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که امروز    ٥٧ ما فعالين انقالب    
در صحنه سياست ايران فعال                    
هستيم، جان بدربردگان يک نسل              
کشي تمام عيار هستيم. به ازاء هر           
يک نفر ما که امروز حاضر و فعال              
است، چندين و چند نفر مي بايست          
اينجا مي بودند که نيستند. اين               
عزيزان يا در خاوران ها و لعنت آباد           
ها و گورهاي دسته جمعي و بي نام و       
نشان آرميده اند و بعضا هنوز که              
هنوز است "مفقوداالثرند"؛ يا در              
دادگاه هاي صحرايي تيرباران و در           
خيابانهاي تهران و اصفهان و يا در            
شهرهاي اروپا ترورشدند؛  يا زير                

فشار شکنجه و "تابوت" و تجاوز و              
چندين سال حبس و پديده فوق العاده        
ضد بشري تواب سازي از لحاظ                
جسمي يا رواني و ياهردو نابود                  
شدند!  وقتي که صحبت از نسل                
کشي جمهوري اسالمي به ميان مي      
آيد، بطور طبيعي توجه به کساني            
جلب ميشود که توسط رژيم                      
اسالمي قتل عام شدند ونابود شدند.      
يا وقتي از بازماندگان آن نسل کشي        
صحبت ميکنيم بيشتر توجه مان به       
مادران و پدران و همسران و خانواده          
هاي داغدارنسلي که سالخي شد             
جلب ميشود. از بازماندگان اين              
کشتار که هنوز در صحنه سياسي           
فعال اند  کمتر صحبت به ميان مي          
آيد.  سوالي که من دارم اين است که           
کيفرخواست تک تک اينها که                     
موضوع  اين نسل کشي بودند ولي          

ازآن جان بدر بردند، اما شاهد نابودي   
عزيزترين کسانشان بودند، چيست؟       
سوال ديگر اين است که  آيا اين                   
شاهدان بالفصل هالوکاست اسالمي 
مشاهدات و روايت هاي  شخصي           
خود از اين نسل کشي را بيان کرده            
اند؟ من خيلي ها را ميشناسم که تا         
امروز اين کار را نکرده اند. هرچند            
که مشاهدات بسيار تکان دهنده اي       
دارند. من تازه امسال به صرافت اين        
کار افتادم که بعدا ميگويم چه چيز           
مرا صرافت آن انداخت. بايد اعتراف       
کنم هنوز هم برايم سخت است که در         
اين مورد حرف بزنم ولي الاقل                   
خوشحالم که در يک چنين جمع و در          
چنين مراسمي  دارم تالش ميکنم تا    

 شمه اي از مشاهداتم را بيان کنم. 
اولين قتل سياسي که در                    

ارتباط با آن قرار گرفتم، ترور ناصر           
توفيقيان در تظاهرات بزرگ کارگران      

 ٥٨ بيکار اصفهان  در فروردين سال         
است. من چند روز بعد از اين                      
تظاهرات به جنبش بيکاران اصفهان      
پيوستم و کارگران در مورد اين قتل          
صحبت ميکردند. جنبش بيکاران،       
بعد از جنبش زنان، اولين جنبش              
اجتماعي بود که در برابر جمهوري           
اسالمي ايستاد و اولين گلوله ها را           
تحويل گرفت. از جمله يادتان هست        
که  صف کارگران بيکار در انديشمک 
را به رگبار بستند و چند نفر را                     
کشتند. جهان قلعه مياندواب رهبر        
محبوب کارگران بيکار را در خيابان       
ترور کردند. و در اصفهان روزي که به        

جلسه مجمع عمومي سنديکاي             
بيکاران حمله کردند آنجا بودم. حزب      
الهي ها و الت و لوت هاي سازمان           
داده شده توسط طاهري امام جمعه          
وقت اصفهان به مجمع عمومي               
سنديکا  حمله کردند و با کلت                    
چرخاني جلسه را بهم زدند،                         
نمايندگان کارگران را دستگير کردند      
و ما را از خانه کارگر که تا آنزمان در 
دست کارگران بود بيرون کردند. خفه        
کردن يک سنديکا جزو جنايات عليه       
بشريت محسوب نمي شود. اما من       
به عمرم تحقيري اين همه سنگين و          
خفت آور تجربه نکرده بودم. اگر                 
"غالمرضا" کارگر بيکار مرا به خانه       
اش و کانون محبت بيدريغ همسر و           
بچه هاي شاد و قد و نيم قدش نبرده           
بود واقعا نمي دانم چطور آن روز دوام         

 مي آوردم.  
کشتار سياسي بعدي که مايلم         
مشاهده شخصي ام را گزارش کنم،         

خرداد است.      ٣٠ مربوط به مقطع       
شب ساعت ده و يازده بود که به                   
ناگهان صداي چند تير شنيديم،                
درست زير پنجره آپارتماني که طبقه        
دوم و سوم آن در اختيار ما بود و در             
واقع ستاد مرکزي کميته ذوب آهن و       
تشکيالت اصفهان اتحاد مبارزان         
کمونيست در آن قرار داشت. فکر             
کرديم لو رفته ايم و براي دستگيري            
ما آماده اند. اما  سر و صداها                   
خوابيد و کسي سراغ ما نيامد. روز          
بعد از در و همسايه شنيديم که                   
تقريبا زير پنجره ما يک جوان ارمني        

توسط بسيجي ها به قتل رسيده                
است. ظاهرا اين جوان و دوستش از          
يک عروسي مي آمده وسوار بر                  
موتور سرخوشي ميکرده اند.                   
بسيجي ها به آنها مشکوک ميشوند       
ولي جوانهاي ارمني به فرمان ايست       
آنها توجه نمي کنند و از ترس فرار             
ميکنند و بسيجي ها آنها را تعقيب         
و از پشت به آنها شليک ميکنند.              
شما تصويري که معموال از سي               
خرداد ميگيريد اين است که مثال           
جنگ مجاهد و جمهوري اسالمي         
بود و يا حداکثر حمله به گروههاي             
سياسي و اقدامي براي قلع و قمع              
آنها بود. البته اينها وجوهي از                   

خرداد هست، اما              ٣٠ ماجراي     
خرداد اعالم        ٣٠ خاصيت اصلي       

برقراري حکومت وحشت بر جامعه        
بود.  اين وقتي بود که هر روز که                 
بيدار ميشديد در روزنامه اسم                   
دويست نفر را ميديد که شب قبل             
اعدام شده اند و از خانواده شان                   
ميخواستند که جسدشان را تحويل        
بگيرند. اين وقتي بود که شما اگر             
کفش کتاني پايتان بود ممکن بود           
در خيابان دستگير شويد و اگر                   
دستگير ميشديد معلوم نبود                  
سرنوشت تان چه باشد. اين وقتي بود        
که شما نه فقط کتابهايتان را در                 
کانال هاي فاضالب مي ريختيد              
بلکه جزئت نداشتيد يک ساز در خانه        

خرداد براي اين      ٣٠ داشته باشيد.       
بود که کل جامعه را مرعوب کنند و 

 ٣٠ ترور اسالمي را برقرار کنند.              

