشور است، روي ميل تشکيـل  
به خانواده، فـرزنـدآوري و رفـتـارهـاي            
ـاهــنــجــار، بــزهــکــاري و ... تــاثــيــر               ن

گذارد. چگونه قبـل از سـنـجـيـدن            مي
ــه خــود اجــازه                 ــران ب ــظــرات کــارگ ن

اي را بـه         دهند که چـنـيـن اليـحـه          مي
 مجلس ببرند؟؟"

اين اعتـراف هـم جـالـب و مـهـم               
است. اگر منظور و نيت اين جناب را    
که وقتي ميگويد "سنجـيـدن نـظـرات        
ـاي               ـارگــران" مــنــظــورش شــوراهـ کـ
اسالمي است ناديده بگيريم و صورت 
ظاهـر حـرفـش را بـگـيـريـم اعـتـراف                  
مهـمـي اسـت. اکـثـريـت جـامـعـه را                   
کارگران تشکيل ميدهند و هر دولتـي  

ـانـونـي وضـع                  بايد بدانـد کـه وقـتـي ق
ميکند که به کارگران مـربـوط اسـت،      
با اکثريت جامعه طرف است. ايـن را       
ما کارگران خود بايد بروشني بدانيم و   
آويزه گوش کنيم. ما نه فقط اکثريتيـم   
بلکه اهرمهاي اصلـي جـامـعـه را در           
دست داريم. و اگـر چـنـيـن اسـت چـرا              
نبايد هم اين قانون و هم تمام قوانيـنـي   
که ضد انساني و ضد کارگري هستند 
را بهمراه ارگانها و سيستم و دسـتـگـاه    

 مدافعش به زباله دان انداخت؟  
در يک کالم جنگ و کشاکـش در    
ميان حکومتي ها در وافع انـعـکـاس      
آشکار قدرت ماست. تـرسـشـان را از         
تک تک کلمات و حرکات و وجناتشـان  
ميشود ديد. همين را بايد بچسبيـم و     
ـاع             محکم از حقـوق انسـانـي خـود دف
ـا خـود           کنيم. اصالحيه قانون کار را ب
ـايـد          قانون کار و شوراهاي اسـالمـي ب
دور انداخت. و اجازه نداد که يواشکـي   
بــا ســاخــت و پــاخــت بــا شــوراهــاي              
ــوق                ــرده، حــق اســالمــي در پشــت پ
کارگران را بيش از اين پايمـال کـنـنـد.       
بايد با اعـتـمـاد بـه نـفـس از شـرايـط                 
ــي بــا              ــي کــار، دســتــمــزدهــاي انســان
استانداردهاي بين المللي، حق تشکل 
و حـق اعـتـصـاب در قـدم اول دفــاع                  
کنيم. و در قدمهاي بعدي تالش کنيم  
خودرا از شر کل اين جماعت مفتخور 
ضد کارگر و ضد انساني سرمـايـه دار     

 هرچه سريعتر خالص کنيم.  
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در برده وارترين و جهـنـمـي     فروش نيروي کار خود بعنوان حمل کننده
ترين شرايط جان مي کند تا بتواند نان شب خـانـواده اش، لـبـاس و           
ـامـيـن کـنـد. سـردار اسـالم و دارو دسـتـه                            دفتر و قلم فرزانش را ت

"هرگز نسبت به حيوانات و حفظ جان آنها چه در مرزها و چه در     اش
تفاوت نبوده اند". ايشان درست ميگويد هـيـچـگـاه          داخل شهرها بي

نسبت به حيوانات بي تفاوت نبوده اند. باندهاي مسلح در مـنـاطـق       
را به رگبار بسته و کشته اند بلکـه   نه تنها تاکنون صدها اسب مرزي

ـار        کارنامه اسالم در داخل شهرها نيز نسبت به حيوانات همـيـن رفـت
است. تزريق اسيد به سگها و آتش زدن     اسالمي را از خود نشان داده

مکان حيواناتي که مـردم شـريـف از آنـهـا نـگـهـداري و مـراقـبـت                        
ميکنند يکي ديگر از دخالـتـهـاي نـيـروهـاي اسـالمـي نسـبـت بـه                    

  وضعيت حيوانات بوده است. 
ايشان از يک سو منکر بقتل رسانيدن کارگران کولبر مرزي و نان آور   

