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 ٨ صفحه  

 کارگران در هفته اي که گذشت
 

 شهال دانشفر

 ۲ صفحه  

 گزارش جنايتکاران 
 

 اصغر کريمي
 

باالخره پس از چند ماه، هيئت تحقيق و تفحص مجلس اسالمي درمورد شالق زدن به کارگران                          
معدن طالي آق دره در تکاب گزارش خود را به مجلس ارائه داد. نکات اساسي اين گزارش که توسط                         

 محجوب قرائت شده و مالحظات و توصيه هاي احتمالي او هم در آن وارد شده به اين شرح است:  

 قدر داني
 

در پاسخ به يک فراخوان براي کمـک بـه يـک پـروژه حـزبـي               
يورو کمک کردند. صميمانه از کمک   ۹۶۵۰ رفقاي زير جمعا 

 اين رفقا قدرداني ميکنيم. 
 اصغر کريمي 

 رئيس هيئت اجرايي حزب 
  ۲۰۱۷ اوت 

   ٧ صفحه  

 

 خبر و نظر
 

   اعتراض قوم پرستانه يک نماينده اسالمي    ∗∗∗∗
 ترور در اسپانيا ∗
 فتنه مذهبي ∗
 

 ٤ صفحه  

 بحرانها وجدال هاي تازه تر
 

 در مورد مذاکرات فرماندهان نيروهاي مسلح ايران و ترکيه و روسيه
 

 محمد آسنگران
 

 ٣ صفحه  

 انترناسيونال مي پرسد:
 

 جنبش هاي اعتراضي، 

 سرنگوني و نقش حزب 
 

 ٥ صفحه  

 بحران ونزوئال
 

 کاظم نيکخواه

 ٤ صفحه  

فدراسيون سراسري  پناهندگان ايراني از 

خواسته هاي پناهجويان متحصن افغانستان 

در سوئد حمايت مي کند و ازسازمانها و 

نهادهاي بشردوست و مدافع حقوق 

پناهندگي و مردم سوئد مي خواهيم 

خواستار متوقف کردن حکم اخراج و اخذ 

 اجازه اقامت اين پناهجويان شوند.
 ٩ صفحه  

   ۲۰۱۶ سپتامبر  ۵ ، ۱۳۹۵ شهريور  ۱۵ اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران به تاريخ 
 

 کيفرخواست مردم ايران

 و جنايات جمهوري اسالمي ۶۷ عليه کشتار 

 ١٠ صفحه   ٦ صفحه  

جمعي از زندانيان سياسي رجايي شهر در اعتراض  

 به شرايط غيرانساني دست به اعتصاب غذا زدند!
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"قوه قضائيه در اين موضوع             
مظلوم واقع شده". "شالق به کارگران        
با لباس بوده و هيچ آثار خوني بر بدن       
آنها مشهود نبوده"، "تبليغات وسيع       
ضد انقالب داخلي و خارجي بر عليه        
قوه قضائيه  مساله را بزرگ کرده و           
جو را متنشج کرده است" و                         
"محکومين بعد از اجراي حکم                

مندي از عفو        شالق، به دليل بهره       
فروردين   ۱۲ مقام معظم رهبري در       

ساعت در  ۴۸ و  ۲۴ بيش از  ۹۵ ماه 
اند و در اين راستا                   زندان نمانده   

عملکرد رياست محترم دادگستري        
شهرستان تکاب قابل تقدير                      

 باشد".   مي
يعني کارگران حق شان بوده که         
به جرم اعتراض و مطابق قوانين               
حکومت شالق بخورند و به زندان و          
جريمه محکوم شوند ولي شامل عفو 
خامنه اي واقع شده اند. شالق هم              
روي لباس بوده و به خون و جراحت             
منجر نشده است، ضد انقالب آنرا            

 بزرگ! کرده است. 
گزارش مجلس و امثال                      
محجوب که مسئوليت خانه کارگر        
حکومت را دارد و در نقش وکيل               
مدافع کارگران ظاهر ميشود،                 
کارفرما را تبرئه کرده، براي قوه                 
قضائيه که حکم به شالق زدن                    
کارگران و جريمه و زنداني کردن آنها         
داده دايه مهربان تر از مادر شده و              
ارگان ها و مقامات حکومت را که          
در گزارش از آنها اسم برده شده مورد         
دفاع و تقدير قرار داده است. در                  
مقابل اين کارگران آق دره اند که                
مطابق قانون مجازات اسالمي بايد       
شايسته شالق و زندان بودند ولي               
ضدانقالب داخل و خارج بدليل                
تبليغات وسيعش کار دست مجلس       
داده و آنها را مجبور به تحقيق و                 
تفحص کرده است. اما هيئت                   
مجلس و محجوب از ترس ضد               
انقالب توصيه ميکنند که "بهتر بود       

اي موضوع،        به جهت بعد رسانه          
قاضي پرونده به جاي مجازات شالق       

هاي تعزيري          از ديگر مجازات         
 نمود".   استفاده مي

يک نکته ديگر در اين گزارش            
جلب توجه ميکند و آن شکايت                
کارفرما از کارگري است که بدليل           

زورگويي هاي کارفرما و انواع فشار        
اقتصادي و بيحقوقي اقدام به                    
خودزني و خودکشي کرده است.               
گزارش هيئت تحقيق مجلس نفس         
شکايت کارفرما را زير سوال نميبرد،      
ميگويد خودزني با يک تکه شيشه و        
سطحي بوده و به نوعي وانمود                   
ميکند که خودکشي محسوب               
نميشده و اين تبليغات ضد انقالب          
است که آنرا بزرگ کرده است!                     
کارفرما محکوم نيست اين کارگر          
است که بدليل خودزني مرتکب جرم       

 شده است. 
سرتاپاي اين گزارش بيانگر               
هيئت حاکمه اي بغايت بيشرف و             
جنايتکار است. فقط نگاه سرمايه          
دار به کارگر نيست نگاه مشتي                 
جنايتکار به کارگران است. از                   
محجوب، چماقدار شناخته شده             
حکومت که در اوايل سر کار آمدن           
جمهوري اسالمي به خانه کارگري که   
به همت کارگران مبارز و چپ شکل         
گرفته بود حمله کرد و نقش                         
مستقيمي در حمله به کارگران                  
شرکت واحد و بريدن زبان يک کارگر          
داشت تا هيئت تحقيق مجلس و              
خود مجلس تا قوه قضاييه و رئيس         
دادگستري تکاب و نيروي انتظامي        
و فرماندار تا خامنه اي و قانون                  
مجازات اسالمي همه پيچ و مهره           
هاي يک ماشين جنايت و سرمايه            
داري اسالمي اند که دست به دست          
هم ميدهند که کارگر را فوق استثمار 
کنند، اعتراضش را سرکوب کنند،        
عليه اش قانون وضع کنند و در                  
رسانه هايشان موضوع را هر طور            
خواستند جلوه دهند. کارفرما هم در       
معيت ارگانهاي دولت و قانون دست       
به هر بيرحمي و کثافتي عليه                     
کارگران ميزند اما در مقابل ارگانها       
و مقامات مختلف به حد کافي                
سخاوتمند است. ببينيد رشوه هاي         
کارفرما نصيب کدام ارگانها و                  
 شخصيت هاي حکومت شده است: 

"با استناد به مدارک ارائه شده از        
سوي مديريت محترم شرکت پويا            
زرکان (کارفرماي معدن)، از بدو            

 ۱۳۹۴ فعاليت و شروع کار تا سال           
هاي   ميليارد ريال به ارگان      ۴۳ مبلغ  

مختلف دولتي و نظامي از قبيل              

فرمانداري تکاب، سازمان صنعت        
معدن و تجارت استان و شهرستان،         
شهرداري شهرستان تکاب، نيروي          
انتظامي، دفتر يکي از نمايندگان           
محترم مجلس نهم شوراي اسالمي،      
کمک به دفتر علما، بخشداري تخت         

هاي فرمانداري،        سليمان، همياري   
بخشداري، پليس پيشگيري، کميته       
امداد و هيئت رزمندگان اسالم                

هاي      شهرستان تکاب و همياري           
شوراي اسالمي بهزيستي تخت               
سليمان، سفيد کاري مسجد و                  
احداث مسجد روستاي دورباش و           

پرداخت و يا هزينه شده که در           … 
بسياري موارد جاي سوال  و ترديد و          

رسد با    باشد و به نظر مي        شبهه مي 
پرداخت برخي مبالغ به بعضي از             

اند از زير      ي دولتي، خواسته     ها  ارگان
بار پرداخت مبالغ هنگفتي از حقوق       
معادن، ماليات و عوارض دولتي           

درصد   ۲۰ تا    ۱۰ فرار نمايند و شايد     
 اند".  دين خود را ادا نموده

گزارش محجوب و هيئت                 
تحقيق مجلس صرفنظر از اينکه             
توضيح ميدهد چگونه سود حاصل        
از استثمار وحشيانه کارگران ميان          
طبقه حاکم و ارگان هاي سرکوب و           
مذهبي و بوروکراسي اش توزيع               
ميشود، مکانيزم هاي دروني يک            
دولت سرمايه داري آنهم از نوع                  
اسالمي اش را نيز خيلي خوب نشان       
ميدهد. روشن است که چگونه پليس      
و نيروي انتظامي و فرماندار شهردار       
و بخشدار و امام جمعه و نمايندگان          
مجلس و کميته امداد و دفتر علما!         
و غيره و غيره دستشان در جيب                 
کارفرما است، و حتي براي پرکردن          
جيب خود ميتوانند رشوه اي بگيرند       
و کاله بزرگي هم سر صندوق دولت           

 ۸۰ بگذارند و کارفرما را از پرداخت        
درصد عوارض و ماليات به         ۹۰ تا  

دولت خودشان فراري  بدهند. روشن        
است که همه اين ارگان ها کنار                  
کارفرماهاي محترم قرار ميگيرند،       
شالق و زندان براي کارگري که مزاحم   
کارفرما ميشود صادر ميکنند و           
تازه موقعي که تحت فشار "ضد               
انقالبٰ" مجبور به تحقيق ميشوند          
همه حواسشان هست که مبادا                 
ارگاني، مقامي و کارفرمايي يا               

پيش نماز مسجدي مظلوم! واقع             
شود. و اين حکايت رابطه حکومت         
با کليه کارفرمايان محترم است و             
رابطه حکومت و کارگر نيز بر همين         
اساس تعيين ميشود. همه جا اين           
بده بستان ها ميان کارفرماها و                
ارگان ها و فرماندهان و مقامات و           
امام جمعه ها وجود دارد. کافي                
است که کارفرما سهم امام خوبي به         
امام جمعه بدهد و دم فرمانده                     
انتظامي يا رئيس دادگاه در محل را       
ببيند يا مسجدي را تعمير کند تا             
آخوند محل در مکان مفرح تري سر        
بندگان خدا شيره بمالد. در همه جا            
اين کارگرانند که بدليل اعتراض به          
باال کشيدن حقوقشان و فساد و                 
اجحافات هرروزه کارفرما توسط            
نيروي انتظامي دستگير ميشوند و        
توسط قوه قضاييه و بر اساس قوانين 
کار و مجازات اسالمي و ساير                  
قوانين حکومت محکوم ميشوند.        
عين اين رابطه در معدن يورت و                
هفت تپه و فوالد و نفت و آتش                     
نشاني و موسسه کاسپين و چسب           
 هل و هپکو و همه جا عمل ميکند. 
گزارش اما به دو حقيقت مهم            
اعتراف ميکند و اين مهمترين نکته      
گزارش مجلس است. درگزارش يک        
پارگراف در ميان به فشار "ضد                 
انقالبٰ" اشاره ميشود. اذعان                   
ميکنند که براي اينکه "ضد انقالبٰ"      
نتواند استفاده کند بهتر بود به کارگر        
شالق ميزدند نميزدند. اين امتياز           
ناخواسته اي است که به "ضد                     
انقالبٰ" داده ميشود. ضدانقالبي که      
هر روز طرح هايي را به شکست                 
کشانده است، وادارشان کرد که                 
سنگسار را که يکي از احکام صريح        
قرآن و اسالم است بخاطر مصالح             
نظام! متوقف کنند، فشار بيحجابي       
در ميان آنها ولوله بيندازد و بحث             
اعدام مواد مخدري ها در ميان آنها        
باال بگيرد. اگر اين "ضد انقالبٰ"              
نبود چه جنايت هاي ديگري که                 
نميکردند. و ثانيا اگر ارگانهاي                 
مختلف حکومت و کارفرما را در           
يک جبهه قرار ميدهد، کارگر و "ضد        
انقالبٰ" را هم کنار هم ميگذارد. و           
اين دومي کليد درک نکته اول و کليد        
درک مهمترين روندهاي سياسي              

جامعه است. کارگر و "ضد انقالبٰ"        
يا اپوزيسيون. کشمکش طبقاتي،          
کشمکش ميان اپوزيسيون و                    
حکومت، اپوزيسيون به معني طبقه     
کارگر، زنان و جوانان و احزاب                    
سرنگوني طلب، هرروزه است و                 
درمورد هر موضوع اجتماعي و              
سياسي کوچک و بزرگي مهر خود را         
ميزند. از حجاب تا حقوق کارگر، از        
مذهب تا آزادي هاي سياسي، از              
اعدام تا زندان اوين و زنداني                       
سياسي، از زندگي خصوصي مردم         
تا ازدواج سفيد و روابط جنسي ميان       
مردم، از اختالس تا حقوق هاي                
نجومي، از همبستگي جهاني با             
کارگران و مردم ايران تا دسترسي به          
ماهواره و اينترنت و ورزش و                      
موسيقي و دروس مدارس و صدها         
مساله ديگر موضوع جدال سياسي        
عميق و گسترده و همه روزه در ايران          
است. و در همه اين زمينه ها اين               
اپوزيسيون، به همان معني وسيع            
کلمه، است که حکومت را گام به گام  
از سنگرهاي ايدئولوژيک و سياسي         
اش عقب ميراند و بندهاي سرکوب         
را شل ميکند و امتياز ميگيرد.              
سرنوشت جامعه و جنايتکاران                
بيشرمي را که در مجلس و دولت و           
سيستم قضايي و بيت رهبري و                 
ارگان هاي نظامي حکومت نشسته       
اند، همين کشمکش بزرگ طبقاتي        

 تعيين ميکند.