خرداد زادروز اسالم سياسي و نقطه          
شروع جرياني است که آخرين                     

 محصول آن داعش است. 
و سي خرداد يک روز و يک ماه و   

يک سال نبود. فضاي ترور و رعب              
اسالمي نه فقط ادامه يافت که                 
گسترش هم يافت.  براي شخص من        

سياهترين سال هست.       ١٣٦٢ سال  
من آنوقت در کردستان بودم و اخبار         
را بعدا و به تدريج شنيديم: حسن               
مقتدر هرچقدر جثه نحيفي داشت،         
بهمان اندازه عزمي قوي و استوار             
داشت. روزها کار کرده بود و شب ها         
درس خوانده بود و ديپلم گرفته بود و         
تکنسين ذوب آهن شده بود.                      
ميگفت در خانه ما مادرم براي                 
صرفه جويي در مصرف قند کيسه          
هاي کوچکي دوخته بود که گردن             
هريک از بچه ها بود. ما تشويق                 
ميشديم تا قندهاي چايي مان در             
کيسه مان پس انداز کنيم. بهمين             
دليل قندهاي خانه ما آنقدر از قندان        
به کيسه و از کيسه به قندان رفته بود         
که رنگشان سياه بود. برپايه                       
تالشهاي حسن و هسته اوليه اي که          
او در ذوب آهن درست کرد،                        
تشکيالت کمونيستي و کارگري             
وسيعي در ذوب آهن درست شد که           
موقع زدن اين تشکيالت دهها                 
کارگر ذوب آهن دستگير و بسياري         
حبس هاي چند ساله گرفتند و چند          
نفر هم اعدام شدند. وقتي حسن را             
دستگير کردند آنقدر او را زده بودند          
که قادر به حرکت نبود و  در فرقان              
اين و آن ميبردند.  چند سال بعد                 
يکي از هم بندي هايش برايم تعريف        
کرد که وقتي او و حسن بطور اتفاقي         
و با چشم هاي بسته کنار هم قرار                
ميگيرند، حسن از اين رفيق خواهش 
ميکند که او را بکشد. اين رفيق               
ميگويد اين چه حرفي است حسن،          
من چطور ميتوانم اين کار را بکنم؟         
حسن ميگويد: خفه ام کن من هيچ          
عکس العملي نشان نمي دهم. حسن      
اعدام شد و آن رفيق هم اکنون در                

 گزارشي شخصي از يک نسل کشي!  
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صندلي چرخ دار است.  البته دچار            
يک بيماري فلج نخاعي شد اما                 
ظاهرا کابل هايي که به او زدند هم             
بي تاثير نبود. همينجا مناسب است   
از رفيق محمد هادي پور تکنيسن           
ذوب آهن  ياد کنم که او هم بخاطر             
تالش براي متشکل کردن کارگران          
چند سال زندان کشيد و بعد به خارج          
آمد و با مرگي زودرس در دانمارک           
درگذشت. من اينجا نمي توانم از             
سرنوشت رفقاي زيادي از ذوب آهن          
که زندان شدند و چه مصائبي بر آنها         
رفت چيزي بگويم چون ميترسم                 
برايشان مشکل ايجاد شود. اما الزم 
است از مهندس محمود مستعان          
ياد کنم که او هم به دليل تالش براي          
متشکل کردن کارگران اعدام شد. او       
با رفقاي فدائيان اقليت بود.                       
همينطور رفيق عزيزم هوشنگ               
کياني که در بين کارگران ذوب آهن          
فعاليت ميکرد. هوشنگ  چند ماه         
قبل از دستگيري اشاز اقليت به                
اتحاد مبارزان کمونيست پيوست.         
يک ماه قبل از حمله پليس وقتي من        
براي کنگره اول اتحاد مبارزان                   
کمونيست عازم کردستان بودم و به          
هوشنگ پيشنهاد کردم که با رفيق          
ديگري جز من وصل شود. اما او              
نظرش اين بود که الزم نيست و                   
منتظر مي ماند تا من برگردم. ولي         
من اصرار کردم چون ممکن بود سفر       
من طول بکشد و او را به رفقا وصل           
کردم. سي و چند سال بعد از آن                    
ماجرا من هنوز نمي توانم از اين               
عذاب وجدان خالصي پيدا کنم که           
شايد اگر به حرف  هوشنگ گوش             
کرده بودم و او به تشکيالت وصل             
نشده بود امروز زنده ميبود... در هر        
حال باالتر تصويري دادم که چطور            
يک سنديکا را خفه کردند و  حاال با             
دستگيري ها و حبس ها و اعدام ها          
در ذوب آهن تصويري داريد که                 
چطور جنبش کارگري برآمده از                

و مشخصا  جنبش              ٥٧ انقالب    
شورايي را در يک مرکز مهم آن                   
سرکوب کردند. در ذوب آهن حتي           

جنبش شورايي کامال        ٦١ در سال     
زنده بود. يادم هست اعتصاب بزرگ       

هزار کارگر ساختماني ذوب آهن       ١٢ 
شعار اصلي اش اين بود: "ساختماني      
سر کار، شورا سر کار". آنوقت براي           
سرکوب اين اعتصاب از منبر نماز         
جمعه تا تلويزيون استان که اعالميه       
هاي کمتيه ذوب آهن اتحاد مبارزان       
کمونيست را نشان ميداد و عليه              

کمونيست ها تبليغ ميکرد تا                   
دستگيري هاي وسيع را به خدمت            

 گرفتند تا با آن مقابله کنند. 
بايد بيشتر      ٦٢ از  سال سياه           

بگويم. علي اکبر سعيدي مبارکه            
رفيق عزيز ديگري بود که همراه                 
حسن و هوشنگ و ديگر رفقا در               
زندان اصفهان اعدام شد. علي                  
هميشه خندان بود. در خانواده                  
کارگري به دنيا آمده بود و همه                   
عمرش کار کرده بود. به تنهايي                
موتور يک ماشين را پايين مي آورد         
و تعمير ميکرد و سرجايش                       
ميگذاشت. او عضو اتحاد مبارزان       
کمونيست بود و به جرم متحد کردن         
کارگران اعدام شد. در مورد علي             
بايد خيلي بيشتر گفت. اما من اينرا        
به رفقايي واگذار ميکنم که از بچگي  
با علي بزرگ شدند در زندان هم بند           
او بودند و آخرين روزهاي زندگي او را  
از نزديک ديدند.  مورد ديگرکه بايد         