ـا   خانواده هاي محروم و تنگدست در نوار مرزي ميشود و از طرفي ب
ـانـدهـاي                ـاه و ب طرح بهانه هاي واهي که تنها در ظرفيت و تـوان سـپ
اسالمي آنهم در سطح کالن بعنوان قاچاقچـيـان دولـتـي مـمـکـن و              
ميسر است، خود و نظامش را مجاز مي داند که بـر روي کـارگـران          
کولبر مرزي شليک شود و زندگي آنان را با نيستي و زندگي خـانـواده   

 کولبران را با تباهي مطلق روبرو سازد.
کولبران کارگران بيکار شده اي هستند که بدليل اخراج از کار شـغـل    

کولبري به آنان تحميل شده است. کارگران کولبر مـرزي بـخـشـي از            
اقشار مختلف جامعه هستند که در ميان آنان کارگران بيـکـار شـده      
و اخراجي، جوانان داراي ديپلم و لـيـسـانـس کـه بـيـکـار هسـتـنـد،                      
کودکان زير سن قانوني که پدرانشان بر اثر شليک نيروهاي انتظـامـي   
ـانـي کـه                                 حکومت اسـالمـي جـان خـود را از دسـت داده انـد و زن
همسرانشان توسط گانگسترهاي نيروي انتظامي بقتـل رسـيـده انـد         
ناچار به انجام کار کولبري براي تامين معـيـشـت فـرزنـدانشـان شـده            
اند. دردناکتر از اينها اينکه، پيرزنان و پيرمرداني به شغل کـولـبـري       
مشغول هستند که فرزندانشان بوسيله همين قداره بـنـدان اسـالمـي         

ـان        بقتل رسيده اند و آنان خود را ناچار مي بينند که از راه کـولـبـري ن
  شب و مايحتاج زندگي نوه هايشان را تامين کنند.

يکبار براي هميشه بايد به قتل و کشـتـار کـارگـران کـولـبـر مـرزي                   
توسط سپاهيان اسالم پايان داده شود. کار يا بيمه بيکاري خـواسـت      
ـا           و مطالبه اصلي کارگران کولبر مرزي است. حکومـت اسـالمـي ت
زمانيکه کار يا بيمه بيکاري را بعنوان خواست کارگران کولبر پاسـخ  
نداده است، بايد شغلي را که به آنان تحمـيـل کـرده اسـت بـرسـمـيـت               
ـاکـنـون کـولـبـران                بشناسد و به قتل و کشتار کولبران خاتمه دهـد. ت

ـا درگـيـر        بارها دست به اعتراضات مختلفي از تجمع و اعتصـاب  ت
شدن با نيروهاي سرکوبگر اسالمي زده اند. هزاران نـفـر از کـارگـران           
کولبر ميتوانند با همراهي و حمايت مردم شهرها و روستاهاي نـوار    
ـا بـيـمـه بـيـکـاري هـمـچـنـان بـه                        مرزي و براي تامين و تحقق کار ي
اعتراضات خود در سطح گسترده تري و براي پايان دادن به اين هـمـه   
جنايت، تباهي و سيه روزي کـه از سـوي قـداره بـنـدان حـکـومـت                       

 اسالمي عليه آنان صورت ميگيرد ادامه دهند.
 ۹۵ آبان  ۶ 

 ۷ از صفحه  
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اکـتـبـر       ۲۳تا  ۱۹از روزهاي 
نمايشگاه جهاني کتاب در شـهـر       
ــه             ــمــان شــروع ب ــکــفــورت آل فــران
کارکرد. امسال نيز فعالين حـزب     
در فرانکفورت در اين نمـايشـگـاه    
حضور داشـتـنـد.ايـن نـمـايشـگـاه            
يکي از بزگترين نمايش هاي نشـر  
و کـتـاب مـي بـاشـد کـه سـاالنـه                 

هـزار نـفـر از آن             ۳۰۰نزديک بـه    
 ديدن ميکنند.