 گزارش جنايتکاران 
 

 اصغر کريمي
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انترناسيـونـال: بـرخـورد فـعـال و              
دخالتگر به مـبـارزات واعـتـراضـات        
حق طلبانه جاري در جامعه جـايـگـاه    
محوري و برجسته اي در فعاليتـهـاي   
حزب دارد. حزب در عين حـال بـراي       
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي و         
ـيـسـتـي             برقراري جمـهـوري سـوسـيـال
مبارزه ميکند. اين دو، چـه از نـظـر           
اجتماعي و عيني و چه در استراتـژي  
ـبـاطـي بـا        و سياستهاي حزب، چه ارت
يکديگر دارند؟ آيا شکلگيري انقالب 
و سرنگوني جمهوري اسالمي ادامـه    
جنبشهاي اعتراضي و حاصل رشد و 

 ارتقاي کمي و کيفي آنها است؟
ـقـالب ادامـه                ـقـوائـي: ان حميد ت
ـيـسـت.                خطـي اعـتـراضـات جـاري ن
ـنـا بـه              ـقـالبـي ب مساله محوري هر ان
تعريف مساله قدرت سياسي و بـزيـر     
ــکــومــت اســت، امــا                ـيــدن ح کشـ
جنبشهاي جـاري حـول خـواسـتـهـاي           
ـبـات     معيني شکل ميگيرند و مطـال
معيني را در چهارچوب نظام موجود 
ـنـد ( نـظـيـر افـزايـش                  مطرح ميـکـن
دستمزدهـا، لـغـو مـجـازات اعـدام،             
سـکـوالريسـم و جـدائـي مـذهـب از                
دولت، دادخواهي از کشتارهاي دهـه  
شــصــت، لــغــو حــجــاب اجــبــاري و           
آپارتايد جنسيتي، ممنوعيت پرونـده  
ـيـن،          ـيـه فـعـال سازي هاي امنيتي عل
آزادي زندانيـان سـيـاسـي و غـيـره).              
بنابرين از نـظـر مضـمـون و اهـداف              
نميتوان انقالب را تداوم و يـا شـکـل          
ـبـشـهـاي حـق          رشد و ارتقاء يافته جـن

 طلبانه دانست.  
اما از سوي ديـگـر بـايـد تـوجـه             
ـيـن            ـنـگـي ب ـنـگـات داشت که ارتباط ت
ـقـالب    مبارزات جاري و شکلگيري ان
وجود دارد. حلقه هاي اين ارتبـاط را     

 ميتوان اينطور خالصه کرد:
سرنگوني طلبي و خـواسـت        -١ 

بزير کشيدن جمهوري اسـالمـي يـک        
گرايش قوي و گسـتـرده در جـامـعـه            
است و بسياري از فعالين جنبشـهـاي   

 مطالباتي سرنگوني طلب هستند.

فــعــالــيــن و چــهــره هــا و                 -٢ 
ـبـش             نهادهاي مبارزاتـي کـه در جـن
کارگري و ديگر جنبشهاي اعتراضي 
ـبـانـه در جـامـعـه فـعـال و                   و حق طـل
شناخته ميشوند ميتوانند در شرايط 
ـفـا           ـنـده اي اي انقالبي نقش تعيين کـن

 کنند. 
تضعيف و بـهـم ريـخـتـگـي            -٣ 

صفوف رژيم در اثر فشار اعتراضـات  
جاري يک فاکتور مهم در شکلگيـري  

 انقالب است. 
بسياري از خواستهـائـي کـه       -٤ 

در قالب مطالبات صنفـي و مـدنـي        
مطرح ميشود ( نظير لغـو آپـارتـايـد        
ـيـان سـيـاسـي،               جنسـي، آزادي زنـدان
برسميت شناسي آزاديهاي سياسي و   
مدني، سکوالريسم و حتـي افـزايـش      
چــنــد صــد درصــدي دســتــمــزدهــا و          
غيره) عمال موجوديت حکـومـت را     
به چالش ميکشـد و مسـالـه بـود و             
نبود حکومت را به گفتمـان رايـج در       
ـبـديـل                ميان فعاليـن و تـوده مـردم ت

 ميکند.     
در موارد متعددي "مطالبه"  -٥ 

 -مطرح شده در جنبـشـهـاي جـاري         
نظـيـر خـواسـت جـدائـي مـذهـب از                 
ـيـن            دولت، محاکمه آمـريـن و عـامـل
ــارهــاي دهــه شــصــت، آزادي            کشــت
زندانيان سياسي، و حتي لغو آپارتايد 

 -جنسي و برابري کامل زن و مـرد          
عمال به معني خلع يد از جـمـهـوري        

اســالمــي اســت. در ايــن مــوارد                   
"جنبشهاي مطالباتي" عمال  ظـرف        
و شکل امکانپذير ابراز وجود جنبش 
سرنگونـي در تـوازن قـواي مـوجـود              

 هستند.   
جنبشهاي جاري در تعين و   -٦ 

ـقـالب         تدارک سياسي و اجتـمـاعـي ان
دامــنــه و عــمــق، خصــلــت            -آتــي   

طبقاتي، سازماندهي و رهبري، روند 
ـيـروزي        پيشروي، و امکان و شـکـل پ

نقش تعيين کننده اي  ايفـا   -انقالب 
 ميکنند.  

 -ميتوان فاکتـورهـاي ديـگـري         
نظـيـر تضـعـيـف و بـهـم ريـخـتـگـي                    
صفوف رژيم در اثر فشار اعتراضـات  

را نيز به ليست فـوق اضـافـه         -جاري
کرد اما فکر ميکنم تـا هـمـيـن حـد            
براي نشان دادن اهميت جايگاه تاثيـر  
جنبشهاي اعتراضي در انقـالب آتـي     

 کافي باشد. 
نکته اساسي اينسـت کـه گـرچـه         
ـنـي و           انقالب يک تحول و پـديـده عـي
ـنـده            اغلب "ناگهاني" و غافلـگـيـر کـن
است اما دامنه و عمق و توقـعـات و     
انتظارت و مهمتر از همه امر رهبري 
و شکست و پيـروزي  آن تـمـامـا بـه              
شرايط سياسي اجتمـاعـي سـالـهـاي        
قبل از انقالب بستگي دارد. هـر چـه      
در شرايط پيش از انقالب مـبـارزه و       
ـلـف            اعتراض در عرصـه هـاي مـخـت
عليه تبعيض و نابرابري وسـيـعـتـر و         
قويتـر بـاشـد، هـرچـه سـيـاسـتـهـا و                   
ــکــال و چــپ و                 ــهــاي رادي خــواســت
سوسياليستـي در ايـن اعـتـراضـات            
نقش برجستـه تـر و ومـحـوري تـري              
داشته باشد، و باالخره هر چه جنبـش  
ـيـن و چـهـره هـا و                      کارگـري و فـعـال
نهادهاي اين جنبش بيشتر در سـطـح   
ـفـوذ تـر                 جامعه شناخـتـه شـده و بـان
باشند به همان درجه انقـالبـي کـه بـر         
متن اين شـرايـط شـکـل مـيـگـيـرد                
متعين تر و عميقتر و گستـرده تـر و       
پيشروي و پيروزي آن محـتـمـل تـر و         

 امکانپذير تر خواهد بود. 
بـرخـالف      -امروز جامعه ايـران    

دوران شاه، و يـا جـامـعـه مصـر در                
دوران مبارک و يا تونس در دوره بـن        

ـنـق        -علي يک جامعه ساکن و مـخـت
 ٥٧ نيست. اين يک دستاورد انقالب    

ـقـالب          است که گرچه بوسيلـه ضـد ان
اسالمي درهم کوبيده شد امـا اجـازه       
نداد جـمـهـوري اسـالمـي، بـا تـمـام                 
تــوحــش و قســاوتــش در ســرکــوب            
فعالين و مـبـارزات مـردم، شـرايـط            
"گورستان آريامهري" را در ايران احيا   
ـلـف           کند. مبارزات بخـشـهـاي مـخـت

جامعه، از جنبش کارگري کـه بـويـژه      
ـقـه و               ـيـسـاب در سالهاي اخير ابـعـاد ب
ـتـه            نقش برجسته اي در جـامـعـه يـاف
ـبـعـيـضـات            ـيـه ت است، تا مبارزه عـل
جنسي، عليه تابوها و مـقـدسـات و        
قوانين مذهبي و براي مذهب زدائـي  
از دولت و جامعه، از همان بـدو روي      
کار آمدن رژيم اسالمـي در جـامـعـه         
جريان داشته اسـت و مـردم هـر روز            

 -عرصه هـاي اعـتـراضـي تـازه اي              
نظير دادخواهي از کشـتـارهـاي دهـه       
شصت، اعتراض به تخريب مـحـيـط    
زيست و آلودگي هوا، دفاع از حـقـوق   

را نيز عليـه   -همجنسگرايان، و غيره
 حکومت گشوده اند. 

انقالبي که بر متـن ايـن شـرايـط         
شکل ميگيرد خصوصيات و ابعاد و 

 -ميتوان گفت ماتـريـال اجـتـمـاعـي        
ســيــاســي خــود را از جــنــبــشــهــاي             
اعـتــراضـي مـاقــبــل خــود بــرداشــت          
خواهد کرد و هر چـه ايـن مـبـارزات           
راديکـال تـر و گسـتـرده تـر بـاشـنـد                   
ـنـدي      ـب انقالب نيز ساختار و استخـوان
محکمتر و قويتري خواهد داشت. در 
ـبـي و يـا               ـي تجربه مصر و تونـس و ل

ايــران چــنــيــن        ٥٧ حــتــي انــقــالب       
ماتريالي وجود نداشت. بعنوان نمونه  
اگر ايران زمان شـاه و يـا  در مصـر              
زمان مبارک، مانند جـامـعـه امـروز       
ايران، جنبش عليه اعدام و خواست و 
گرايش لغو اعدام در همـيـن ابـعـادي       
ـيـم         که در ايران امروز شاهد آن هسـت
وجود ميداشت، اعـدامـهـاي وسـيـع          
ـبـود.          انقالبيون بسادگي ممکـن نـمـي
ـقـالب و           بعبارت ديگر ويژگـيـهـاي ان
شکل پيشروي و پيروزي آن  يک امـر    

سياسي است  که کـامـال    -اجتماعي
به درجه تحرک و سـطـح مـبـارزات و         
اعتراضات جامعه در شرايط ماقبل 

 انقالب بستگي پيدا ميکند. 
در ايــن مــيــان مســالــه رهــبــري         
ـنـده       انقالب جايگاه مطلقا تعيين کـن
ـنـد         اي  دارد. رهبري انقالب نيـز مـان
ديــگــر ويــژگــيــهــاي آن امــري خــلــق           
الساعه نيست. تجربه همه انقالبـات،   

ايـران، خـيـزش         ٥٧ از جمله انقـالب    

و  انقالبـات مـوسـوم بـه          ٨٨ انقالبي 
بهار عرب، نشان ميدهد که  انقـالب  
ـلـکـه،             با رهبري اش زاده نـمـيـشـود ب
ـقـالب در رونـد         حزب يا چهره رهبر ان
انقالب سربلند ميکند و بجـلـو رانـده      
ميشود. و در ايـن رونـد مـهـمـتـريـن             
عاملي که يک حزب و يا چهره را بـه      
ـقـه و             رهبر انقالب بدل مـيـکـنـد سـاب
عملکرد سيـاسـي اجـتـمـاعـي او در             
ـنـجـا         شرايط ماقبل انقالب اسـت. اي
ـقـش       باز جنبشها و مبارزات جـاري ن
تعيين کننده اي ايفا ميکنند. حـزبـي   
که در اين جنبشهـا حضـور فـعـال و           
مستمري داشته باشد، تـوجـه تـعـداد       
هر چه بيشتري از فعالين و نهـادهـاي   
مبارزاتي در اين جنبشـهـا را بـخـود         
جلب کرده باشـد، در سـطـح هـر چـه              
وسيعتري شـعـارهـا و سـيـاسـتـهـا و               
اهدافش در دل اين جنبشها گسترش 
يافته باشد و به جبهه ها و گفتمانها و 
ســوژه هــاي مــبــارزاتــي مــطــرح در           
جامعه شکل داده باشد، بهمان درجـه  
بــراي کســب  رهــبــر انــقــالب آتــي                
آمــادگــي و شــايســتــگــي وشــانــس           

 بيشتري خواهد داشت. 
البته براي کسب رهبري انقـالب   

 -پيش شرطهاي ديگر نيز الزمست   
ـفـوذ    مثل مکان و جايگاه سياسي و ن
ـبـار و               اجتماعي حـزب، کسـب اعـت
اعتماد توده مردم بعنوان بديل قدرت 
سياسي، عکس العمل سريع و بموقع 
ـيـچـهـاي                    ـنـدپ ـقـاط عـطـف و ت در  ن

کــه بــه بــحــث        -ســيــاســي و غــيــره       
مشخص ما مربوط نمـيـشـود. امـا        
حتي يکي از عوامل مهم تحقق ايـن  
ـتـگـري فـعـال            پيش شرطها نيز دخـال
حزب در جنبشهاي حق طلبانه و ضد 
تبعيض جاري است. به اين معني در  
اســتــراتــژي حــزب بــراي ســرنــگــونــي        
ـبــارزات              ــي حــکــومــت، مـ ـقــالب انـ
ـيـن              اعتراضي  جايگاه مـهـم و تـعـي
ـنـده اي دارد کـه خـود نـاشـي از                    کن
جايگاه واقعي اين مبارزات در خـود    
ـيـسـم انـکـشـاف              جامعه و در مـکـان
عيني مبارزه طبقاتـي در سـطـوح و          

 عرصه هاي مختلف است.    
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هفته گذشته فرماندهان نيروهاي    
مسلح ترکيه و جمهوري اسالمي             
ايران در آنکارا با هم ديدار و مذاکره           
داشتند. قرار است فرمانده نيروهاي        
مسلح ترکيه به تهران برود. پس از آن        
اعالم شد که فرماندهان روسيه هم           
بزودي وارد ترکيه ميشوند و                      
همچنين فرمانده نيروهاي مسلح           
جمهورئ اسالمي هم به روسيه                 

 ميرود. 
اين رشته رفت و آمدها در چهار         
چوب نزديکي اين سه کشور بر سر            
بحران و جنگ داخلي سوريه ممکن        
شده است. اما اهداف آنها در اين              
مذاکرات فقط به اين موضوح                  
محدود نيست. در اولين دور                     
مذاکرات فرماندهان و نيروهاي              
امنيتي ترکيه و جمهوري اسالمي          
سه موضوح علني شده است. مسئله 
مخالفت با رفراندوم در کردستان              
عراق، هماهنگي آنها در مورد                 
برخورد به نيروهاي پ.ک.ک و                    
معامالت و بده بستان آنها در                    
سوريه. اما آنچه اعالم نشده است و          
قرار است در مذاکرات فرماندهان           
روسيه با فرماندهان اين دو کشور             
قطعي بشود چگونگي هماهنگي          
آنها براي مقابله با سياستهاي                   
آمريکا در منطقه، بويژه در سوريه و         

 عراق است. 
مسئله پ.ک.ک و رفراندوم                
کردستان عراق مسائل جانبي تر و           
کم اهميت تري براي جمهوري                    
اسالمي و روسيه هستند. مسئله            
سوريه و سرنوشت کردستان سوريه          
يکي از محورهاي معامله و                     
هماهنگي آنها است. در نتيجه اين          
بده بستان قرار است هرکدام از                   
طرفين سهمي را عايد خود کند و             
روسيه هم به عنوان قدرتي جهاني و          
رقيب آمريکا تالش ميکند قدم به           