بگويم شخصي تر از            ٦٢ از سال      
موارد فوق است. عبدالرضا قرشي         
جوان  خوش قلب و مهربان و زيبايي         

سالگي اعدام شد.        ٢٢ که در سن       
جرم او تالش براي متحد کردن                  
کارگران بيکار در تهران و شرکت در          
جمع هاي پيرامون نشريه عليه                  
بيکاري بود. من تولد عبدي را بياد          
دارم. وقتي که پنج سال داشتم و                 
مادرم هر روز به من ميگفت بزودي         
عبدي مي آيد. وقتي من موجودي         
کوچک سرخ و سياهي را ديدم که در          
قنداق پيچيده بودند همه عشق و              
انتظار و تصورات بچه گانه ام نسبت        
به عبدي موعود فرو ريخت. چون نه         
حرف ميزد و نه ميشد با او بازي                
کرد. صحنه بعدي که خوب يادم مي       

 ١٦ آيد عبدي يازده سال داشت و من 
سال. ما تصميم گرفتيم که به سنت          
معمول خانواده که برادرها در جدال و       
رقابت و  بگومگو و بعضا کتک                 
کاري باهم بودند پايان دهيم و                    
دوستان همديگر شويم. اين کار را            
کرديم واعدام چنين دوست و برادر            
پاک و صميمي زخمي بر قلب من              
است و مطمئنم زخمي عميقتر بر             
قلب مادرم بود که چند سال بعد از             
مرگ عبدي درگذشت و يا خواهرم           
که تقريبا هربار با هم حرف ميزنيم            
هنوز براي او سوگواري ميکند و آه           
ميکشد. شخصا هنوز جرئت ندارم        
از رفقايي که در آخرين روزهاي                  
عبدي با او بودند سوال کنم چه بر او            

 گذشت. طاقت اش را ندارم. 

بخاطرمحدوديت وقت از اشاره       
به رفقاي عزيز و متعددي  که در                 
کردستان از دست دادم درميگذرم.          
اما ميخواهم الاقل يک نکته را                 
تاکيد کنم. کمتر شنيده ام که بگوييم        
و تاکيد کنيم که  جنگ وميلتاريسم        
و تيرباران و  کشتاري که جمهوري             
اسالمي از همان روز اول بر مردم               
کردستان تحميل کرد و تا همين                
امروز ادامه دارد و هزاران نفر از                 
شريفترين انسانها را قرباني گرفته           
است و مصائب بسياري را براي                 
هزاران و هزاران مادر و پدر و همسر          
و فرزند به بارآورده،  مصداق ديگري         
از جنايت عليه بشريت است.                     
همينطور وارد اين بحث نمي شوم که        
برخي وقايع کامال جنايتکارانه  از           
نظر حقوق بورژوايي جنايت عليه             
بشريت محسوب نمي شود. مثال           
جنگ، جنگ هشت ساله ايران و              
عراق.  همه برپا کنندگان و ادامه              
دهندگان چنين جنايتي هولناک که         
بيش از يک ميليون قرباني گرفت و           
ميليونها نفر را بي خانمان و نابود              
کرد بايد محاکمه و بازخواست                 
شوند، بويژه همه سران و دست                    
اندرکاران جمهوري اسالمي. بدليل        
اينکه بسياري از جنگ زدگان به               
اصفهان آمده بودند، من شخصا              
شاهد اين بودم که چطور جنگ ايران        
وعراق رزمنده ترين و متشکل ترين        
و قدرتمندترين بخش طبقه کارگر            
ايران، يعني کارگران نفت آبادان را            

 نابود کرد. 
آخرين مورد از نسل کشي و               
پاکسازي اسالمي که بنوعي شخصا     
با آن درگير بودم، قتل شخصيت هاي 
اپوزيسيون در خارج کشور است،             
مثله کردن امثال فريدون فرخزاد،             
ترور بختيار و قاسلمو و يا شليک به            
شقيقه غالم کشاورز در برابر چشمان       
مادر و همسرش در قبرس. با غالم          

و در کنگره        ٦١ در اواخر تابستان       
اتحاد مبارزان کمونيست آشنا شدم.      
وقتي او را ترور کردند من و يک رفيق 
ديگر در خانه استيجاري که به نام او          
بود، زندگي ميکرديم. البته قبل از          
اينکه پليس سوئد در خانه بيايد ما          
از مرگ او مطلع شده بوديم. اين                
کشتارها قرار بود که فضاي بعد از           

را به خارج      ٦٧ خرداد و کشتار       ٣٠ 
کشور هم تسري داده شود. غالم                
شخصيتي فوق العاده داشت که               
رفقاي ديگر در مورد او صحبت               
کرده اند. در اين فرصت کوتاه                     

ميخواهم يک جمله در مورد پدرش         
بگويم که مختصرا با او آشنا شدم.           
پيرمردي سرخوش روستايي که جسد 
او را در برکه اي يافتند که سالها از             
کنار آن عبور کرده و چه بسي در آن              
آبتني کرده بود. مطمئن نيستم که            
نام او در ليست جنايات و يا                         
اتهامات جمهوري اسالمي آمده            
است.  بايد روزي دادگاهي صالحه           
منتخب مردم به اين گونه قتلها نيز          

 رسيدگي کند. 
نکته پاياني گزارش من برخالف     
همه آنچه که باالتر گفتم تلخ و تيره             
نيست. من که مثل بسياري از شما          
شاهد اين جنايت ها و مصيبت ها           
بوده ام، در عين حال اينرا هم بروشني 
ديده ام که سال به سال توجه و آگاهي          
و حساسيت جامعه ايران و بدرجه اي        
افکار عمومي خارج ايران به اين               
نسل کشي اسالمي باالتر رفته                 
است. دوره بسيار غم انگيزي  بود که         
کسي چندان از اين جنايات حرف             
نمي زد و از آن اطالع نداشت. آن دوره 
مدتهاست گذشته است. دوره اي بود       
که بخش هايي از رژيم  و مدافعان آن     
متوجه شده بودند که نمي توانند اين        
جنايات را حاشا کنند، اما تالش             
ميکردند آنها را تقليل دهند (مثال         

محدود کنند)  و        ٦٧ به قتل عام         
حتي تالش کردند از درون خود رژيم         
اسالمي  کسي مثل منتظري را که          
در تمام ده سال اول اين حکومت                 
جنايت عليه بشريت وليعهد اين نظام   
بوده را قهرمان اعتراض به اين                  
جنايات جلوه دهند. اين دوره هم               
گذشته است.  اينک چند سالي است         
که کل نظام خود را در محاصره                 
اعتراض و بازخواست مردم يافته و          
روشن است که جامعه ايران اهل               
سازش کردن با جنايتکاران اسالمي       
نيست و راه حل "آشتي ملي" اصالح        
طلبان به جايي نمي رسد. امسال              
خامنه اي خود شخصا در راس                 
تالش جمهوري اسالمي براي مقابله      
با جنبش دادخواهي مردم قرار گرفت 
و چاره اي نداشت که از نسل کشي             
اسالمي دفاع کند و بکوشد آنرا با             
استدالالت نخ نما شده اي چون                  
جنگ جمهوري اسالمي و مجاهدين 
خلق توجيه کند.  جنبش دادخواهي        
در ايران يه يک جنبش وسيع تبديل            