از هـــمـــان لـــحـــظـــه شـــروع            
نـمـايشــگـاه غـرفـه مـا در داخــل               
نمايشگاه داير شده بود. دفـاع از       
حقوق زنـان و کـارگـران، مسـالـه              
پناهندگي و اعـدام هـا در ايـران            

موضوعات اصلي در غـرفـه مـا           
بود. بيانيه حزب درباره بيحقوقي  
زنان و مبارزات قهرمانانه آنها و   
بـيـانـيــه حـزب دربـاره قــتـل عــام               
زندانيان سياسي در دهه شصت به 
زبان هاي آلماني و انگلـيـسـي بـه       
شکـل بـروشـور هـمـراه بـا دهـهـا                 
پــوســتــر و عــکــس از ســرکــوب              
مــبــارزات مــردم بــراي بــرچــيــدن         
بســاط حــکــومــت اســالمــي در            
مــعــرض ديــد بــازديــدکــنــنــدگــان        

 گذاشته شده بود.
روزانـــه عـــالقـــمـــنـــدان از              
کشورهاي مختلـف از غـرفـه مـا           
ديدار ميکردند و در باره مسـائـل   
و موضوعات مختلف مرتبط بـا    
ايران، با فعالين حزب به بـحـث و     
گفتگو مي پرداختند. حضور مـا     
در غرفه توجه خـيـلـي از بـازديـد            

کنندگان از نمايشگاه را بـه خـود       
 جلب کرده بود. 

همزمان با برپـايـي غـرفـه در         
داخل سالن، چادر اطالع رسـانـي     
نــيــز در مــحــل يــکــي از درهــاي            
ورودي به سالن نمايشگـاه کـتـاب      
داير شده بود. تيمـي از فـعـالـيـن           

صبح تا  ۸حزب هر روز از ساعت 
بعد از ظهـر بـا پـخـش صـدهـا              ۶

نسخه از بـروشـورهـا و مـاتـريـال             
ــاره مــوضــوعــات          ــيــغــي درب تــبــل
مختلف و بـرعـلـيـه سـيـاسـتـهـاي            
سرکوبگرانـه جـمـهـوري اسـالمـي           
اقدام بـه افشـاگـري مـي کـردنـد.             
محـل مـيـز بـا پـوسـتـرهـايـي از                  
جـــنـــايـــات رژيـــم در ســـرکـــوب           
مبارزات مـردم ايـران بـه هـمـراه              
شعار بـزرگ مـرگ بـر جـمـهـوري             
اسالمي، با عکسي از خامنه اي   
که در کف پياده رو قرار داده شـده  
بود، توجه شـرکـت کـنـنـدگـان در           
نمايشگاه را به خـود جـلـب کـرد.         
تعداد زيادي از بازديد کـنـنـدگـان     
در طول روز بـا لـگـد مـال کـردن              
عکس خامنه اي در جلـوي چـادر     
ما وارد محوطه نـمـايشـگـاه مـي        
شدند. در طول پنج روز نمايشگاه  
محل چادر شاهد بحث هـاي داغ      
و پر هـيـجـان فـعـالـيـن حـزب بـا                  
 بازديد کنندگان از نمايشگاه بود. 
در ادامه اين فـعـالـيـتـهـا روز         

اکتبر فعالين حـزب بـه        ۲۲شنبه 
همراه ديگر مخالفين رژيـم اقـدام     
به برگزاري تجـمـع اعـتـراضـي در          

مقابل غرفه جـمـهـوري اسـالمـي          
کردند. دهها نـفـر از مـخـالـفـيـن               
حــکــومــت بــا در دســت داشــتــن           
عکس و پوسترهايي از کـارگـران       
دستـگـيـر شـده وعـکـسـهـايـي از                
اعدام در ايـران، در بـرابـر غـرفـه              
رژيم تجمع کردند. معـتـرضـان بـا       
سردادن شعار مرگ بـر جـمـهـوري       
اسالمي و اينکه رژيمي کـه هـيـچ      
نوع آزادي در جـامـعـه را تـحـمـل           
نميکند، جايش در اين نمايشگـاه  
نــيــســت، تــوجــه صــدهــا نــفــر از            
رهگذران را به اين اعتراض جلـب  
کردند. چندين نفر در سـخـنـرانـي        
هاي کوتاه خود درمورد بيحقوقي 
مردم در ايران و مـبـارزات مـردم        
عليه حکومت اسالمي  صـحـبـت    
کردند. براي دقايقي غرفه رژيم در 
اثـر ايــن اعـتــراض مـخــتـل شــد.             
بازديد کنندگان از نمـايشـگـاه بـا       
معترضان اعالم همبستگي کـرده  
و براي مردم ايران آرزوي موفقيت 
کردند. چندين رسانه و خـبـرنـگـار      
از اين حرکت اعتراضي گزارش و   

 فيلم تهيه کردند. 
 