قدم ترکيه را از بلوک غرب دور و به             
 -جمهوري اسالمي     -بلوک روسيه     

 اسد، نزديک کند. 
رابطه آمريکا و اروپا با ترکيه             
هيچوقت تا اين حد تيره نبوده است.        
در اين شرايط، روسيه فرصت را                
غنيمت شمرده و مي خواهد اردوغان 
را از تنگنا برهاند و بلوکي از                      
کشورهاي منطقه، بويژه دو قدرت           
منطقه اي (جمهوري اسالمي و               
ترکيه) را با خود هماهنگ کند. اين       
هماهنگي و ائتالف براي روسيه مهم   
و جدي است. روشن است که ائتالف        

ترکيه و روسيه براي تقابل با           -ايران
طرحها و سياستهاي آمريکا نقش           
مهمي ميتواند بازي کنند. با                    

 -نزديکي ترکيه به کمپ روسيه                
جمهوري اسالمي، مشکل ترامپ و      
جمهوريخواهان آمريکا در منطقه و       
با جمهوري اسالمي بيشتر هم                  

 خواهد شد. 
هر سه کشور روسيه، ترکيه و             
جمهوري اسالمي اعالم کرده اند             
خواهان حفظ تماميت ارضي سوريه      
و عراق هستند. اما نگراني آنها                
اساسا حضور پررنگ و غير قابل              
حذف آمريکا در عراق و سوريه                 
است. آنها از اهدافي بيم دارند که              
آمريکا در سوريه و عراق پيگيري             
ميکند. ترکيه و جمهوري اسالمي         
هر دو در معرض خطر فوري قرار              
گرفته اند و روسيه بيش از آنها نگران         
طرحهاي دراز مدت آمريکا در عراق      
و سوريه است. آمريکا سه پايگاه              
هوايي و فرودگاه مجهز در کردستان        
سوريه احداث کرده است. گفته                 
ميشود يکي از اين پايگاهها با                
پايگاه هوايي اينجرليک ترکيه برابري     
ميکند. عالوه بر اين، چندين پادگان      
نظامي ديگر هم داير کرده است.              
فرماندهي جنگ در شمال سوريه            

عليه داعش اکنون در دست آمريکا        
است. ي.پ.گ عمال به نيرويي شبه        
مزدور تبديل شده است و هر                       
سياستي را آمريکا بخواهد آنها               

 انجام ميدهند. 
ترکيه بارها اعالم کرده است             
حضور يک دولت "کرد" در کردستان         
سوريه را تحمل نخواهد کرد.                    
اردوغان رسما اعالم کرده است که           
ي.پ.گ در کردستان سوريه                     
ميخواهد دولتي ايجاد کند که به             
درياي آزاد دسترسي داشته باشد و            
اين براي او غير قابل قبول است.                
عليرغم مخالفت جدي ترکيه با                
آمريکا و سرد شدن روابط شان،                
آمريکا از سياست حمايت نيروهاي        
کردستان سوريه کوتاه نيامده است و       
هر روز که ميگذرد جا پاي                          
محکمتري در اين منطقه براي خود         
فراهم ميکند. يکي از فرماندهان           
ي.پ.گ به رويتر گفت آمريکا طرح        
و برنامه هاي بلند مدتي را تدارک              
ديده است و با تجهيزاتي که در                   
کردستان سوريه مستقر کرده است          
براي ماندن حداقل ده سال آينده                 

 برنامه ريزي کرده است.  
همزمان با اين اقدامات در                
کردستان سوريه، آمريکا چند روز            
قبل اعالم کرد که در حال احداث يک     
پايگاه نظامي قوي در منطقه                   
شنگال در نزديکي مرز سوريه است         
که ظرفيت و گنجايش استقرار                  
چندين هزار سرباز با تجهيزات                 
نظامي را خواهد داشت. اگرچه اين          
اقدامات آمريکا تحت عنوان مقابله      
با داعش انجام ميگيرد اما روسيه،        
جمهوري اسالمي و ترکيه ميدانند          
که آمريکا طرحهاي دراز مدت تري        
دارد که به زيان آنها خواهد بود.                 
آمريکا از يک طرف ميخواهد دولتي   
در بغداد قدرت را داشته باشد که               

نفوذ جمهوري اسالمي را به چالش          
بطلبد و متحد کشورهاي عربي               
باشد و از طرف ديگر، آمريکا و                 
اسرائيل ميخواهند راسا در مقابل          
نيروهاي نظامي جمهوري اسالمي و      
اسد سدي ايجاد کنند بنحوي که سپا    
پاسدران نتواند از طريق خاک عراق و        
سوريه به مرزهاي لبنان و اسرائيل            

 دسترسي پيدا کند. 
با جدايي کردستان عراق دولت         
مورد نظر آمريکا در بغداد از                     
امکانات کمتري براي مقابله و يا             
فاصله گرفتن از جمهوري اسالمي          
برخوردار خواهد بود. مخالفت فعلي      
آمريکا با استقالل کردستان عراق از        
اين منظر است که دولت مورد                  
نظرش در بغداد قدرت مقابله                    
بيشتري در مقابل جمهوري اسالمي      
و نيروهاي نزديک به او داشته باشد.           
ترکيه اما نگران اين است که آمريکا        
با اين طرحها بدنبال تشکيل دولت           
هايي در شمال کردستان عراق و                
سوريه باشد که به درياي آزاد                      
دسترسي داشته باشند و ترکيه را              

 بيش از اين تحت فشار قرار دهند.
همه موارد فوق نگراني روسيه          
هم هست. زيرا در چنين حالتي نقش        
روسيه در منطقه کم رنگ خواهد              
شد. عالوه بر اين، اگر آمريکا بتواند        
در دراز مدت شرايطي فراهم کند که        
دولتي در شمال کردستان عراق و              
سوريه تشکيل شود، عمال دولت             
اسد و جمهوري اسالمي و ترکيه               
تضعيف ميشوند و نقش روسيه کم          
رنگتر خواهد شد. سه کشور                      
جمهوري اسالمي، ترکيه و روسيه،         
هم در مورد سرنوشت سوريه، و هم           
در مورد تحوالت مناطق کرد نشين       
عراق و سوريه نگراني هايي دارند.           
بنابر اين، از يک سو معامالت اين           
سه کشور بر محور چگونگي مقابله        

با سياستهاي آمريکا ميچرخد و از          
سوي ديگر هر کدام اهداف متفاوتي       
را عليرغم هماهنگي با همديگر،            
تعقيب ميکنند. در پي مذاکرات،          
توافقات و هماهنگي فرماندهان            
نظامي سه کشور مذکور، مقابله             
غير مستقيم با عوامل اجرايي                 
طرحهاي آمريکا شدت بيشتري              
بخود ميگيرد. طبعا آمريکا هم، بر        
اجراي سياستهاي خود پافشاري              
خواهد کرد و از اين زاويه، بحرانها و          
جدالهاي تازه اي در منطقه را شاهد          

 خواهيم بود. 

 تراكت هاي حزب كمونيست كارگري ايران 

 را تكثير و وسيعا پخش كنيد

 بحرانها وجدال هاي تازه تر
 

 در مورد مذاکرات فرماندهان نيروهاي مسلح ايران و ترکيه و روسيه
 

 محمد آسنگران

در پاسخ به يک فراخوان براي                
کمک به يک پروژه حزبي رفقاي زير              

يورو کمک کردند.            ۹۶۵۰ جمعا    
صميمانه از کمک اين رفقا قدرداني           

 ميکنيم.  
 اصغر کريمي 

 رئيس هيئت اجرايي حزب 
  ۲۰۱۷ اوت 

 
مينا بهروزي و سليمان                        

 دالر  ۵۰۰ سيگارچي                
 يورو  ۱۰۰۰ بهمن خاني        

 پوند  ۵۰۰ جليل جليلي        
 يورو  ٥٠ صابر رحيمي        

 يورو ۵۰ سرور کاردار           
 يورو ۵۰ صبري حسيني      
 دالر  ۳۰۰ عباس ماندگار      

 کرون  ۶۰۰۰ سيما بهاري       
آذر پويا و هوشيار سروش                    

 کرون  ۶۰۰۰ 
 کرون  ۱۲۰۰۰ حسن صالحي   
 کرون  ۱۲۰۰۰ خليل کيوان    

 کرون  ۱۲۰۰۰ سيامک بهاري  
 کرون  ۶۰۰۰ کاوش مهران       
 کرون  ۶۰۰۰ فريده آرمان        
 پوند ۱۰۰۰ سعيد پويا         

 قدرداني
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بحراني که از ماه هاي اخـيـر در       
ــل،                ــان اســت عــل ــزوئــال در جــري ون
خصوصيات و ابعاد متـعـددي دارد.     
بحران با کاهش قيمت نفت در دو سه 
سال گذشته آغاز و سپس تشديد شـد  
و در ادامه به رکود و گراني ناگهـانـي   
منجر شد. تکـان هـاي شـديـدي کـه             
کاهش قيمت نفـت ايـجـاد کـرد يـک            
مشکل اقتصادي ديگر ونزوئال را هم 
که اقتصاد تک محصولي و مـتـکـي      
به نفت است، در مقابل ديد گذاشـت.  
بخش اعظم اقتصاد ونزوئال مـتـکـي    
ـيـمـت              به نفت است. با شـروع افـت ق
نفت اقتصاد ونزوئال که از زمان روي   
کار آمدن چاوز رشدي مداوم را نشـان  
ميداد، بحراني شد و بسرعـت ابـعـاد      
جدي اي بخـود گـرفـت. اکـنـون يـک              
رکود و تورم بـطـور جـدي و عـمـيـق               
ـتـه         گريبان اقتصاد اين کشور را گـرف
است. تورم در ونزوئال ماههاست کـه     
نجومي اسـت. خـود دولـت ونـزوئـال             

درصد اعـالم   ٣٧٠ اخيرا نرخ تورم را 
کرد. صندوق جـهـانـي پـول تـورم در             

درصد اعـالم     ٧٠٠ ونزوئال را نزديک 
کرده است. رشد اقتصادي اين کشـور  

درصد بـود     ٤ که در دوره چاوز حدود 
اکنون منفي است. آخرين آمارهـا از     

درصد رشدي حکـايـت    ٧/٣ منهاي 
 دارد.  

واردات و صادرات با دالر انجـام  
ميشود. اين خود باعث ايجـاد بـازار      
سياه و رشد فساد و دالل بازي بسيـار  
وسيع است که اقشار فقير جامعـه را    
تحت فشار جدي قرار مـيـدهـد. دالر       
ـفـاوت دارد.             در ونزوئال سـه نـرخ مـت

 ١٠ يکي نرخ رسـمـي اسـت کـه هـر              
بوليوار (واحد پول ونزوئال) يـک دالر      
است. کاالهاي ضروري مثـل دارو و       
غذا و امثال اينها با ايـن نـرخ انـجـام         
ميـشـود. نـرخ ديـگـري کـه در مـاه                   
مارس توسط دولت اعـالم شـد و آن         
هم رسمي است و "دي کـام" نـامـيـده           
ميشود. در اين سيستم نرخ هـر دالر     

بوليوار است که اينهم در حـال       ٦٤٠ 
افزايش است. نرخ سوم دالر نرخ بازار  

 ١٠٠٠ سياه است که هر دالر معادل 
 بوليوار خريد و فروش ميشود. 

از همينجا ميتـوان فـهـمـيـد کـه           
برون رفت از اين وضعيت براي دولـت  
ونزوئال بسيار مشکل و در واقع غيـر  

ـبـايـد از             ممکن است. نکته اي کـه ن
ـنـسـت کـه در ايـن               نظر دور داشت اي
ــصــادي و                ــحــران زده اقــت فضــاي ب
ســيــاســي، فســاد اداري نــيــز بــيــداد          
ميکند. گفته مـي شـود کـه ارتـش              
ونزوئال يک پاي اصلي خريد و فـروش  
ارز است و به همين دليل مـانـع ايـن        
ميشود که دولت ارز را شناور کنـد و    
وضعيت چند نرخي ارز را پايان دهد. 
ـقـاد دارنـد        برخي از اقتصاددانان اعـت
که اگـر ارز شـنـاور شـود وضـعـيـت                  
اقتصادي بـهـبـود جـدي اي خـواهـد             
يافت. اما دولت نشان داده اسـت کـه      
با اين سياست بطور جـدي مـخـالـف       
ـلـش گـويـا درآمـدهـاي                 ـي است. و دل
ژنرالها و افسران ارتش از چند نـرخـي   

 بودن ارز است. 
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بحران و رکود اقتـصـادي کـه بـه         
ـتـي      گراني و کمبود کاالها و نـارضـاي
عمومي وسيعا دامن زده، بـهـانـه اي      
بدست اپوزيسيون راسـت داده اسـت         
که بار ديـگـر تـالش کـرده و از ايـن                
فرصت براي به زير کشيدن دولت ايـن  
کشور استفاده کند. نيروهـاي راسـت      
هدف خود براي سرنگون کردن دولـت  
ـنـد. رابـطـه           ونزوئال را مخفي نميـکـن
آشکاري که احزاب اصلي راست ايـن    
کشور با سازمان سـيـاي آمـريـکـا و            
دولت آمريکا دارند بر همه کس عيان 
است. براي دولت آمريکا بسيار مهـم   
است از شـر دولـت چـپـگـرا و ضـد                   
ـيـخ گـوش           امپرياليست ونزوئال در ب

 خود خالص شود. 
سازمان سيا بارهـا تـالش کـرده        
بود که هوگو چاوز رهبر اين کشور را 
با کـودتـا بـه زيـر بـکـشـد. در سـال                      

گــروهــي از افســران ارتــش           ٢٠٠٢ 
موفق شدند چاوز را از قدرت بـه زيـر     
بکشند و او را دستگير و براي مدتـي  
در بازداشت نگه دارند. امـا بـعـد از           
ـقــاوت و                   ــدت کــوتــاهــي بــا مـ م
تظاهراتهاي وسيـع مـردمـي، دولـت         
کودتا ناچار به استعفا شد و چـاوز بـا     
ـيـشـتـر هـمـچـون يـک                    ـيـت ب محـبـوب

 قهرمان به قدرت باز گشت. 
ـتـصـادي و مشـکـالت           بحران اق
مردم و رکود اقتصادي زمينـه فـعـال      
شدن اپوزيسيون را فراهم کرده اسـت.  
اما ايـن اپـوزيسـيـون رسـمـي هـيـچ                 

برنامه و نقشه و اسـتـراتـژي و چشـم             
ـتـصـاد و بـويـژه           اندازي براي بهبود اق
ــدارد.               ــت مــردم ن ــود وضــعــي ــهــب ب
ـقـادات اصـلـي         ـت برعکس، يکي از ان
اپوزيسيون راست اين است که دولـت    
اين کشور بيش از حد پول و منابع را   
صرف تامينات اجتماعي ميکند. و  
ـنـد کـه بـه ايـن عـلـت                    مدعي هسـت
ـنـد.       سرمايه ها از کشور فرار مـيـکـن
قطعا اگر روزي اين ها بـه حـکـومـت       
برسند، اولين اقدامات سياسي شـان    
ـيـمـه                  حذف بيـمـه هـاي درمـانـي و ب
بيکاري و ديگر تاميناتـي اسـت کـه        