شده و خواست روشن شدن تمام ابعاد        
جنايات جمهوري اسالمي و                     
محاکمه همه آمران و عامالن اين            
نسل کشي به يک خواست سياسي            
جدي و جاري در جامعه تبديل شده           
است. شکل گيري اين جنبش                   
دادخواهي وسيع و روبه گسترش بي        
شک تحت تاثير تحوالت گوناگوني         
از جمله جناياتي مثل قتل ندا و                 
کهريزک در جريان خيزش انقالبي              

و همينطور تالش هاي              ٨٨ سال    
خستگي ناپذير اپوزيسيون چپ و            
راديکال جمهوري اسالمي نظير              
برپايي دادگاه مردمي ايران تريبيونال   
صورت گرفته است. مقابله رودرو و         
آشکار جنبش دادخواهي با کليت           
جمهوري اسالمي که امسال بروشني     
شاهد آن بوديم  يکي از نشانه هاي             
سر آمدن عمر کل حکومت اسالمي       
با همه جناح ها و تفسيرهاي                      
مختلف از آن است. جامعه ايران نه          
فقط براي اجراي عدالت بلکه                     
همچنين براي بازپس گرفتن عزت و        
حرمت خود و قرار دادن احترام به               
انسان در محور مناسبات اجتماعي      
آينده نياز دارد تا اين زخم عميق                 
نسل کشي اسالمي بر پيکر خود را          
التيام بخشد. به اين معني اثرات اين  
جنبش بس فراتر از رهايي از شر                
جمهوري اسالمي ميرود. همچنين       
اهميت  جنبش دادخواهي حتي فراتر 
از جامعه ايران ميرود. همانطور که         
اشاره کردم نسل کشي جمهوري               
اسالمي شروع جريان اسالم سياسي       
است که اکنون بر جهان خون مي               
پاشد. جنبش دادخواهي در واقع             
پرچمدار بشريت متمدن در محاکمه       
و محکوميت جريان اسالم سياسي و    
بورژوازي عصرماست که اين جانور        
را به جان انسانها  انداخته است.                 
دقيقا همين عروج جنبش دادخواهي     
بعنوان يک جنبش سياسي و زنده و            
پرجوش و خروش مرا واداشت تا               
اينجا بيايم و با گزراش برخي                     
مشاهدات ام  از نسل کشي اسالمي       
در حضور شما  عالوه بر شرکت ام در  
اين جنبش از طريق فعاليت هايم در         
حزب کمونيست کارگري،  شخصا          

 هم به اين جنبش بپيوندم. 
 متشکرم. 

                                             
 5درس 3ی��2 ��ب:
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ــرنــاســيــونــال:        ــابــي   انــت تشــکــلــي
ـلــمــان،               ســراســري کــارگــران، مــعـ
پرستاران، بازنشستگان و دانشجويان 
و ساير اقشار جامعه، نه فقـط امـري     
عاجل و گرهي بلکه، يکي از بـحـث       
ـيـن اسـت.           هاي جاري در ميان فـعـال
شما بر اين باوريد کـه کـارگـران مـي         
تــوانــنــد در شــرايــط حــاضــر بــطــور           
سراسري متشکل شوند. چگونه مـي   
توان موانع اين امـر کـه در قـدم اول            
فشار نيروهاي امنيتي رژيم اسـت را      
خنثي کرد. طـي مـاهـهـاي گـذشـتـه             
رهبران و فعالين کارگري و معلمان را 
با احکام زندان، شالق، تبعيد و وثيقه 
ـيـشـتـري            هاي سنگين تحـت فشـار ب
قرار داده اند. آيا در چنيـن شـرايـطـي        

 تشکليابي ممکن است؟
روشـن اسـت کـه        اصغر کريمـي:     

سد سرکوب مانعي اساسي بر سر راه   
متشکل شدن مردم است. اما مـردم     
به همـت مـبـارزات طـوالنـي مـدت             
خود، بسياري موانع سـر راه خـود را         
کنار زده اند. اعتـصـاب و تـجـمـع و             
شعار دادن عليه مقامات و اختـالس  
هاي آنها، دسترسي به تلويزيون هـاي  
اپوزيسيون و بسـيـاري شـبـکـه هـاي           
ديگر علمي و غـيـر مـذهـبـي و يـا                 
تماس گرفتن و ظـاهـر شـدن در ايـن           
ـقـي و کـنـار زدن                   رسانه هـا، مـوسـي
حجاب و کنـار گـذاشـتـن مـذهـب و             
هزار چيز ديگر هم در اين مـمـلـکـت       
ـنـهـا را         ممنوع بوده اما مردم همه اي
عقب زده اند و سد خفقان را شکستـه  
اند. آيا اين نـکـتـه درمـورد تشـکـل              
نبايد صدق کند؟ امروز تقريبـا هـمـه      
اذعـان دارنـد کـه مـبــارزات بســيــار             
گسترش يافته است، تعرضي تر شـده  
است، توان سرکوب توسط حکومـت  
ـبـل            قابل مقايسه با يکـي دو دهـه ق
نيست، انبوهي از فعالين و رهـبـران       
کارگري و اجتماعي در دل مـبـارزات   
طوالني مدت خود پرورش يافته اند، 
شبکه هاي اجتماعي نيـز بـه ظـرفـي         
براي متحد شدن و فعاليت مبارزاتي 
تــبــديــل شــده اســت، ســوال ســاده و            
ســرراســت ايــن اســت کــه آيــا ايــن               
فاکتورها تغييري در امکان متشکل 
شدن هم ايجاد کرده است يا نـه؟ هـر       
عقل سليمي حکم ميکند که مـوانـع     