بــديــن تــرتــيــب امســال نــيــز           
حضور رژيم در نمايشگاه کتاب با 
اعــتــراض و پــنــج روز افشــاگــري          

 عليه حکومت به پايان رسيد. 
تشکيالت خارج کشور حزب 

 -کمونيست کارگري ايران
  ۲۰۱۶فرانکفورت  اکتبر 

 

سايت ميزان به نقل از محمـد حسـن     
نوقرباني دادستان عجب شير خبـر از    
دسـتــگـيــري فـردي داد کــه بـه جــرم               
"توهين به مقدسـات اسـالم" در ايـن           
شهر دستگير و زنداني شده اسـت. او     
گفته است که اين فـرد مـيـانسـال در         
روز تاسوعا در روستـاي خضـرلـو بـا         
توهين به مقـدسـات اسـالم مـوجـب          

 رنجش خاطر اهالي شده بود.
اينکه تا چه حـد ايـن اتـهـام واقـعـي               
ـيـسـت. "تـوهـيـن بـه                  باشد، معلـوم ن
مقدسات اسالم" حربه اي است که چه  
ــر کشــورهــاي                  ــا ســاي ــران و ي در اي
اسالمزده در اختالفات شـخـصـي يـا       
براي باال کشيدن اموال فرد "متهم" يا 
ـيـن     نظاير آن، استفاده ميشود. همچن
ـيـغـات         ـل ـب زير سوال بردن خرافات و ت
ارتجاعي و عـقـب مـانـده مـذهـبـي              
ـيـعـي           توسط مردم، اينهم امـري طـب
است. ابراز نفرت از قوانين مذهبي و  
دســت انــداخــتــن و مســخــره کــردن            
خرافات و سنن اسالمي بويژه در مـاه  
محرم، يک موضوع عادي صـحـبـت      

 بين اکثريت مردم است. 
اما مهمتر از همه اين خبر بار ديـگـر   
ميزان توحش قوانيني را نشـان مـي       
دهد که به مردم ايران تـحـمـيـل شـده          
است و افشا کننده ماهيت خـطـرنـاک    
و ضــدانسـانــي جـمــهــوري اســالمــي         
است. اينکه افراد بخاطر ابراز آزادانـه   
عقايد خود و زير سوال بردن اراجـيـف   
اسالمي که وسيعا از سوي رژيم براي 
آن تبليغ ميشود، در خـطـر زنـدان و            
اعدام قرار ميگيرند و "رنجش خاطـر   
اهالي" بهانه اي براي انجام وحشيـانـه    

ـتـهـا تـوسـط حـکـومـت                   تريـن جـنـاي
ـيـن            اسالمي است. اين خـبـر هـمـچـن
ظرفيت انجام جنايت توسط سيسـتـم   
قضائـي جـمـهـوري اسـالمـي نشـان              

 ميدهد.
دادستان عجب شير هم مـيـدانـد کـه         
اکثريت مردم اعتقادي به داستانهـاي  
ـيـاء عـظـام يـا             ـب مسخره در مورد "ان
ـقـه                ائمه طـاهـريـن يـا حضـرت صـدي
طاهره" ندارنـد، جـمـهـوري اسـالمـي            
نتوانسته است در طول حکومت خود 
به زور شکنجه و زندان و اعـدام ايـن         
چرنديات را به خورد مردم بـدهـد، بـه      
همين دليل ناچار است تـا شـمـشـيـر          
ـنـد مـي کـنـد تـا               ـل زندان و اعدام را ب
کسي جرات نداشته باشد، داسـتـهـاي    
احمقانه اسالمي را مورد سـوال قـرار     
دهد و عقايد خود را بطور علني ابراز 
کند. پايه حکومت اسالمي بـر روي       
جــهــل و خــرافــات و انــديشــه هــاي             
ارتجاعـي قـرار دارد کـه ابـزار هـاي                
غــارتــگــري و جــنــايــات جــمــهــوري          
اسالمي هستند و رژيم نـاچـار اسـت        
براي بقاي خود مردم را تهديـد کـنـد.      
ـيـل حـملـه بـه خـرافـات                  به هميـن دل
مذهبي و افشاي آنها يک بخش مهـم  
از تالش براي برچيدن بساط جـنـايـت    

   و غارتگري حکومت اسالم است.
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