سال گذشته رژيم کنونـي بـه      ١٧ طي 
ـفـت     نفع مردم وضع کرده است. مخال
اپوزسيون راست بـا دولـت چـپـگـراي          
ـتـي بـخـش            ونزوئال ربطي به نـارضـاي
هايي از مردم بدليـل تـورم و گـرانـي           
ندارد بلکه داليل سياسي  دارد و سـر  
منشاء آن دسيسه هاي دولت آمريکا 

 و سازمان سياي آمريکاست.
دولت آمريکا، بويژه در اين يـک     

سال اخير کـه تـرامـپ سـرکـار آمـده               
يکي از اهداف اصليش را کـنـار زدن     
دولت چپگراي ونزوئال تعـريـف کـرده      
است. هـمـراهـان تـرامـپ بـارهـا در                 
مورد سرنـگـونـي دولـت ونـزوئـال بـه              
نحوي سخن گفته اند. براي نمونـه در     
ـئـو"         همين روزهاي اخير "مايـک پـمـپ
رئيس سازمان سـيـا اعـالم کـرد کـه            
ـيـر مسـالـمـت          اميدوار است يک تغـي
آميز قدرت در ونزوئال صورت گـيـرد   
و تاکيد کرد که تغيير رژيم اين کشور 
روي مــيـز ســيـا قــرار دارد. دونــالــد              
ترامپ هفته گذشته واضح تـر حـرف       
ـنـه نـظـامـي در              زد و گفت حتي گـزي
ـيـم        رابطه با ونزوئال روي ميز اسـت. ت
حکومتي ترامپ در فضاي بحـران و    
جنجال و افتضاحات سياسي که با آن 
دست به گريبان است در تالش اسـت    
ـيـا جـنـگ و                    که در گـوشـه اي از دن
درگيري ايجاد کند و توجه هـا را بـه         
موضوعات ديگري از جمله رسوايـي  
ساخت و پاخت با پوتين در انتخابات 
آمريکا، معطوف کرده و لـذا تـالش       

 ميشود فضا را نظامي کنند. 
شواهد و فاکتها در مورد رابـطـه     
اپوزيسيون دست راستي ونـزوئـال بـا        
سازمان سيا و دولت آمريکـا بسـيـار      
ـنـسـت کـه                ـنـهـا اي است. تبليغات اي
ـنـدگـان              دولت ونزوئال بـه تـظـاهـر کـن
ـتـل       حمله کرده است و شماري را بـه ق

رسانده است. اين ظـاهـرا بـدرجـه اي          
واقعيت دارد، اما حقيقت اينست کـه  
بنا به خبرها، نيـروهـاي اپـوزيسـيـون        
هم، شماري از مردم را به قتل رسانده 
اند و حـتـي در يـک مـورد يـکـي از                 
طــرفــداران دولــت را زنــده در آتــش             
سوزانده اند. در ماههاي اخير بـارهـا      
اين نيروها تالش کردند راههاي ورود 
به کاخ رياست جمهوري را با زنجـيـره   
ـنـد کـه ايـن بـاعـث                    انساني سـد کـن

 درگيري هايي با پليس شده است. 
 تبليغات رسانه ها و دول غربي

اقدامات دولت مادورا بهيچوجه 
قابل دفاع نيست. اما دولت ونـزوئـال    
بهيـچـوجـه يـک ديـکـتـاتـور در حـد                   
دولتهايي که آمريکا و غرب از آنـهـا     
ـيـسـت. اگـر               حمايت ميکننـد هـم، ن
کسي واقعا بخواهد ديـکـتـاتـورهـا و        
سرکوبگري دولتها را مورد نقـد قـرار     
ـتـهـاي        دهد قبل از دولت ونزوئـال دول
ديگري کـه بسـيـاري از آنـهـا مـثـل                  
عربستان سـعـودي، اردن و عـراق و            
ـيـا و مـکـزيـک و                هندوراس و کـلـمـب
غيره، متحدان آمريکا هستند که بـا    
سر بـريـدن و تـجـاوز بـه کـودکـان و                    
شکـنـجـه و اعـدام و هـزار جـنـايـت                   
هرروزه ديگر در رديف بسيار جلوتري 
ـتـهـايـي مـثـل                  قرار مـيـگـيـرنـد. دول
ــرخــي از                جــمــهــوري اســالمــي و ب
کشورهاي اسـالمـي ديـگـر هـم، بـا               
ـيـع و مـداوم در هـمـان                  جنايات شـن
رديف هستند. چطور اسـت کـه ايـن           
دولتهاي اسالمـي و غـيـر اسـالمـي            
جنايتکار و سرکوبگر مـتـحـد غـرب       
محسوب ميشوند يا در مـورد آنـهـا      
سکوت ميشود، اما ونزوئال کـه يـک     
حکومت چند حزبي است و نيروهـاي  
مخالف کامال حق بيان و تشـکـل و       
تحزب دارند، ديکـتـاتـور مـحـسـوب         
ميشوند و بايد سرنگون شود؟ حـتـي     
ـيـس و               ـل در خود آمريـکـا حـمـالت پ
نيروهاي انتظامي به تظاهر کنندگـان  

 دست کمي از ونزوئال ندارد.  
توطئه گري دولتهاي آمـريـکـا و        
غرب يک ذره بـه حـقـوق مـردم ربـط            
ندارد و اين را بـا فـاکـتـهـاي بسـيـار                
ميتوان نشان داد. دولـت آمـريـکـا و          
ـقـدي بـه            متحدان غربي آن يـک ذره ن
اعـدامــهــا و ارتــجــاع و تــعــرض بــه             
کودکان در پاکستان و ايران و عراق و 
عربستان ندارند. امـا صـدايشـان از           
"نقض حقوق انساني در ونزوئال" بلنـد    

شده است. هر موضعي که نسبت بـه    
ونزوئال داشته باشيـم، ايـن بـازيـهـاي          
نفرت انگيز رياکارانه که رسانه هايـي  
مـثــل بــي بــي ســي و سـي ان ان و                   
ـبـايـد                  ـنـد را ن امثالهم آنرا بـاد مـيـزن
ناديده بگيرم. نبايد يک ذره بـراي ايـن      
نوع دفاع از حـقـوق انسـانـي ارزشـي          

 قائل شد. 
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دولـــــت ونـــــزوئـــــال خـــــودرا            
ــالــيــســت و مــارکســيــســت           ســوســي
ـنـسـت کـه در                    ـلـش اي ـي مينـامـد. دل
آمريکاي التين و کال بخش جنوبي و 
ــپ و                  ــکــا، چ ــري ــاره آم ــزي ق مــرک
مــارکســيــســم يــک زمــيــنــه وســيــع           
اجتماعي دارد. چپ يک جنبش تـوده   
اي و ميليوني و اجـتـمـاعـي اسـت و          
مردم عادي در اکـثـر ايـن کشـورهـا            
خودرا چپ ميدانند و بـه مـارکـس و        
لنين و چه گوارا احترام مـيـگـذارنـد.       
اين جنبه مثبت ماجراست. در عـيـن   
حــال يــکــي از خصــوصــيــات چــپ            
آمريکاي التين ضد آمريکائي گـري    
آنست. به داليل تاريخي قابل فهـمـي    
مردم وسيعا ضد حکومت آمريکـاي  
ـنـد و از تـوطـئـه هـا و                  شمالي هست
کودتاهـا و سـيـاسـتـهـاي آن کـه در                  
کشورهاي متعددي صورت گرفتـه و    
قربانيان بسياري گرفته انزجار و تنفـر  
دارند. اما با هيچ مـعـيـاري ونـزوئـال         
ـيـسـت.            ـيـسـتـي ن يک کشور سوسيـال
حزب حاکم هم حزبي مارکسـيـسـتـي     

 نيست.
در آمريکاي التين چـپـگـرايـي و       
ضد آمريکائي گـري بـا هـم بسـيـار              
ـتـي قـرن                   ـنـد. چـپ سـن عجين هسـت
بيستمي غالبا بجاي ضديت با کليت 
سرمايه و بردگي مزدي، اساسا ضـد    
امپرياليست است و از ايـن دريـچـه            
ناسيوناليست اسـت. مـا ايـن را در               
ـبـول      بحثهاي ديگري نقد کرده ايم و ق
نداريم. ايـن مشـکـل در آمـريـکـاي                
التين بسيار برجسته تر است. دولـت     
و حکومت ونـزوئـال از هـمـيـن نـوع               
است. يعني بيش از آنکه چـپ بـاشـد       

 بحران ونزوئال
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ـيـسـت و ضـد                 يک نيـروي نـاسـيـونـال
امپرياليست است. اگر به سياستهاي  
دولت ونزوئال نگاه کنيم هيـچ چـيـزي      
از سوسياليسم در آن ديده نمي شـود.    

ـتـصـاد             کـه     -حتي دولتـي کـردن اق
بنوعي گرايش قابل حمايـت و دفـاع       

و از      -در ميان چپهاي سنـتـي اسـت     
بلوک شرق نشات گرفته است در ايـن    
ـيـش از         کشور بسيار محدود است. ب

در صد اقتصاد ونزوئال در دست  ٧٠ 
بخش خصوصي است و اين نقش در   
حال افزايش است. سرمايه داري، چـه   
نوع خصوصي و چه دولتي ربطـي بـه     
سوسياليسم ندارد. در ونزوئـال حـتـي       
ـيـسـت.               اقتصاد دولتـي هـم حـاکـم ن
سرمايه داري خصوصي و کنترل شده 
حاکم است. و ايـن هـيـچ ربـطـي بـه                  
ســوســيــالــيــســم نــدارد. اصــالحــات         
متعددي نظير بيمه هـاي درمـانـي و        
بيکاري و ريشه کن کردن بيسوادي و   
تشويق شوراها و تشکلهاي تـوده اي      
ـيـم کـه از                و مردمي را شـاهـد هسـت
فشار گرايش چپ ناشي ميشود. اما  
ـبـت هـم        اين اصالحات که بعضا مـث
هستند يک حکومت را سوسياليست 
ـنـهـا از حـد رفـرمـهـاي                    نميکـنـد. اي
سوسيال دموکراتيک فراتر نميرونـد و    
در برخي کشورهاي ديگر هـم انـجـام      
شده است. با توجه به کليت سـيـسـتـم     
ونزوئال به هيچوجه نميتوان ادعا کرد 
که اين دولت يک دولت سوسياليستي 
اســت، بــلــکــه ايــن يــک حــکــومــت            
ناسيوناليستي و ضد آمـريـکـائـي بـا        
يک سيستم سرمايه داري است که بـر    
ـيـن              متن فضاي چـپ آمـريـکـاي الت
 خودرا چپ و سوسياليست ميخواند.
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نبايد در کشاکش ميان نيروهاي 
دست راستي و چپهاي ناسيوناليسـت  
بيطرف ماند. توطئه گريهاي سازمان 
سيا و دولت آمريـکـا در کشـورهـاي         
ـفـرت انـگـيـز اسـت و در                   مختلـف ن
ـيـان          مقاطع تاريخي متفـاوتـي قـربـان
ـتـه اسـت. در                  بسياري از مـردم گـرف
آمريکاي التين اسـت حـکـومـتـهـاي         
ـلـي و         نظامي پينوشه و نظاميان شـي
آرژانتين و چند کشور ديـگـر را روي         
کار آوردنـد و مـردم را در مـقـاطـع                  
مختلفي کشـتـار کـردنـد و فـجـايـع                
عظيمي بپا کردند.  نمونه آشنـاتـر آن      
کودتا عليه دولـت مصـدق در ايـران          

اسـت کـه اخـيـرا اسـنـاد تـازه اي از                    
دخالت سيا و همـکـاري آخـونـدهـا و          
اوباشان در اين کودتا را افشـاء کـرده     
است. نمونه هاه بسيارنـد. از جـملـه،          
توطئه و کودتا در برخـي کشـورهـاي      
ـيـون         ـل ديگر مثل اندونزي که يـک مـي
نفر از چپها و کمونيستها را  در سـال    

ـتـل عـام                ١٩٦٧  ظرف چـنـد مـاه ق
کردند و زندگي مردم را سياه کـردنـد.   
نبايد در قبال اين توطئه هـا سـاکـت        
بود. اما بايد همزمان از مبـارزات و     
اعتراضـات کـارگـران و مـردم بـراي              
دفاع از زندگي و خواستهاي سيـاسـي   
و رفاهي شان دربرابر دولـت ونـزوئـال        
دفاع کرد و خودرا در کنار کارگران و   
مـردم قــرار داد. مـتـاســفـانــه دولــت              
ونزوئال چيز چـنـدانـي کـه از مـنـظـر              
مردم و کارگران و کمونيستهـا قـابـل      
اتکا و قابل دفاع و حـمـايـت بـاشـد،          
ارائه نداده است. هر آزاديخواهي بايد  
از حقوق و زندگي و آزاديهاي سياسي 
ــي در                   ــروي ــر هــر نــي ــراب مــردم در ب
هرکشوري دفاع کند و در عيـن حـال     
عليه توطئه گريهاي آمريکا و ديـگـر   
کشورها و نيروهاي دست راسـتـي از     
جمله در ونـزوئـال بـايسـتـد. ايـن بـه                   
معـنـاي دفـاع و حـمـايـت از دولـت                  
ونزوئال نيست. حکومت ونزوئال يـک     
حــکــومــت نــاســيــونــالــيــســت، ضــد        
آمريکائي و البته سرمايه داري اسـت  
که با سياستهاي اقتصادي نادرست و 
فســاد و يــکــه تــازي نــظــامــيــان و               
محدوديتهاي سيـاسـي بـراي مـردم،         
پايه اجتماعيش را تا حـد زيـادي از         
ـتـصـادي            دست داده است و فشـار اق
سنگينـي را روي دوش کـارگـران و               
اقشار فقير مردم گذاشـتـه و آنـهـا را           
تاحد زيادي از خود دور کـرده اسـت.       
اين واقعيت سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي            
است که به تمام توطئه گريهـاي فـوق     

 زمينه رشد داده است. 
ماهيت کثيف نيروهاي مخالـف  
اين حکومت دليلي براي دفاع از ايـن  
دولــت نــيــســت. حــملــه بــه تــظــاهــر             
کــنــنــدگــان و دســتــگــيــري رهــبــران          
اپوزيسيون و رشوه و فساد اين دولـت  
را بايد محکوم کرد. اين رفتار دولـت   
ونزوئال  يک ذره قابل دفاع نيست. در  
عين نفرت و انزجار از توطئه راست و 
دولــت آمــريــکــا و ســازمــان ســيــا،            
نــمــيــشــود از طــرف ديــگــر دفــاع و            
حمايت کرد. چون ربـط چـنـدانـي بـه             
منافع کارگران و مردم و حقوق و رفاه 

 و آزاديهاي مردم ندارد. 