امروز به اندازه موانع يـکـي دو دهـه          
قبل نيست و در نتيجه بايد ذهنـيـات   
گذشته را به گذشته سپرد و از روزنـه      
هايي که ايجاد شده و هر روز بيـشـتـر    
ـفـاده     ميشود براي متشکل شدن اسـت
ـيـسـت          کرد. ما به مثابه حزب کـمـون
کارگري اين تغيير شرايط را بدقـت و    
ـيـه    روزانه دنبال ميکنيم، از نزديک کل
حرکات اعتراضي را زير نظـر داريـم،     
با برخي فعالين اين حرکات در تماس 
ـيـم و      هستيم، با آنها تبادل نظر ميکن
ـيـجـه مـيـرسـيـم کـه زمـان                  ـت به اين ن
ـيـاس مـحـلـي و                  تشکليـابـي در مـق
ـلـف و در            سراسري، در اشکال مـخـت
ـلـف جـامـعـه           ميان بخش هاي مـخـت
فرارسيده است. اگر چـيـزي عـجـيـب           
است تصوير بـرخـي جـريـانـات چـپ             
ـبـل بـاقـي                است که عين سـه دهـه ق
ـيــشــود، رژيــم                   ــانــده اســت. نــمـ م
نــمــيــگــذارد، مــيــگــيــرد، ســرکــوب        
ميکند، زود است، و هـزار مـانـع را          
ـنـد           جلو فعالين ميگذارند کـه بـگـوي
نميشود. بعضا صريحا ميگويند تـا     
جمهوري اسالمي هسـت نـمـيـشـود.        
اما همه فاکتورهاي عيني ميگـويـد   
ـنـي و               که ارزيابي ما اسـت کـه زمـي

 عيني است.  
مانع سرکوب و دستگيري را هـم  
نبايد زياد بزرگ کـرد. سـاالنـه چـنـد           
هزار اعتصـاب و تـجـمـع در کشـور              
صـورت مــيــگــيــرد. هــزاران نــفــر از            
مــبــارزان بــراي حــکــومــت کــامــال          
ــه شــده هســتــنــد، هــزاران             ــاخــت شــن
سازمانده اعتصاب و تجمع مشغـول  
ــراي                  ــهــا ب ــاري از آن ــد و بســي کــارن
حکومت و عواملش شـنـاخـتـه شـده        
هستند و تعداد محدودي از آنها هـم    
مورد اذيت و آزار قـرار مـيـگـيـرنـد.           
رژيم يک حرکت را مانع مـيـشـود يـا         
ـلـش صـد             سرکوب ميکند در مـقـاب
اعتراض ديگر شکل ميگيرد. امروز  
ـنـه          هر تک دستگيري براي رژيـم هـزي
ســيــاســي زيــادي دارد. نــمــيــتــوانــد           
صــدهــا، چــه بــرســد هــزاران نــفــر از            
معلمان و کارگران و دانشـجـويـان و          
فعالين اجتمـاعـي را زنـدانـي کـنـد.             
همين تعداد موجود فعالين سيـاسـي   
و کارگري در زندانـهـا بـه حـد کـافـي             
موي دماغش شده اند. نـمـيـخـواهـد       

خيلي ها را دسـتـگـيـر کـنـد و فـردا                
بعنوان رهبران سيـاسـي و مـحـبـوب          
مردم آنها را بـه جـامـعـه بـرگـردانـد.              
شايد هم روزي دست به چنـيـن کـاري      
بزند و به احتمال قوي خواهد زد، امـا  
سالها است که نتـوانسـتـه اسـت. آيـا           
ـيـن ايـجـاد                 اين فرجه اي بـراي فـعـال
نکرده است که گـام بـزرگـي بـه جـلـو             
بردارند و دسـت بـه کـار تشـکـل بـه                 
ـتـه        اشکال مختلف، کانون ها و کـمـي
ـلـف،         ها و جمع ها و نهادهـاي مـخـت

 بزنند؟ 
يـک مـانـع ديـگـر          انترناسيونـال:     

ـفـاوت نـظـرات و             براي تشکليابـي، ت
ــران                ــن و رهــب ــالــي ــع ــات ف ــالف اخــت
اعتراضات اجتماعياز جمله درمورد 
ـيـابـي          روش ها و راهکارهـاي تشـکـل
است. چگونه مي توان عليرغم وجود  
اين تفاوت ها،چگـونـه مـي تـوان بـه            
درک واحــد و يــکــســانــي در مــيــان             
فعالين براي سازمانيابي دست يافـت  
و جنبشي براي سازمـانـدهـي شـکـل        

 داد؟
اختـالف نـظـر در        اصغر کريمي:  

ميان فعالين واقعي و طبيعي اسـت.  
ـفـاهـم و                 اما اوال بـايـد تـالش کـرد ت
نزديکي فکري بيشتري ايـجـاد کـرد.      
ـيـا        اين بخشي از تالش ما است. ثـان
قرار نيست اول اختـالف نـظـر مـيـان          
همه فعالين حل شـود بـعـد تشـکـل            
ايجاد شود. در يک مملکت هشـتـاد      
ميليوني، که به معني واقعي کـلـمـه      
ميليون ها نفر کارگر و زن و جـوان و      
ـلـف در حـال                  غيره بـه اشـکـال مـخـت
اعتراض هستند، در هـر عـرصـه و            
زمينه اي کلي آدم هم فکر و هم نـظـر   
هم وجود دارد. سوم اينکه اتفاق نـظـر   
معموال موقعي بيشتر مـيـشـود کـه       
عده اي حرکتي راه بيندازنـد تـا عـده        
بيشتري به عملي بودن آن قانع شوند. 
ـنـه هـا صـادق          اين اصل در همه زمي
ـيـشـروي و                است. يعني با عـمـل و پ
غلبه بر موانع، ديگران را مـي تـوان         

 قانع کرد. 
ـيـراتـي       واقعيت اين است که تـغـي
که در شرايط ايجاد شده است توسـط  
بخشي از فعالين هضم شده و توسـط  
بخش بيشتري از فعالين هنوز هضـم  
نشده است. به ايـن مـعـنـي عـنـصـر             

ـنـي              ذهني و انسانـي از شـرايـط عـي
عـقـب اسـت. تـالش مـا بـه هـمــراه                   
فعاليني که چنين تحليلي از اوضـاع    
دارند، ايـن اسـت کـه تـعـداد هـرچـه                
بــيــشــتــري از فــعــالــيــن را مــتــوجــه           
تغييرات در شرايط بکنيم. تغييراتـي   
 که خود آنها عامل مهم آن بوده اند. 