 

فـــدراســــيــــون از اعــــتــــراض          
پناهجويان افغان و خواسته هاي آنها  
پشتيباني مي کند و از دولت و اداره   
مهاجرت اين کشور مي خـواهـد در       
ــه هــاي                   ـت ــواسـ ــه خ ــت ب ــرع وق اس
پناهجويان متحصن افغان رسيدگـي  
ـتـه از                     کنند. تـا ايـن لـحـظـه دو هـف
اعتراض و تحصن تـعـداد زيـادي از        
پناهجويان افغانستاني در شهـرهـاي   
استکهلم  و گوتنبرگ مبني بر لـغـو     
حکم اخراج شان به افغـانسـتـان مـي       
گذرد و خواستار رسيدگـي فـوري بـه        
ـنـد. هـر روز          خواسته هاي خود هست
که مي گذرد تـحـصـن آنـهـا دامـنـه              
ـيـدا مـي کـنـد و شـمـار                     بيشـتـري پ
بيشتري از شهرهاي مختلـف سـوئـد      
 به پناهجويان متحصن مي پيوندند.

تحصن پناهجويان افغانسـتـانـي    
ــه عــدم                 ــراض ب ــد در اعــت در ســوئ
رسيدگي به خواسته هاي انساني آنها  
ـنـاهـجـويـان                   ـتـه اسـت. پ شکـل گـرف
افغـانسـتـانـي بـعـد از سـوريـه جـزء                  

سـال   ۳۵ محرومترين پناهجويان در 
گذشته در سـطـح جـهـان بـوده انـد.                 
بخشي از اين پناهجويـان بـه سـوئـد         
آمده اند تا از گزند جنگ خانمانسوز 
در آن کشــور جــان و زنــدگــيــشــان               
محفوظ بماند و ديگر شـاهـد مـرگ      
لحظه بـه لـحـظـه نـاشـي از تـرور و                    
بمبگذاري و جنگ دستجات قـومـي   
و مــذهــبــي در کشــور افــغــانســتــان          
نباشند. بسياري از اين پنـاهـجـويـان      
آخرين فرد خانواده هستنـد کـه زنـده        
مانده اند و توانسته اند صدها خـطـر     
ديگر را به جان بخرند تا خـود را بـه         
ـنـد.     سوئد و کشورهاي امن تر برسـان
شرايط امروز افغانستان براي  دولـت  
ـتـي در سـوئـد نـاآشـنـا               و احزاب دول

نيست به اخبار همين چهار ماه پيش 
ـيـد امـن تـريـن               تا به امروز نگـاه کـن
شهرهاي افغانستان بـه حـمـام خـون           
تــبــديــل شــده اســت. بــرطــبــق کــدام           
معيارها و مقررات پناهندگي اسـت  
که دولت سوئد تصميم به اخراج ايـن    
همه جوان افغانستاني گرفتـه اسـت.     
چنين تصميمي حتي بـا مـقـررات و        
ـنـاهـنـدگـان در            معيارهاي پذيـرش پ
ـنـاقـض قـرار        همين کشور سوئد در ت

 دارد. 
 

هزاران نفر از همين پناهـجـويـان    
افغانستاني نيز در ايران زندگي کـرده  
اند و از اين طريق خود را بـه کشـور         
سوئد رسانده اند.  شرايط زندگي آنها 
در ايران بدتر از افغانستان بوده است. 
ـتـي و جـرم          ـي در ايران ارگان هاي امن
شناسي جمهوري اسـالمـي هـر نـوع         
ارائه خدمات به اتباع "بيگانه" بـويـژه     
ـبـاع              اتباع افغانستان کـه بـه آنـهـا ات
ـنـد را مـمـنـوع             "غيرمجاز" مي گوي
اعـالم کــرده انــد بـطــوري کـه عــقــد              
قرارداد، اجاره ساخـتـمـان، امـالك و         
ـقـول را بـراي          اموال منقول و غيرمـن
آنــهــا مــمــنــوع اعــالم کــرده انــد. و              

و نقل اتباع غيرمجاز  همچنين حمل 
ـيـه شـخـصـي،             توسط  وسـايـل        ـل ـق ن

ها ممنوع اعـالم     عمومي و ترمينال
شده است. مضاف بر اينها اشـتـغـال       
بــه کــار اتــبــاع خــارجــي تــحــت هــر            
شــرايــطــي مــمــنــوع  و در صــورت            
ـيـگـرد             اشتغال كارفـرمـايـان مـورد پ
قانوني قرار مـي گـيـرنـد. ازدواج بـا             
اتباع "غيرمجاز" هم اكيدا مـمـنـوع        
شـده اســت. صــدور کــارت مــلــي و             
شناسنامه و حق تحصيل براي آنـهـا     
ممنوع اعالم شده است. بـخـشـي از       

آنــهــا از دســت هــمــيــن رفــتــارهــاي           
 فاشيستي و نژادپرستانه گريخته اند.

سئوال اساسي اين است: از نـظـر    
دولت سوئد و دولـت هـايـي کـه بـه                
شــرايــط و مــقــررات کــنــوانســيــون           

تـعـلـق    ۱۹۶۷ ژنو و پروتکل  ۱۹۵۱ 
دارند پناهجويان افغانسـتـانـي بـايـد        
داراي چه شرايط  ديگري بـاشـنـد تـا       
ــد؟                ــرن ـي ــگـ ــرار ب ــرش ق ــذي مــورد پ
ــاي              ــورده ــرخ ــض و ب ــعــي ـب مــگــرتـ
نژادپرستانه يکـي از شـاخـص هـاي           
ـنـاهـنـدگـان بـرطـبـق                مهم پـذيـرش پ

 همين سند سازمان ملل نيست؟ 
 
 
 

شرايطي که جامعه افغانستان را 
از هم  پاشيده است و چند ميليون از   
شهروندان آن کشور را آواره آلـمـان و         
سوئد و ساير نقاط جهان کـرده اسـت     
با تعريفي که درهمين سند سـازمـان     
ـنـاهـنـدگـان شـده اسـت                ملل بـراي پ
مـقــايســه نــمــايــيــد هــرکــدام از ايــن           
ـيـشـتـر بـه ايـن               پناهجويان ده برابـر ب
شرايط تعـلـق دارنـد و بـايـد از حـق                 
ــد.             ــردن ــرخــوردار گ ــي ب ــدگ ــاهــن پــن
فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني  
از دولــت ســوئــد مــي خــواهــد کــه              
ــمــي مــبــنــي بــر اخــراج             هــرتصــمــي
پناهجويان افغان را از دسـتـور کـار          
خود خارج کند و اجازه دهد آنـهـا در     
سوئد  بمانند و از ايـن هـمـه رنـج و               
ـيـدا       عذابي که مي کشند خالصـي پ

 کنند. 
 

دبير هـمـبـسـتـگـي، فـدراسـيـون            
 سراسري پناهندگان ايراني 

 ۲۰۱۷ اوت  ۲۰ 

فدراسيون سراسري  پناهندگان ايراني از خواسته هـاي  
پناهجويان متحصن افغانستان در سوئد حمايت مي کند و 
ازسازمانها و نهادهاي بشردوست و مدافـع حـقـوق      
پناهندگي و مردم سوئد مي خواهيم خواستار متـوقـف   
کردن حکم اخراج و اخذ اجازه اقامت اين پناهجويـان  

 شوند.

+�+��
	ر��ي ا��ان >< �����
    >? ��ب 

 >;�ان و��و-, 



  7 ۷۲٦شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

   

 

نماينده" مرند و جلفا اعـتـراض      "
کرده است که چرا رئيس جمهور هيـچ  
ـنـه اش               ـي وزيري "از قوم تـرک" در کـاب
ندارد! و سئوال کرده است که "آيا يـک      
ـيـاقـت حضـور در                  فرد از ايـن قـوم ل

 کابينه را نداشت"؟
اوال، از نــمــايــنــدگــان مــجــلــس         
اسالمي انتظاري بيش از اين نميتوان 
ـتـظـار داشـت         داشت. مثال نميتوان ان
که به وضـعـيـت وخـيـم زنـدانـهـا، بـه                
افزايش هراسناک تن فروشي و اعتياد 

دستمزد بارها زير  و قتل و جنايت، به
خط فقر و بيکاري گسترده اعـتـراض     
کنند. دست آخر اينها نمايندگان هيچ 
بخشي از مردم زحمتکش و مـحـروم     

نمايندگان و دسـت    نيستند. برعکس 
اندرکاران مفتخور حکومت اسالمـي  

  در ميان مردم هستند!
ثانيا، به اين نمايندگان اسـالمـي   

کــه تــا ديــروز بــه کــمــتــر از "امــت                  
اسالمي" رضايت نميدادنـد و امـروز        
فيلشان ياد قوميت افتاده است بـايـد     
گفت که مردم آذربايجان به خـودشـان     
به عنوان شهروند نگاه ميکنند نه يک 

يــک قــوم. ايــن ذهــنــيــت             امــت يــا   
بيـمـارگـونـه مـربـوط بـه صـده هـاي                  
ـتـه کـل جـهـان                    ـب گذشته اسـت کـه ال
ـيـدش            سرمايه داري مشـغـول بـازتـول
هست و کلي کار کرده است تا نـمـونـه    
هايش را در ايران و عراق و افغانستان 

 راه بياندازد. 
و بــاالخــره بــايــد بــه خــاطــرايــن            
اسالميون قوم پرست يا قوم پـرسـتـان    
ــه، مــردم خــوب                 اســالمــي آورد ک
ميفهمند که اين قوم قـوم کـردنـهـاي         
اخير نمايندگان ترک زبان در مـجـلـس    
اسالمي، فقط يک حقيـقـت را نشـان        
ـنـدگـان                    ـنـکـه، نـمـاي ميدهـد: و آن اي

اسالمي خوب ميدانند کـه اکـثـريـت       
مردم از حکومت اسالمي تنفر دارنـد  
و بــراي اســالمشــان هــم تــره خــرد                
ـنـد کـه روي               نميکنند. خـوب مـيـدان
ــدرکــاران حــکــومــت            آوري دســت ان
اسالمي به قوميت فقـط بـراي خـاک        
پاشيدن بـه چشـم مـردم زحـمـتـکـش              
است تا توده هاي وسـيـع مـردم را از          
دشمن طبقاتي شان يعني حـکـومـت      
اسالمي منحرف کنند. آنها از اتحاد  
کارگران و ميليونها مردم آزاديخواه و 

 پيشرو ميترسند. 
ــه اســالمــي               ـيــن ــابـ ــه ک مــردم ن

ـنـه اسـالمـي           ـي  -ميخواهند و نه کاب
ـنـه           ـي قومي. مردم ميخواهنـد از کـاب
هاي اسالمي و قومي مـرتـجـع بـراي       
ـيـار زنـدگـي           هميشه رها شوند و اخـت
اجتماعي، فرهنگي و سياسيـشـان را     

 خود به دست بگيرند.

مـا امـروز بـا        «قاسم سليماني :  
دو خطر مواجهيم؛ يکي خطر داخـلـي   
که "فتنه مـذهـبـي" اسـت و ديـگـري               
خطر خارجي که "تهاجم عليـه جـهـان       

 »اسالم" است.

ـنـه                 ـت ـيـد، " ف درست مـي فـرمـاي
ـفـرت از       مذهبي" يعني بي خدايي و ن
ـيـه     اسالم و فرار از مساجد و کينه عـل
آخوند در جامعه ايران فوران ميکنـد.  
" تهاجم عليه جـهـان اسـالم" بـه ايـن                
ـلـي و        معنا است که جامعه بين الـمـل
مردم مدرن و انساندوست در سـراسـر     
جهان اکنون چشم و گوششان بيش از   
ـبـش اسـالمـي و              پيش در مـورد جـن
تروريسم تـحـت فـرمـانـدهـي افـرادي            
مثل تو بازتر شده است. ايـن را مـي         
ـيـد کـه        پذيريم. پس ببينيد و قبول کن
جنايت و آدمکشي در سـوريـه و در           
ـثـات     عراق و در زندانهاي ايران و تشـب
ـيـز راه بـه جـايـي                      افرادي مـثـل تـو ن
ـبـش      نميبرند. ببينيد و بفهميد که جـن
اسالمي به تـه خـط رسـيـده و ايـران                

آبستن يک انقالب فرهـنـگـي عـظـيـم         
 عليه اسالم و اسالميون است. 

من در اين طرف خط که سـالـهـا    
است براي رشد جنبش نقد به اسالم و   
جنبش پـس زدن اسـالم سـيـاسـي و                
ـيـت                حکومـت اسـالمـي ايـران فـعـال
ميکنم، به شـمـا گـوشـزد مـيـکـنـم،               
قضيه بسيار عميق تر از اين حـرفـهـا      
است. در خانه و مدرسه و دانشگـاه و     
در افکار ميليونها نفر از مردم ايـران،  
اسالم و جنبش اسالمي ماهيت خود 
را کامال نشان داده است و ميرود کـه  
ـفـر بـر          مهر باطل از سوي ميليونهـا ن
پــيــشــانــي آن کــوبــيــده شــود. نــه بــه              
حکومت اسالمي مـيـرود بـا نـه بـر              
اسالم تکميـل شـود. هـمـه ديـدنـد و                
تجربه کردند که اين يـک دکـان بـراي          
ـيــدن و دزدي و غـارت مشـتــي                چـاپ
مفتخور اسالمي است کـه بـه هـيـچ           
چيز و هيچ کس رحم نميکنند. نمونـه   
اش زندگي و سرگذشت همين جـنـاب   
قاسم سليماني که با خون ريختن زنده 

است و با جنايت و خانه خراب کـردن    
ـفـس مـيـکـشـد. بلـه جـنـاب                    مردم ن
درست فهميديد. فتنه بـي خـدايـان و         
ـقـد بـه          ضد اسالميها به همراه فتنـه ن
اسالم و مبارزه با تروريسـم اسـالمـي      
ـيـف شـمـا را              در دنيا ميرود که تـکـل
ـنـه     روشن کند. مردم ايران در اين زمي
پيشرو هستند و نماينـدگـان آنـهـا در         
اين طرف خط به شما ميگويند، ديـر  
نيست روزي که گورتان را بـا سـپـاه و        
دولت و مجلس و اسالم و فرهنـگ و    
اخالقيات پوسيده تـان از ايـران و از           
همه جا گم کنيد. و آن روز خـواهـيـد           
ديد که در بـطـن جـامـعـه ايـران چـه                  
ظرفيتي از مدرنتيه و انسان دوسـتـي     

 و آزاد منشي نهفته است. 
 