امروز خوشبختانه تـعـداد رو بـه        
افــزايشــي از فــعــالــيــن کــارگــري و             
اجتماعي اعـتـمـادشـان بـه حـزب و               
ـيـشـتـر      سياست ها و راهکارهاي آن ب
شده است. سالمت سياسي و رفتاري  
حزب را از نزديک ديده اند، در تمـاس  
هايشان و در مشاهداتشان مـتـوجـه      
صميميت و در عيـن حـال اسـتـواري         
سياسي و عـمـلـي مـا شـده انـد، بـه                
صحت بسياري از احـکـام سـيـاسـي            
حزب پي برده اند، حضور فعال حـزب  
ـيـت          در جدل هاي سياسي و در فـعـال
هاي ميداني را ديده اند، تفاوت ما با 
جريانات ديگر را بهتـر و شـفـاف تـر           
ـفـوذ                ـيـجـه ن ـت متوجه شده اند و در ن
ــطــور                ــاســي حــزب ب فــکــري و ســي
محسوسي دارد تغيير ميکـنـد. ايـن       
فاکتور به حزب کمک ميکند کـه در      

موانع   تبادل نظر گسترده تر با فعالين
ذهني و عملي را بـهـتـر بشـنـاسـد و             

 سريعتر بر آنها غلبه کند. 
يک نکته مهم ديگر را هـم بـايـد        
ـيـت          اضافه کنم. دوره گستـرش فـعـال
ـيـراتـي کـه         حول حزب هم به يمن تغـي
اشاره کردم فرارسيده است. بايد جنب  
و جـوشـي وسـيـع بـراي تـحـزب بـراه                 
انداخت. کم نيستند فعالين کـارگـري    
ـنــد در                     و اجــتــمــاعــي کــه هــرچـ

سازماندهي در عرصه هاي خـاصـي     
از مبارزه نقش قابل تـوجـهـي دارنـد،       
ولي بدليل درک محدود از مبارزه در   
ـنـش     ابعاد سراسري، مبارزه عليه جـب
هـا و گــرايشـات مــلــي اســالمــي و             
ـيـسـتـي و دسـت راسـتـي،                 ناسيـونـال
متوجه اهميت يـک حـزب سـيـاسـي            
چپ و فراگير حتي براي تقويت همـان  
ـبـوده انـد امـا             عرصه فعاليت خـود ن
تجربه مبارزاتي آنها در اين دوره و از   
طرفي گسترش حضور و نقش حـزب    
ـيـر    در مبارزات روزمره، شروع به تغي
ـقـش     ذهنيات آنها کرده است. اينجا ن
فعالين حزب در داخل کشور حيـاتـي   
ـيـرات را         ميشود. الزم است اين تـغـي
بدقت دنبال کنند و خود را براي دوره   
جديد فعاليت آماده سازند. ضـرورت     
حزب و امکان فعاليت حول حـزب را    
با فعالين ديگر در ميان بـگـذارنـد و        
توجه تعداد هرچه بيشتري از آنهـا بـه     
حزب را جلب کنند. مهـم ايـن اسـت         
کــه شــرايــط، ذهــنــيــات و تصــويــر            
بسياري از فعالين نسـبـت بـه حـزب           
عوض شده است. اين را بايد دريافـت  
و کار در اين عـرصـه را بـه اولـويـت              
تبديل کرد. دوره تشکليابي حـزبـي و      
گسترش سياسي و تشکيالتي حـزب  
ـيـابـي غـيـر حـزبـي              نيز پاپياي تشکـل

 فرارسيده است. 

 انترناسيونال مي پرسد: 

 تشکليابي سراسري کارگران
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در حال حاضر جمعيتي قريب بـه  
يک ميليون نفر در ايالـت راخـيـن در        
کشورميانمار (برمه سابـق) زنـدگـي        
ميکنند. آنها شهروند هيچ جـايـي از      
جهان محسوب نميشوند. بر پيشاني  
اين جمعـيـت وسـيـع مـهـري بـه نـام                 
ـيـده          "اقليت مسلمان روهينگيـا" کـوب
ــه                شــده اســت. مــردمــي کــه ســابــق
حضورشان در منطقه به صدها سـال    
برميگردد، کـارگـران مـهـاجـري کـه             
اسـتــعـمــار انــگـلــسـتــان از مـنــاطــق            
مختلف هند و بنگـالدش امـروز بـه        
ــود و                     ــوچ داده ب ــاطــق ک ـن ــن مـ اي
انسانهايي که بعد از استـقـالل بـرمـه       
توسط دولت جديد غيرقانوني اعـالم  

سال پيش با يک چـرخـش    ٣٥ شدند و 
ـيــان حــاکــم رســمــا                    ـلــم نــظــامـ قـ
ـنـا از                    شهرونديشـان لـغـو شـد و عـل
ابتدايي ترين حقوق انسـانـي مـحـروم       

 شدند.  
ـنـگـيـا"                "اقليت مسـلـمـان روهـي
سالهاي طـوالنـي اسـت کـه تـوسـط               
دسته هاي مسلح مذهبي بـودايـي و     
ـتـي مـيـانـمـار مـورد               ـي نيروهاي امـن
تـعـقــيـب و آزار هسـتــنـد. اخــبـار و                  
ـپـهـايـي کـه در            ـي عکسها و ويديو کل
سطح جهان منتشر شده است حـاکـي   
ـتـي و          ـي از اين است که نيروهاي امـن
شبه نظاميان مسلح بوديست به طور 
سيستماتيک اين مردم را مي کشند، 
ـيـان را        به زنان تجاوز ميکنند، قـربـان
مثله ميکنند و حتي به کودکـان هـم     
ـنـد. در مـقـابـل تـوحـش                رحم نميکن
نظاميان و بوديستها، خوش شـانـس     
ترين اين مردم خانـه هـا و مـزارع و            
دامهاي به آتش کشيده شـده شـان را       
رها کنند و در مقياسي صدها هـزار    
نفره به سمت بنگالدش فرار ميکننـد  
و در منطقـه اي مـيـان مـيـانـمـار و                
بنگالدش  در  کام مرگ از بيماري و   

 گرسنگي رها ميشوند.  
در ايالت راخين سـالـهـاسـت کـه        

قـومـي در        -يک پاکسازي مذهبـي    
جـــريـــان اســـت. شـــبـــيـــه هـــمـــان              
ــدا و                 ــه در روان ــي ک ــهــاي ــاکســازي پ
يوگسالوي و عراق و سوريه در جريان 
است. اين بار آدمشکان قمه بدسـتـان    
بــودايــي هســتــنــد کــه در مــعــيــت             

نظاميان تا دندان مسلح  انسانهـايـي   
را به جرم متولد شدن در خـانـواده اي     
ـنـگـيـايـي" سـر بـه                  "مسلمان و روهـي

 نيست ميکنند.  
فراموش نکنيد که اين قتل عـام  

ـيـک    -قومي  مذهبي زير نگاه سمپات
"آنگ سان سوچـي" رخ مـيـدهـد کـه             
جايزه صلح نوبل را زيـر بـغـل دارد و          
دول سرمايه داري غرب سـالـهـا زيـر         
بغلش را گرفتند تا به نام حقـوق بشـر     
و دمــکــراســي بــحــران ســيــاســي و             
حکومتي در مـيـانـمـار را بـه سـر و               
ـيـام                  سامان برسـانـد. کسـي کـه بـا پ
"اتحاد، نظم، عشـق" کـه ظـاهـرا از               
ـيـن بـودا الـهـام           اعتقاد عميقش به آي
گرفته است، سر مردم را کاله گذاشت 
و به نام نمايندگي آنان جايي در کـنـار   
نظاميان پيدا کرد تا طبقـه کـارگـر و        
مـردم مــحـروم مــيــانـمــار را بــه نــام              
"دمکراسي و حقوق بشر" به قربانگـاه    
رياضت اقتصـادي بـانـک جـهـانـي و             
 صندوق بين المللي پول هدايت کند. 