برگرفته از صفحه فيسبوک مينـا  
 احدي

 خبر و نظر

 اعتراض قوم پرستانه يک نماينده اسالمي
 

 محسن ابراهيمي

مردان جوان از ريپول و امامـي  "
ـتـر         ـي که مخفي شده است !" اين سر ت
ـيـگـل اونـاليـن در            مطلب امروز اشـپ
مورد ترور و شـبـکـه تـروريسـتـي در           
اسپانيا است. شبکه اي متشـکـل از      
هشت مرد و يک امام که براي قتل و   
کشتار مردم بيگناه، توريسـت هـا و       
ـيـا          جوانان در مراکز شهـرهـاي اسـپـان
طرح ريخته و متـاسـفـانـه مـوفـق بـه            
اجراي بخشي از اين طـرح وحشـيـانـه       
انسان کشي شدند. خانواده هاي ايـن     
جــوانــان در مــراســم گــرامــيــداشــت          
قربانيان شرکت کرده و به خبرنـگـاران   
ميگويند اينها به مسجد رفت و آمد 
کرده و بتدريج از هـمـه چـيـز فـاصـلـه            
ـيـز              گرفتند حتي بـا خـواهـران خـود ن
ـتـدريـج دور امـام                 حرف نـمـيـزدنـد. ب
شبکه اي درست شد و در چنـد شـهـر      
طرح ترور ريخته شـد و اکـنـون امـام           
مزبور فرار کرده و تحليل هـا بـه ايـن        
سو چرخيده که در مغز آن امام و ايـن  
جوانان چه بوده که ماجـرا بـه تـرور و          

 قتل انسانها منجر شده است. 
نوشته اشپيگـل اونـاليـن نـمـونـه           
بارز سطحي نگري و وارد نشـدن بـه           
ـيـن     عمق مسائل است. يک وجب  پاي
تر از سطح آب را نگاه نميکنند. نمـي  
نويسند کـه هـمـه مسـاجـد و هـمـه                   
سازمانهاي اسالمي و امامان از هـر    
کشوري که آمده باشند به يک جنبـش  
و به يک مذهب وصل اند، و مستـقـل   
ـنـد،            از اينکه به چه زبـانـي حـرف بـزن
ـيـه بـي           نفرت پراکني عليه زنـان، عـل
خدايان و عليه بيگانگان و اجنبي هـا  
و غربي ها جزيي از برنامه سخنرانـي  
شان است. نميگويند و نمي نـويسـنـد    
که اسالم و هـمـه مـذاهـب در خـود،            
ـيـت و ضـد زنـان و ضـد                    ضد انسـان
مدرنيته و پيشرفت هستند. مذاهـب   
ـنـد                را بشريت با مبـارزه  کـمـي بـه ب
کشيده اسـت. اسـالم امـا، کـمـاکـان              

 ميچرخد و نکبت مي آفريند. 
نميگويند و نـمـي نـويسـنـد کـه               
مماشات و همراهي دولتهاي غـربـي     
با مساجد و امامان و دادن بودجـه و    
سـوبسـيـد و کــالس آمـوزشـي بــراي              

ــروژه                ــخــشــي از پ ــت امــام، ب ــربــي ت
تروريسـت پـروري در اروپـا در حـال               
حاضر است. و مهمتر از هـمـه نـمـي          
نويسند و نمي گويند اينها پشت شان 
ـبـش          به يک جنبش گرم است، بـه جـن
اسالمي در ايران و عراق و سـودان و      
داعش و هـر بـانـد و دار و دسـتـه و                  
حکـومـتـي کـه اسـم اسـالم را يـدک                  
ميکشد. نمينويسند و نميگويند کـه   
جنبش اسالمي به کمک دول فخـيـمـه    
غربي در ايران و در افغـانسـتـان و در        
ــگــر روي کــار آمــد و                   جــاهــاي دي
نمينويسند که آنها را براي مقابلـه بـا     
چپ و کمونيزم و مـردم آزاديـخـواه و          

 مدرن روي کار آوردند. 
ـبـش          نمينويسند تا وقتـيـکـه جـن
اسالمي در ايـران زن را سـنـگـسـار                
ميکرد و در افغـانسـتـان زنـان را در           
قفس کرده و در بغداد همجنسگرايان 
را از بلندي پرتاب ميـکـرد، سـکـوت       
کردند و هيچ نگفتند و همين سکوت 
اوضاع را به اينجا کشانده کـه امـروز     
اينها در همه جا ادعاي قدرت و نفوذ 
ميکنند و اکنون اروپا و هـمـه جـا را        
ـنـويسـنـد در                     نـاامـن کـرده انـد. نـمـي
کشورهايي که اسالمي ها حـاکـمـنـد     
ـنـد.     مردم در حال مبارزه با آنها هسـت
و دولتهاي غربي به روحاني وخـامـنـه    
اي و شـرکـا در ايـران و بـه رهـبـران                     
دولتي و وقيح در افغانستان و غـيـره       
دســت دوســتــي داده و آنــهــا را کــه               
ـنـد،         تروريست و جاني بالفـطـره هسـت
نمايندگان مردم آن کشورها نام نهـاده  

 و به بقاء آنها کمک ميکنند.
و چنين است که چرخه ترور دوام  

پيدا ميکـنـد و ايـن اوضـاع را مـي                
ـيـم. پـس         بينيم که امروز شاهد هسـت
بدنبال هر ترور بايد کمـي عـمـيـق تـر          
شد و هـمـه تصـويـر را ديـد و بـراي                   
مقابله با همه تصوير بايد کاري کرد، 
ـتـه    در اين چرخه مقابله با تروريسم الب
دولتـهـاي غـربـي جـزيـي از صـورت                

 مسئله هستند و نه پاسخ به آن . 
 

برگرفته از صفحه فيسبوک مينـا  
 احدي

 ترور در اسپانيا

 فتنه مذهبي
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تجمع سراسري بازنشستگـان در    
مرداد مقابل مجلس اسـالمـي،      ٣١ 

تداوم اعتراض عليـه حـکـم بـربـريـت           
ـتـي کـردن مـبـارزات،             ـي شالق و امـن
اعتراض کارگران نيشکر هفت تپه در 
حمايت از همکاران اخراجي در کـنـار   
اعــتــراضــات گســتــرده کــارگــري در         

از جمله اخبـار   Tمراکز مختلف کار
ـتـه                 و مسائل مـهـم کـارگـري در هـف

 گذشته است.
 مرداد يک نقطه عطف ديگر ٣١ 
مرداد مقـابـل مـجـلـس         ٣١ روز 

اسالمي يکي از روزهاي پر جـوش و    
خروشـي بـود کـه بـازنشـسـتـگـان از                 
سراسر ايران در آنجا جمـع شـده و بـا          
شعارهايشان و با کف زدن هـايشـان       
صحنـه هـاي پـرشـوري از اتـحـاد و                 
ـنـد.         همبستگي را به نمايـش گـذاشـت
ـبـل داده شـده         فراخوان اين تجمع از ق
بود و بازنشستگان از سـراسـر کشـور      
در اين تجمع شرکت کرده بودند و زير 
ـنـد، اسـم               بنرهايي کـه بـدسـت داشـت
شهرهاي خود را نوشته بودند. در اين  
روز جدا از بازنشستگان تعداد قـابـل     
توجهي از کارگران و معلمان شـاغـل   
و ديگر اقشار مردم نيز در حمايت از   
ــگــان شــرکــت           ــازنشــســت فــراخــوان ب
داشتند. اين اولين تـجـمـع سـراسـري           
بازنشستگان در سال جاري بود و بـه      
نوعي يک نقطه عطـف بـود. در ايـن           
حرکت اعتراضي بـار ديـگـر اتـحـاد            
ـيـن، اتـحـاد                 بازنشسـتـگـان و شـاغـل
معلم، کارگر، پرستار را شاهد بوديم. 
در عيـن حـال، ايـن حـرکـت تـاکـيـد                 
ديگري بر ممکن بـودن اعـتـراضـات       
سراسري و فراهم شدن بسـتـري بـراي        
ايجاد تشکلهـاي تـوده اي سـراسـري           
بود. همچنين تاکيدي بيشتر بر نقـش  
مدياي اجتماعي در گفتمان سازي و   
ـيـرو حـول         ارتباط گيري و گرد آوري ن
خواستهاي مشترک و رفتن بـه سـوي       
اعتراضات سراسري بود. در اين روز    
آنچيزي کـه مضـمـون ايـن اتـحـاد و               
همبستگي را شکل ميداد، اعتراض 
به کل توحش سرمايه داري حاکم، از   
ـبـعـيـض،        جمله اعتراض عليه فقر، ت
نابرابري، اختالسهـا و سـرکـوبـهـا بـا             
خواست ميعشت، منزلت و داشـتـن       
يک زندگي انساني بود که خود را در     

شعارهاي کوبنـده اي کـه فـريـاد زده             
مــيــشــد، بــيــان مــيــکــرد. از جــملــه           
شعارهاي اعتراضي بازنشستگان در 

 اين روز عبارت بودند از: 
حــقــوقــهــاي نــجــومــي، فــالکــت      
ـبـودم، تـو اون         عمومي، اگر که من ن
ـبـودي، مـعــيـشـت، مـنـزلــت،                بـاال ن
سالمت، حق مسلم ماسـت، دولـت،     
ـقـر    مجلس، خجالت، خجالت، خط ف

ـيـون،         ٤  ـل ميليون، حقوق ما يـک مـي
حقوق ما رياليه، هزينـه هـا دالريـه،        
معلم زنداني آزاد بـايـد گـردد، جـاي           
عبدي زندان نيسـت، جـاي مـحـسـن          
ـيـسـت، سـفـره مـا                   عمـرانـي زنـدان ن
خاليه، پز شما عاليه، کارگـر شـاغـل      
بـازنشــســتــه اتــحــاد اتــحــاد، حــقــوق         
ـيـشـتـر، يـه                      ـقـر ب نابرابـر، تـحـمـيـل ف
اختالس کم بشه، مشـکـل مـا حـل           
ـيـه، سـفـره مـا            ميشه ، ظلم ستم کـاف
ـتـي هـرگـز            خاليه، اين همه بـي عـدال
ـيـم، از        نديده ملتي، ما بازنشستـگـان
جان رستگانيم. طنين اين شعارها در 
مقابل مجلس و خيابانهاي اطرافش، 
فضاي پرشوري از اعتراض و مبـارزه  

 را به پا کرده بود.
اعتراض عليه زندگـي زيـر خـط        
فقر يک محور مهم فراخوان به تجمـع  

مرداد بود که  ٣١ اعتراضي براي روز 
صف عظيم بازنشستگان در سـراسـر     
کشور را بـه هـم وصـل مـيـکـرد. از                
جمله در قطعنامه گروه بازنشستگـان  
بر خواستهايي چون برون رفت از خـط  
ـيـون تـومـان)،           ـل فقر يعني (چهار مي
داشتن بيمه هاي همگانـي و درمـان       
رايگان و برداشتن فشارهاي امنيـتـي   
از فضاهايشان تاکيد شده بـود. آنـهـا       
همچنين خواستار اداره و نـظـارت بـر      
صندوق هاي بـازنشـسـتـگـي خـود و           
رسيدگي به غارت هرگونه صندوق و   
موسسه هاي مـالـي بـازنشـسـتـگـان          
مانند جريان کارت صدرا... شدند. و     
مضمون اين خواستها پـالکـاردهـا و      

مــرداد    ٣١ شـعــارهـاي تـجــمـع روز           
بازنشستگان را رقم زد. از جـملـه در        
اين روز پالکاردهاي تبعض تـا کـي،       

 ٤ مـا خـواهـان افـزايـش حـقـوق تـا                   
ميليون خط فقر مي باشيم، تحصيل 
رايگان حق مسلم فـرزنـدان مـاسـت،         

 توجه ها را بخود جلب ميکند.

 ٣١ در آخر تجمع اعتراضي روز   
مرداد، بازنشستگان پس از خـوانـدن     
ــکــه                ــامــه شــان، در حــالــي ــطــعــن ق
شعارهايشان را فـريـاد مـيـزدنـد، تـا           
ميدان بهارستان راهپيمايي کردنـد و    
قــرار مــدار ادامــه اعــتــراضــشــان را          
گــذاشــتــنــد. در بــنــرهــايشــان اعــالم         
ـنـد    داشتند که حاضر به مذاکره نيست
و فورا جواب ميخواهند و با شعار تا 
حق خود نگيريم، از پاي نمي نشينيـم  
عــزم جــزم خــود را بــراي پــيــگــيــري            

 خواستهايشان به نمايش گذاشتند.  
گفتـنـي اسـت کـه اعـتـراضـات               
بازنشستگـان در سـال گـذشـتـه يـک               
عرصه مهم از اعتراضـات مـردم در       
سطح جامعه عليه فقر و کل سيسـتـم   
تبعيض و نابرابري بـود. يـک نـمـونـه             
ـفــره                       بــارز آن تــجــمــع ده هــزار نـ

ـنـد سـال          ٢٢ بازنشستـگـان در        اسـف
ـفـاق           گذشته بود که به عـنـوان يـک ات

ـتـوان از      ٩٥ سياسي مهم در سال  مي
ــراضــي                   ــجــمــع اعــت ــرد. ت ــام ب آن ن

مــرداد    ٣١ بــازنشــســتــگــان در روز        
شروع دور جديدي از اين اعتـراضـات   

 در سال جاري است. 
ـيـه    عليه حکم بربريت شالق و عل

 امنيتي کردن مبارزات
يک اتفاق مهم ديـگـر اعـتـراض         
عليه حکم بربريت شالق عليه شاپـور  
احساني راد با شعار شالق ممنـوع و    
عليه امنيتـي کـردن مـبـارزات و از             
جمله اعتراض عليه بازگرداندن رضـا  
شهابي، اسماعيل عبدي و مـحـسـن      
ـتـه        عمراني به زندان است. در اين هـف
دو بيانيه يکي از سـوي سـنـديـکـاي            
کارگران نقاش استان البرز و ديـگـري     
ـيــانــيــه اي بــا امضــاي جــمــعــي از              ب
کارگران و معلمان عليه حکـم شـالق     
ــي راد و در                   ــور احســان ــراي شــاپ ب
اعتراض به بازگرداندن رضا شـهـابـي      
داده و امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات            
کارگران، معلمان  مـردم مـعـتـرض           
ـقـاش          داده شد. سنديکاي کـارگـران ن
ـيـه خـود ضـمـن               ـيـان استان البرز در ب
محکوم کـردن صـدور حـکـم شـالق              
براي شاپور احسانـي راد، خـواسـتـار         
لغو فوري اين حـکـم و مـمـنـوعـيـت            
احکام شالق شده است. در بخشي از    
ـتـم.    آن چنين آمده است:" ما برده نسي

اعتصاب، تجمع، تشکـل، بـرگـزاري      
مــراســم اول مــه، اعــتــراض عــلــيــه           
زورگويي هاي کارفرمايان همه حقوق 
ـيـه در        پايه اي ماست. اما قوه قضـاي
ـيـن هـر روز ايـن            کنار حراست و قوان
حقوق پايه اي ما را زير پا ميگذارد و 
هر اعتراضي را با عـنـوان اخـالل در        
امنيت ملي و غيره با زندان و اخـراج    
و احکام بربريتي چـون شـالق پـاسـخ           
ميدهد. ما به اين احـکـام اعـتـراض        
داريم.  ما کارگران به زندگي زير خط  
فقر اعتراض داريم. به محروم بودن از 
پايه اي ترين بيمـه هـاي اجـتـمـاعـي           
چون بيمه بيکاري، درمان رايـگـان و       
تحصيل رايـگـان بـراي فـرزنـدانـمـان              
اعتراض داريم. ما حق اشتغال داريم. 
ما حق داشتن يـک زنـدگـي شـايسـه            
انسان را داريم. ما خواهان بـرقـراي و      
ـيـه ايـن                ـل برسميت شنـاخـتـه شـدن ک
حــقــوق هســتــيــم ، و دســتــگــيــري،            
محاکمه و زنداني کردن و شـالق زدن    
و جريمه کردن کارگران و مـعـلـمـان و       
مردم معترض را که بخاطـر مـبـارزه      
براي همين خواستها و تحت عناويـن  
امنيتي دستگير و زنداني مـيـشـونـد     
محکوم ميکنيم.  بار ديـگـر تـاکـيـد         
ميکنيم ما خواستار لغو حکم شالق 
عليه شـاپـور احسـانـي راد و آزادي               
فوري و بي قيد و شرط رضا شـهـابـي    
و ديگر کارگران و معلمان زنـدانـي و       
زندانيان سياسي هستيم. به محاکمـه   
فعالين پايان دهيد. کارگر زنـدانـي ،        

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد."
همچنين در بخشي از اين بيانيـه  
جمعي از کارگران و معلـمـان کـه بـه         
همين مناسبت داده شده، چنين آمده 
اســت: "قــوه قضــايــيــه بــراي ايــجــاد            
ـبـات     وحشت و برعليه منافع و مطـال
نــيــروي کــارمــزدي اقــدام بــه صــدور          
احکامي چون زندان ، تبعيـد، شـالق     
وتهديد به اخراج از کار متوسـل مـي     
ـيـن             شود واين درحالي اسـت کـه چـن
احکامي نمي تـوانـد کـارگـران را بـه            
تمکين در برابر ستمگريهاي سرمايـه  

داري وادارد، بلکه عزم طبقـه کـارگـر      
را براي مبارزه تا رسـيـدن بـه حـقـوق            
قانوني خود بيشتـر از گـذشـتـه جـزم            
ـيـه بـر            ـيـان مي نمايد. در خاتمه اين ب
گســتــرش اعــتــراض عــلــيــه چــنــيــن         
احکامي تاکيد گذاشته و خـواسـتـار        
لغو حکم شالق عليه شاپور احسانـي  
ـيـن                 راد و تـمـامـي کـارگـران و فـعـال
اجتماعي و آزادي فوري رضا شهابـي  
ـيـز         ـلـي ن شده است. در سطح بين المل
ـلـي                 ـيـن الـمـل آي تي اف، اتـحـاديـه ب

سـنـديـکـاي عـمـده            ٥ ترانسپورت و   
کارگران فرانسه، سِ. اف .د.ت؛ سِ.       
ژِ.ت؛ اونسا؛ اتـحـاديـه سـنـديـکـائـي            
سوليدر و اف. اس. او (فرهنـگـيـان)       
با انتشار بيانيه مشـتـرکـي خـواهـان          
آزادي رضا شهابي عضو سنـديـکـاي    
 شرکت واحد اتوبوسراني تهران شدند. 
تجمع اعتراضي کارگران نشـکـر     
هفت تپه در حـمـايـت از هـمـکـاران               

 اخراجي خود
ــراضــات            ــوقــف اعــت ــال ت ــدنــب ب
ـپـه        متحدانه کارگران نيشکر هـفـت ت
ـتـه هـا اعـتـصـاب و                    که پـس از هـف
ـيـوسـت،            تجمعات متوالـي بـوقـوع پ
مديريت شرکت به جاي رسيدگـي بـه     
ــان، اخــراج ســازي              ــهــاي آن خــواســت

نفر  ٩ کارگران را در دستور گذاشته و 
ـيـن بـخـش             از آنان را که اکثـرا شـاغـل
ـقـه     کشاورزي و داراي هشت سال سـاب
کار مي باشنـد، اخـراج کـرده اسـت.           

مـرداد مـاه،        ٢٩ صبح روز يکشنبه 
ـيـشـکـر          جمعي از کارگران مجتـمـع ن
ـپــه در اعــتــراض بــه اخــراج              هـفــت ت
همکـارانشـان در مـقـابـل درب ايـن               
شرکت تجـمـع کـردنـد. بـه رسـمـيـت                
ـپـه،          شناخته شدن سنديکاي هـفـت ت
ـبـهـاي کـارگـران،             پرداخت فـوري طـل
پايان دادن به امنيتي کردن مـحـيـط      
کارخانه و احضـار هـا و اخـراج هـا               

 خواستهاي فوري کارگران است. 

 کارگران در هفته اي که گذشت
 شهال دانشفر
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کشتار زندانيان سياسي در سـال      
نســل کشــي هــاي          و ديــگــر        ۶۷ 

عـمـيـق     جمهوري اسالمي، جراحاتـي 
بر قلب جامعه ايران بر جـاي گـذارده       

نظيرجنايات پينوشه  زخمهايي است. 
در شيلي يا نسـل کشـي هـاي نـظـام            

ـقـاي جـنـوبـي،          آپارتايد نژادي در آفـري
از سياست و حـقـوق بـه مـعـنـاي              که

محدود فراتر ميرود و به يک فـاجـعـه      
همگاني اجتماعي تبديل ميشود تـا  

الــتــيــام ايــنــگــونــه     جــايــي کــه بــدون     
قـرار   جـامـعـه نـمـي تـوانـد             جراحات

 گيرد.  آرام و
قــتــل هــزاران و       مســالــه فــقــط    

بهتريـن فـرزنـدان مـردم و يـا               هزاران
کشتارو سر به نيست کردن و حبس و 

ـيـشـمـاري       مـخـالـف     شکنجه تعداد ب
ـيـسـت.        مسـالـه    سياسي و عقيدتـي ن

حس عـدالـت، عـزت         درهم شکستن
ــس،  ــرام  نــف ــه انســان و آزادي           احــت ب

جــامــعــه اســت. ايــن قــتــل هــاي            در
دهشتناک، اين گورهاي دسته جمعي 
بي نام و نشان، اين نـمـايشـات تـواب       
سازي و شکستن انسانها، ايـن بـرپـا        
کردن چوبه هـاي دار در مـالء عـام،            
اين گذاردن داغ فرزند بر دل مادران و   

جــنــايــاتــي نــظــيــر      پــدران بســيــار و     
فقط براي سرکوب کمونيستها  اينها،

و ديگـر سـازمـانـهـاي سـيـاسـي، يـا                
منکوب کردن اقليت هاي قـومـي و       
ـيـه                    مذهبي، و يـا حـتـي صـرفـا عـل
ــران و                 ــارگ ــان و ک ــراضــات زن اعــت

نبوده است. بيش از ايـن،    دانشجويان
جنايات فوق را جهت مرعوب کـردن  
کل جامعه و تحقير تک تک اعضـاي    
آن و تــبــديــل کــردن فضــاي زيســت            

ـقـان     اجتماعي به محيطي سياه و خـف
ـيـر     زده، عاري از هرگونه اميد به تغـي
اوضــاع، مــرتــکــب گشــتــه انــد. از             
اينجاست که التيام اين زخمهـا بـراي     
ــران               ــه ايــــــــ ــعــــــــ ــامــــــــ جــــــــ

و  بــازتــعــريــف  بــراي الزم شــرطــي بــه
اثــبــات خــود بــعــنــوان جــامــعــه اي           
انساني، عادالنه، شاداب و با اعتماد 

جامعه بايد  به نفس تبديل شده است.
ـيــن               ـنــان خــاطـر يـابــد کــه چــن اطـمــي

 فجايعي تکرار نخواهد شد.  

ـيـف              ـيـن تـکـل اما ضرورت تـعـي
جامعه ايران با جنايات مدهشي کـه    
بر عليه آن صورت گرفته، موضوعي 
ـلـکـه يـک              ـيـسـت. ب مربوط به آينده ن
ـيــاســـي جـــاري،                مســالــه حــاد سـ

مواجهه و جدال روزمـره مـردم      محل
ـنـطـور         با  حکومت اسالمي، و هـمـي

محکي بـراي ارزيـابـي عـمـلـکـرد و                
ـبـش هـا و             تعيين جايگاه امـروز جـن

احزاب سياسي است. آنها که فلسـفـه    
ـقــاي                   ــان "اصــالح" و بـ ــودي ش وج

ـلـهـانـه      جمهوري اسـالمـي اسـت و        اب
اميد بسته بودنـد کـه ايـن جـنـايـات             
شــامــل مــرور زمــان و فــرامــوش              
ميشود، اکنون تحت فشار روزافـزون    
آگاهي و توجه جامعه به اين جنايات 
مجبور ميشوند که اهميت آنرا جدي 
بگيرند؛ اما از بخشش و آشتي مـلـي   
دم ميزنند. يا ميکوشند ابـعـاد ايـن         
جنايت را محدود کنند و صـرفـا يـا          

کشـتـار    عمدتا به يک واقـعـه، مـثـال        
، تقليل دهند. يا تـالش     ۶۷ تابستان 

ميکنند تا بخش ها و عـنـاصـري از      
ــانــگــذاران            دســت انــدرکــاران و بــنــي
جمهوري اسالمي را بخاطر آنکـه در    
مقطعي از حلقـه اصـلـي قـدرت دور           

نـظـام" از       افتاده و يا بنا به "مصلحت 
فاصله گرفته انـد را      جنايات معيني

تطهير کنند. يا مـيـکـوشـنـد دالئـل            
بــنــيــادي در پــس ايــن جــنــايــات را            
ــراي                  ــا بـ تـــحـــريـــف کـــنـــنـــد و يـ

با اين يا  نظير مواجهه توجيهاتي آنها
آن گروه مسلح، يا شرايط جـنـگـي و        

جامعه ايران چه در  غيره بتراشند. لذا 
پيشبرد مبارزه امروز عليه جمهـوري  
ــروهــاي               ــار زدن نــي اســالمــي و کــن
ارتجاعي از سر راه خـود و چـه بـراي          

ـنـده خـود      ـيـاز بـه اعـالم          سالمت آي ن
بــه مــنــظــور    کــيــفــرخــواســتــي روشــن  

ـتـهـاي     قاطع، برخورد ريشه اي، با من
ـيـت نسـبـت بـا ايـن                 عدالت و انسـان

 دارد.  جنايات
برچيدن و کـنـار زدن جـمـهـوري              
اسالمي از سر راه جامعه ايران طبعـا  
ـيـام زخـم هـاي             ـت شرط اصلي براي ال

جنايات و نسل کشـي هـاي        ناشي از
است. نمي توان کـالمـي از         اين رژيم

برقراري عدالت واقـعـي در جـامـعـه            
ـفـــت مـــگــر آنــکـــه کـــل                  ايــران گـ

حکومت اسـالمـي از جـملـه          بساط 
قانون مجازات اعدام و حبـس ابـد و       
قوانين قصاص و مجازات اسـالمـي     
ملغي و کل سيسـتـم قضـايـي قـرون          
وسطايـي و کـل دسـتـگـاه هـاي آدم                 
کشي جمهوري اسالمي برچيده شود. 

ـتـکـاران          بعالوه الزم است همـه جـنـاي
اعم از دستـور دهـنـدگـان و تـوجـيـه              

ـتـل عـام و         کنندگان و يا مـجـريـان    ق
بـرکـنـار و       شکنجه هـا و حـبـس هـا          

تحـويـل دادگـاه شـونـد. ايـن جـز بـا                    
سرنگوني کل نظام اسالمي مـمـکـن      

داليـل مـهـمـي کـه           نيست. يکـي از    
ـقـا        ـي "جمهوري اسالمي بايد برود" دق
همين آغشته بودن دستان همه جنـاح  

بـه   ها و گروهها و عناصر سازنده اش
ـلـف               اين جنايات در مـقـاطـع مـخـت
ـيـگـيـري                است. اما از سـوي ديـگـرپ
ســرنــوشــت قــربــانــيــان، بــازخــواســت       
جانيان، گراميداشت ياد جانباختگان 
و بــرپــايـي دادگــاه هــاي مـردمــي و             

غيـره کـه      اعتراض هاي بين المللي و
در اين سالها بويژه از سـوي خـانـواده        
هاي قربانيـان ايـن جـنـايـت صـورت             
گرفته، خود عرصه مهمي در مبـارزه  

سرنگوني جمهوري اسـالمـي و        براي
ـيـام جـامـعـه         همينطورشروع روند الت

ايران در مقابله با عـوارض نـاشـي از        
 است.  اين جنايات

در اين راه، قبل از هـرچـيـز الزم       
است ابعـاد و دامـنـه ايـن جـنـايـات                
معلوم شود. جـمـهـوري اسـالمـي از           
همان روز نخست و برپا کردن دادگـاه    
ـقـه اي و جـوخـه هـاي               هاي چند دقي
اعدام بر پشت بام "مدرسه رفاه" تا بـه    
امروز که انسانـهـا را تـحـت عـنـوان             
"قاچاقچيان مواد مـخـدر" در مـالء           
عام بدار ميکشد، مشـغـول کشـتـار         
ـيـرغـم                   ـتـل هـا عـل بوده است. ايـن ق

ـيـت اصـلـي        تفاوت هايشان همه در ن
مشـتـرک    که در پس آنها وجود دارد،  

اند. همه اينها بخاطر ارعاب جامعـه   
و حفظ حکومـت اسـالم امـا تـحـت            
بـهـانـه هــا و تـوجـيــهـات گـونـاگــون                 
ـتــه و دارد صــورت                 ــرفـ صــورت گ

ميگيرد. از به گلولـه بسـتـن و تـرور            
کارگران بيکار تا حمله به کردستان و   

ـنـدج در فـرورديـن               ، ۵۸ بمباران سـن
ازکشتار رهبران مردم ترکمن صـحـرا   
و دادگاه هاي خلخالـي تـا حـملـه بـه            
دانشگاه و کشتار و پاکسازي موسوم 

، ۵۹ به "انقالب فرهنـگـي" در سـال            
اعـدام   و خـرداد    ۳۰ کشتار خونين  از

تـا کشـتـار تـابسـتـان            ۶۳ -۶۰ هاي 
، ازترورمخالفين سياسي و چهـره  ۶۷ 

هاي اپوزيسيون در خـارج کشـور در         
ـتـل هـاي             اوضاع بعد از جنـگ تـا ق
زنــجــيــره اي وزرات اطــالعــات، از            

ـيـک و             کهريزک و  تجاوز سـيـسـتـمـات
تـا اعـدام گـروهـي            ۸۸ کشتـارهـاي     

"سلفي ها" در همين چند هفته پيش،   
همه و همه تنها ايستـگـاه هـايـي در         
مسير حرکت يـک مـاشـيـن واحـد و              
عظيم جنايت و آدمـکـشـي اسـت. و          
اين البته هنوز ليست همه جـنـايـات      

جمهوري اسـالمـي جـنـايـت           نيست. 
بسياري عليه بهائيان و معتقديـن بـه     
مذاهب ديگر مـرتـکـب شـده اسـت.          
ـيـه       بارها جنايات تکان دهنده اي عـل
مهاجرين افغانستـانـي اعـمـال کـرده          

جنايات عـظـيـمـي در جـريـان            است. 
جنگ با عراق و بخصـوص بـا کـش        
دادن آن مرتکب شـده اسـت. هـزاران         
دســت و پــا قــطــع کــرده و شــالق و                
ـتـه           سنگسار عليه مردم بـه کـار گـرف
است. همجنسگرايان را به چـوبـه دار      
سپرده اسـت. بـا کشـتـار وحشـيـانـه                 
ــه                   ــاه ب ــي پــن ــزارانســان ب ــا ه ــه ده

"مبارزه با مواد مخـدر" و       پوچ بهانه 
جــرائــم ديــگــر بــه رديــف اول اعــدام            

بـه   شده است.  مفتخر در جهان  سرانه
ايــن تــرتــيــب بــدون هــيــچ اغــراقــي            
جمهوري اسالمي رژيم صدهزار قتـل  

و    ۶۷ کشتار تابستان    و اعدام است. 
را     ۶۳ تــا       ۶۰ يــا اعــدام هــاي            

خصلت نـمـا و نـمـاد ايـن رژيـم                  بايد
جنايت و خشونت و بيرحمي اسالمي 
و بعنوان لحظه تولد و ظـهـور اسـالم        
سياسي قلمداد کرد. محـکـوم کـردن       
اين اعدام ها و بـازخـواسـت آمـران و         
ـقـط بـراي رهـايــي                   عـامـالن آن نـه ف
جامعه ايران بلکه جهت رهايي جهان 

از شر اسالم سـيـاسـي يـک ضـرورت            
 است. 