فقط در دنيايي که سرمايه داري   
جهاني تا خرخره در بـحـران اسـت، و        
ــدســي               شــب و روز مشــغــول مــهــن
نيروهاي درنـده اسـالمـي و مـلـي و              
قومي و انداختنشـان بـه جـان مـردم            
جهان است، ميتوان انتظار داشت که 
گل سرسبد "دمکراسي و حقوق بشر"  
در آسياي دور جايزه صلـح  نـوبـل را          
زير بغل بگيرد و بـدون کـوچـکـتـريـن         
احســاســي شــانــه بــاال بــيــانــدازد و             
ـتـکـارانـه                   نظـامـيـان و اعـمـال جـنـاي
ـفـاظـي حـقـوقـي          بوديستها را با يک ل
توجيه کند. به خاطرتان مـيـاورم کـه         
اين "بانوي گل به سر" دول غـرب کـه         
قرار بود قهرمان "دمکراسي و حقـوق  
بشر" در ميانمار باشد بـي آنـکـه ذره          
اي شرم کند چشم در چشم خبرنگاران 
دوخت و گـفـت: "بـه نـظـرم عـبـارت                  
پاکسازي قومي قوي تـر از آن اسـت         
که براي توضيح وقايع آنجا مـنـاسـب    
باشـد"! و سـخـنـگـوي حـزب تـحـت                   
رهبريش هم خطاب به جهانيان اعالم 
ميدارد که "اين اتفاقات يک موضوع  

ـلـي    داخلي است و موضوعي بين المل
 نيست".

ـيـان          مردم آرخين ميانـمـار قـربـان

قومي هستند کـه     -توحش مذهبي 
در هــمــه جــاي دنــيــا ســازمــانــهــاي           
مذهبي و قـومـي و حـکـومـتـهـاي                 
پشتيبانشان عليه بخشهاي مختلـف  
بشريت امروز راه انـداخـتـه انـد. ايـن             
ـتـل عـام در روانـدا و              کشتار ادامه ق
يوگسالوي و افغـانسـتـان و عـراق و           
سوريه است. هـمـانـطـور کـه در يـک              
سکوت جهاني ميليونـهـا انسـان در        
رواندا به خون کشيده شدند؛ همانطور 
که زنـدگـي مـردم يـوگسـالوي را بـا               
کشتار مذهبي  و قومي ويران کردند 
و البته بعدا، مهندسين اين کشـتـار،     
ـيـانشـان ظـاهـر          ـن در نقش ناجي قرباب
شــدنــد؛ هــمــانــطــور کــه داعــش در            
سکوت بين المللي، کاروان نظاميش 
را به عراق و موصل سـرازيـر کـرد و          
جنايات کم سابقه اي مـرتـکـب شـد؛         
ـيـگـيـا"        کشتار "اقليت مسلمان روهـن
هم جلوه اي ديگر از همـيـن سـلـسـلـه         

قـومـي اسـت کـه            -توحش مذهبـي 
امروز در سکوت دول سرمـايـه داري     
جهان و با نظارت کـامـل آنـگ سـان         
سوچي حقوق بشري و نظاميان حاکـم  
ـيـش              ـيـون مـرتـجـع پ بدست و مذهـب

 ميرود. 
مــردم تــحــت ســتــم آرخــيــن در           
ـيـان هـمـان جـنـايـاتـي               ميانمار قربـان
هستند که نمونه هـهـاي آن در هـمـه           
نــقــاط جــهــان تــوســط دســتــه هــاي           

ـتـد. در        -مذهبي  قومي اتفاق ميـاف
ــا                ــمــار هــم مــثــل هــمــه دنــي ــان مــي
سازماندهنگان و مـهـنـدسـيـن ايـن              
نسل کشي حکومتهايي هستنـد کـه     
وظيفه مستقمـيـشـان سـازمـانـدهـي          
چپاول طبقه کارگـر و ثـروت انـدوزي          
اقليت ميلياردر است. حکومتهـايـي    
که به يمن اعتراضات اکثريت عظيـم  
کارگران و توده هاي ستمـکـش غـرق      
بحران هستند و براي رهايي از آن، بـه  
مهندسي و سازمان دادن ارتـجـاعـي      
ترين و خونريزترين نيروهاي مذهـبـي   

 و قومي پناه برده اند. 
طبقه حاکم ميانمار سـالـهـا بـود       
ـيـل اعـتـراضـات گسـتـرده                  که بـه دل
مـردمــي غــرق بــحــران طــبــقــاتــي و           
سياسي بود. آنگ سـان سـوچـي کـه            
گويا عميقا تحت تاثير پيام "صلـح و     

عشق بودا" هست، در بطن اين بحران 
حکومتي بود که به کمـک   -طبقاتي 

دول غرب براي رفع اين بحران حدادي 
ـنـد و بسـت سـيـاسـي                 شد و با يـک ب
شريک قـدرت شـد. و امـروز هـم در                
معيت ديکتاتورهاي نظامي سابق و   
دمکراتهاي امـروز بـه هـمـان کـاري            
مشغول است که به خاطـرش شـريـک      
قدرت سياسي شده است. اين وسـط،   
ـيـان      "اقليت مسلمان روهينگيا" قربان
پروژه رفع بحران حکومتي هستند که 
با همدستي نظاميان و "بانوي گل بـه     
ـيـش        سر" صاحب جايزه صلح نـوبـل پ

 ميرود. 
مثل همه جاي دنيا، توهم اسـت    
ـتـهـاي            اگر کسي تصور کـنـد کـه دول
سرمايه داري جهان که خودشان نقش 
اصلي در راه انداختن وحوش مذهبي 

قومي را دارنـد، مـردم سـتـمـديـده            -
ايالت راخين را از جنايات دسته هاي 
بودايي و نيروهاي امنيتي مـيـانـمـار       
نجات دهند. مثل همه دنيـا رهـايـي       
از اين توحش فقط و فقط زماني و به 
درجــه اي، امــکــانــپــذيــر اســت کــه            
کارگران و نيروهاي پيشرو اين جوامع 
با پرچم آزادي و بـرابـري بـراي هـمـه                
شهروندان پا بـه مـيـدان بـگـذارنـد و               
صــحــنــه ســيــاســي را از هــمــه ايــن             
 نيروهاي قرون وسطايي نجات دهند. 
ـفـه          اما در کوتاه مدت ايـن وظـي
هــمــه انســانــهــاي آزاديــخــواه، هــمــه         
ــب، هــمــه              ــري طــل ــراب ــهــاي ب انســان
انسانهاي نوعدوست در سطح جـهـان     
است که به جنايت و نسـل کشـي در         
ـقـش                ـنـد؛ بـه ن ميانمار اعـتـراض کـن
ـتـهـاي            ـيـم دول ـق مستقيم و غيـرمسـت
متبوعه شان در اين جنايت اعتراض 
کنند و اين دولتها را در قبال هرگونـه  
بند و بسـت سـيـاسـي بـا نـظـامـيـان                
خونريز ميانـمـار و "بـانـوي صـلـح و                
عشق" و بـرنـده جـايـزه صـلـح نـوبـل                  
محکوم کنند. سازمانها و نهـادهـاي    
بين الـمـلـي را زيـر فشـار اعـتـراض                
وسيعشان مجبور کنند تا با دخـالـت   
فعال مانع شوند تا "اقليت مسـلـمـان       
روهينگيا" قرباني دست و پـا بسـتـه           