اســامــي و مشــخــصــات هــمــه         
قربانيان اين جنايات، ميزان حبس و   
شکنجه و محل دفـن آنـهـا و نـحـوه              
مرگ آنها بايد معلـوم شـود. مـحـل          

دسته جـمـعـي کـه در            دقيق گورهاي
تهران و ساير شهرها وجود دارد بـايـد   
اعالم شود. تمامي آمـران و دسـتـور        
دهــنــدگــان، قضــات و بــازجــويــان و          
شکنجه گران و جالدان اين جـنـايـات    
بايد معرفي شوند. تمام مقاماتي که  

اخبار اين جنايات اطالع داشتـه و     از
آنرا پنهان يـا نـابـود کـرده انـد بـايـد                  
معلوم و معرفي شوند. مسئوليـت و     

دادگــاه هــاي    جـرم هــرکــس بـايــد در        
عــلــنــي و عــادالنــه تــحــت نــظــارت           

مـعـلـوم     مستقيم مردم ايران و جـهـان  
شود. بايد برج ها و موزه هاي يادبود  
قربانيان اين جـنـايـات بـرپـا شـود و               

ـپـاخـيـزد و در          جهان به احترام آنها    ب
ـنـي و              عوض نام کسانـي چـون خـمـي
خامنه اي و رفسنجـانـي و غـيـره در           
ـلـر رسـمـا         ـت کنار امثال پينويشه و هي

تنها راه واقعـي کـنـار       اين ثبت شود. 
آمدن واقعي و منصفانه و انساني بـا    
زخم هايي است که جمهوري اسالمي 
بر پيکر جامعه ايران وارد آورده است. 
حزب کمونيست کـارگـري هـمـراه بـا          
خانواده هاي جانباختگان و داغداران 

نـهـادهـا و       هـمـه   اين جنايات و همراه
بـرداشـتـه     افرادي که در اين راه  گـام       

تالش خود بـراي تـحـقـق ايـن           اند، به
کيفرخواست، بزير کشيدن جـمـهـوري    
اسـالمـي و مــحـاکــمـه هـمــه دســت              
ـيـش      اندرکاران اين جنايات بيش از پ

 خواهد افزود.   
  

صفحه فيس بوکي 
 حزب
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گزارشي را که در زير مي خوانيد 
از سوي سازمان عفو بين الـمـلـل بـه         

منتشر شـده   ۲۰۱۷ اوت   ۲۲ تاريخ 
است. کميته بين المللي عليـه اعـدام      
بارها در باره شرايـط غـيـرانسـانـي و          
ـيـان سـيـاسـي و اوضـاع              ناگوار زندان
فاجعه آمير زندانها در ايـران هشـدار       
ـيـه          ـلـي عـل داده است. کميته بين المل
اعدام از اعتراض زندانيـان سـيـاسـي       
نسبت به شرايط غير انسـانـي زنـدان        
رجايي شهر قويا حمايت مي کـنـد و     
جمهوري اسالمي را مسئول سالمت 
و جان کليه زندانيان اعتـصـابـي مـي       

 داند.
  

 گزارش عفو بين الملل
ـيـان سـيـاسـي و              جمعي از زنـدان
عقيدتي رجايي شهر در اعتـراض بـه     
ـيـرحـمـانـه، غـيـرانسـانـي و                 شرايط ب
ـتـي            ـي تحقيرآميز در زنـدان فـوق امـن
رجايي شهـر در شـهـر کـرج، اسـتـان               
 البرز دست به اعتصاب غذا زده اند. 

زندانيان سياسـي زنـدان رجـايـي         
شهر اخيرا به بند جديدي منتقل شـده  
اند که شرايط آن خفقان آور توصـيـف   
شده است. آنها در اتاقهايي با پنـجـره    
هايي که با ورق فلزي پوشـانـده شـده،      
نگهداري ميشوند و از دستـرسـي بـه      
آب آشاميدني سـالـم، غـذا و تـخـت            
کــافــي مــحــروم گشــتــه انــد. آنــهــا              
ـيـن از مـالقـات حضـوري بـا                همچن
ـفـن کـه                     ـل خانـواده و دسـتـرسـي بـه ت
معموال در ساير نقاط زندان مـوجـود   

 است، منع شده اند.
ماگدلنا مغربي، معـاون بـخـش      
ـيـن          خاورميانه و شمال آفريقا عـفـو ب
الــمــلــل، گــفــت:"ايــن واقــعــا مــايــه             
سرافکندگي اسـت کـه شـرايـط يـک              
زنــدان آنــقــدر نــامــنــاســب شــود کــه           
ـنـد بـايـد بـراي               زندانيان احسـاس کـن

ـنـاداردهـا          رعايت ابتدايي تـريـن اسـت
براي حفظ کرامت انسانـي دسـت بـه        
اعتصاب غذا بزنند. ايـن وضـعـيـت          
ضرورت فوري اصالح نظام بيرحمانـه  

 زندانها در ايران را برجسته ميکند."
ــزود :               ــي اف ــرب ــا مــغ ــدلــن مــاگ
ـنـان            "مقامات ايران بايد فـورا اطـمـي
حاصل کنند که تمام زندانيـان زنـدان     
رجايي شهر از غـذاي مـنـاسـب، آب         
آشاميدني سالم، خدمات درمانـي و    
پزشکي و شرايط بهداشتي مـنـاسـب    

 بهره مند هستند."
 ۵۳ مــرداد، حــدود           ۸ در روز     

 ۱۰ زنداني سياسي با خشونت به بند 
زندان رجايي شهر منتقل شـدنـد. در         
ميان آنها زندانيان عقيدتي از جـملـه     
مدافعان حقوق بشر، فـعـاالن حـقـوق       
ــگـــاران،              ــه نـ ــارگـــري، روزنـــامـ کـ
دانشــجــويــان، مــخــالــفــان ســيــاســي       
مسالمت جو و اعضاي اقليت تـحـت   

 ستم بهائي هستند.
زنداني سياسـي در     ۱۷ دست کم 

ـقـال دسـت بـه                     ـت اعـتـراض بـه ايـن ان
اعتصاب غذا زدهاند. رضا شهابـي،   
مدافع حـقـوق بشـر و فـعـال حـقـوق                  

مـرداد پـس از          ۲۵ کارگري، در روز 
دستگيري و انتقال به همان بخـش بـه     
جــمــع اعــتــصــاب غــذا کــنــنــدگــان          

 پيوست.
براساس اطالعـاتـي کـه تـوسـط          
ـيـن الـمـلـل بـه دسـت               سازمان عفو ب
آمده، در روزهاي نخستين، مقامات 
ـنـدگـان،         به قصد تنبيه اعتصـاب کـن

روز در  ۱۲ برخي از آنها را تا حداکثر 
 سلول انفرادي نگه داشتند.

ماگدلنا مغربي گفت: "مقامات   
ايران با زنداني کـردن دهـهـا زنـدانـي          
عقيدتي پس از مـحـاکـمـه هـاي بـه             
شـدت نـاعــادالنـه تـعــهـدات حـقــوق             
بشري خود را  زير پـا گـذاشـتـه انـد.            

ـبـايـد پشـت        زندانيان عقيدتي اصال ن
ميله هاي زندان باشند امـا بـه جـاي          
آنکه از زندان آزاد شوند، با نگـهـداري   
در شــرايــط اســفــنــاک مــورد آزار و             
مـــجـــازات مضـــاعـــف هـــم قـــرار           

 ميگيرند."
عفو بين الملل اطالعاتي مبنـي  
بر اين که مقامات زندان پنجره هـاي    

را با ورقهاي فلزي پوشانده و    ۱۰ بند 
تمام درها و مـنـافـذ را جـوشـکـاري             
کرده دريافـت کـرده اسـت. ايـن امـر               
موجب گردش هواي محدود و بـوي      
نم در اتاقها شده و سالمت زندانيـان،  
به ويژه کساني که از بيماريهاي جـدي  
 رنج ميبرند، را به خطر انداخته است.

زنــدانــيــان هــمــچــنــيــن از اقــدام         
بيسابقه نصب دهها دوربين امنيـتـي   
و دستگاههاي شنود در سرتاسر ايـن    
بــنــد زنــدان، حــتــي در تــوالــتــهــا و              
حمامها، ابـراز خشـم کـرده انـد، کـه              
مصــداق نــقــض جــدي حــق حــريــم             

 خصوصي آنها است.
به نظـر مـيـرسـد ايـن اقـدامـات              
سرکوبگرانه هـمـراه بـا مـمـنـوعـيـت             
ـفـن و مـالقـاتـهـاي                   ـل دسترسـي بـه ت
حضوري، بخشي از تالش هماهنـگ  
مقامات ايران است براي از بين بـردن  
ـيـاي            ارتباط زندانيان سـيـاسـي بـا دن
خارج و محدود کردن درز اطـالعـات   
درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر 
که زندانيان به طور مـرتـب در زنـدان        

 رجاييشهر از آن رنج ميبرند.
در روزهاي اخير چنديـن زنـدانـي      
از جــملــه زنــدانــيــان بــهــايــي، عــادل          
نعيمي، فرهاد دهندژ و پيمان کوشک 
باغي، دانشجوي کارشـنـاسـي ارشـد       
حميد بابايي، روزنامه نگار و وبـالگ    
نويس سـعـيـد پـور حـيـدر و مـدافـع                 
حقوق بشر جـعـفـر اقـدامـي پـس از               
وخيم شدن وضعيت جسمي شـان بـه       

بهداري زندان منتقل شدند. پزشـکـان    
زندان هشدار دادهـانـد کـه بـرخـي از            
ـبـت هـاي           زندانيان فورا نياز بـه مـراق
ويژه پزشکي در خارج از زندان دارنـد،  
اما رييس زندان از صدور اجازه اعزام 

 به بيمارستان خودداري ميکند.
ـنـد    ۱۰ زندانياني که در بند  هست

به آب آشامـيـدنـي سـالـم دسـتـرسـي             
ندارند، زيرا دستگاههاي تصفيه آبـي  
که آنها با هزينه خود آن را خـريـداري     
کردها ند پس از انتقالشان جـابـه جـا      
ـيـن اجـازه              نشدند. مقـامـات هـمـچـن
انتقال يخچال، غذا و وسايـل آشـپـزي      
که زندانيان به تدريج در طول سالها با 
بودجه خود خريداري کرده اند را نداده 
و زندانيان مجبور شده اند تا با غذاي 
ـنـد. غـذاي زنـدانـهـا در               زندان سر کن
ايران به بي کيفيتي و نـاکـافـي بـودن         
ـيـان               ـيـجـه زنـدان ـت شهرت دارد و در ن
مجبور هستند که مواد غذايي را بـا  
ــه خــود از فــروشــگــاه زنــدان               هــزيــن
خريداري کرده و وعدههاي غذاييشان 

 را خود تهيه کنند.
ماگلدنا مغربي گـفـت: "شـرايـط         
وحشتناک زندان رجايي شهـر بـه يـک        
ــه و                 ــي رحــمــان ــاري ب ــگــوي رفــت ال
غيرانساني اشاره دارد کـه مـقـامـات       
ـنـد          ايران دربرخورد با انسانـهـاي در ب
دائما به کار مـيـگـيـرنـد. بـر اسـاس               
استانداردهاي بين المللي حقوق بشر، 
با همه زندانيـان بـايـد بـا کـرامـت و               
ـتـار شـود. کسـانـي کـه                  انسانيـت رف

ـتـهـاي ويـژه پـزشـکـي             نيازمند مراقب
هستند بايد به بيمارستانـهـاي خـارج      

 از زندان منتقل شوند."
ـنـد             ـقـال بـه ب ،    ۱۰ در جريان انت

زندانيان گفته اند که توسط مامـوران  
ـتـه و                مورد ضرب و شـتـم قـرار گـرف
هــمــچــنــيــن از بــرداشــتــن داروهــاي          
تجويزي و وسايل شخصـي از جـملـه        
لباس، کتاب و نامهشان جـلـوگـيـري     
شده است. ماموران متعاقبا بعضـي   
از وسايل شـخـصـي آنـهـا، از جـملـه              
دفترچه هاي يادداشت، نامه، عکـس  
ـبـع                 و ديگر اشـيـايـي کـه آخـريـن مـن
آرامش خاطر آنها در شرايط سـخـت     

 زندان بوده، را از بين برده اند .
زنــدانــيــان در اعــتــصــاب غــذا          
خواسته هاي متعددي دارند از جملـه  
بازگشت وسـايـل شـخـصـي، جـبـران            
خسارت و رسيدگي فوري مـقـامـات      
ـنـاکـي کـه سـالمـت                 به شـرايـط اسـف
جسمي و رواني آنـهـا را در مـعـرض           

 خطر جدي قرار داده است.
ــلــل از            سـازمــان عــفــو بــيــن الــم
مقامات ايرانـي خـواسـتـه تـا اجـازه             
دهند بازرسان بين المللـي، از جـملـه        
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در 
مورد وضعيت حقوق بشر در ايـران،      
به طور مستقل و بدون اعالم قبلي از 
زندان رجايي شهر و سايـر زنـدانـهـاي       

 کشور بازديد به عمل آورند.
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جمعي از زندانيان سياسي رجايي شهر در اعتراض به شرايط غيرانساني 
 دست به اعتصاب غذا زدند!