مـذهـبــي      -يـک پـاکســازي قـومـي           
 شوند. *

توضيح: در ميانـمـار، در مـتـن          
ـلـي             شرايطي که در ايـن مـطـلـب خـي
مخـتـصـر بـه آن اشـاره شـده اسـت،                  

بـخـش      گروهي به نام "ارتـش رهـايـي        
 "(ARSA)روهينگياي آراکان   

فعال شده است که سرکرده اش فـردي  
به نام "عطااهللا ابـو عـمـار جـونـونـي"            
است. ايشان را بـعـضـي رسـانـه هـا                
مــخــصــوصــا رســانــه هــاي ســر بــه            
ــک                ــران "ي حــکــومــت اســالمــي اي
روهينگيايي متولد پاکستان معرفي 
ميکنند که در مکه بزرگ شده اسـت  
و داراي مليت سعودي است" که گويا 
عربستان سعودي با حمـايـت از او و         

نظاميانش از حوادث آرخـيـن در      شبه
بــرداري    جــهــت مــنــافــع خــود بــهــره         

 کند. مي
جدا از صحت و سقم اين تصوير، 
روشــن اســت کــه هــر جــا مــردمــي             
مــنــســوب بــه "مســلــمــان" تــوســط             
نيروهايي که آنها هم رنـگ مـذهـبـي        

ـنـجـا دسـتـه هـاي            -وقومي دارند  اي
ــعــرض قــرار           -بــوديســت     مــورد ت

ـيـروهـاي           ميگيرند، حتما سـر وکلـه ن
ـتـهـاي           مذهبي و قومي ديـگـر و دول
حاميشان هم پيدا ميشود. تـرديـدي      
ــروهــاي تــروريســت            نــيــســت کــه نــي
اسالمي روي شرايط ميانمار حساب 
باز کرده اند و تـالش خـواهـنـد کـرد            
چترشان را روي درد و رنج ايـن مـردم      
ـنـد. روشـن اسـت کـه               محروم باز کـن
شاخه هاي سني و شـيـعـي تـروريسـم        
ـنـد مـثـل          اسالمي که در جهان فـعـال
همه جاي دنيا مـيـخـواهـنـد در ايـن             
ـقـشـه          کشمکش خونين جايي بـراي ن
هاي شومشان پيدا کنند. آنچه مـهـم    
است بايد حساب تـوده هـاي وسـيـع           
مــنــتــســب بــه "اقــلــيــت مســلــمــان             
روهينگيايي" را از ايـن دار و دسـتـه           
ـيـان    هاي اسالمي جدا کرد. آنها قربان
ـيـن            اين کشمکش ارتـجـاعـي و خـون
هستند و بايد با صـراحـت از حـقـوق         

 انسانيشان دفاع کرد.  

 قومي در ميانمار! -پاکسازي مذهبي 
 

 از حق شهروندي يک ميليون انسان بايد دفاع کنيم!
 

 محسن ابراهيمي
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جنگ سختي بين  ٥٨ مرداد ٢٦ 
نيروهاي جمهوري اسالمي با مردم و 
نيروهاي سياسي در پاوه در ميگيرد. 
رژيم اسالمي چمران را براي سرکـوب  
مردم و سازمان هاي سياسي مامـور  
پايان دادن به "غائله" پـاوه مـيـکـنـد.          
شــهــر در دســت مــردم و نــيــروهــاي            
سياسي مسلح است. قواي حکومـت   
براي تصرف شهر از راه زمين مـوفـق   
نميشود. نيروهاي حکومت در داخل  
ـفـات زيـادي                 ـل شهر پـاوه مـتـحـمـل ت
ـيــز                     ــوايــي نـ ـيــشــونــد. از راه ه مـ
ـيـروهـاي               ـيـررس ن هليکوپتـرهـا در ت
مسلح سازمانهاي سيـاسـي و مـردم        
ـيـروهـاي              قرار ميگيرنـد. شـکـسـت ن
رژيم در پاوه سبب ميشود که خميني 
راسا بعنوان فرمانده قوا و با هميـاري  
دولت موقت به تمام نيروهاي مسلـح  
ارتش و  سپاه، فرمان حمله به پاوه را   

 صادر کند.
فرمان خميني براي حمله به پـاوه    
پيش درآمد حمله اي سراسري تـر بـه       
تمام کردستان بود. خميني در پيامي  

ساعته تعيين  ٢٤ که براي آن مهلتي 
کرده بود از تمامي نيروهـاي مسـلـح      
ميخواهد که در اين مدت زمان وارد 
عمل شده و پاوه را از دست به گفته او 
" اشرار" آزاد کنند. خمينـي و دولـت          
موقتش که مدعي مذاکره براي حـل    
مسايل کردستان بـودنـد بـه يـکـبـاره           
طــرفــهــاي مــذاکــره کــنــنــده، يــعــنــي        
ـتــان،                ـنــدگــان مــردم کــردسـ نــمــايـ
سازمانهاي سياسي و کال مردم قيـام  
کننده عليه رژيم پهلـوي را، اشـرار و         

 سران اشرار لقب داد.
ـنـي بـه روسـاي سـتـاد               پيام خمـي

 ارتش، ژاندارمري و سپاه پاسداران
 بسم اله الرحمن الرحيم  

ـيـس کـل سـتـاد ارتـش و                 "به رئ
رئيـس کـل ژانـدارمـري اسـالمـي و               
رئيس پاسداران اکيدا دستور ميدهـم  
که به نيروهاي اعزامـي بـه مـنـطـقـه           
کردستان دستور دهـنـد کـه اشـرار و           
ـنـد    مهاجمين را که در حال فرار هست
ـنـد و آنـان را دسـتـگـيـر                 تعقيب نماي
نموده و با فوريت به محاکم صـالـحـه    
تسليم و تمـام مـرزهـاي مـنـطـقـه را              
سريعتر ببنديـد کـه اشـرار بـه خـارج              
نگريزند و اکيدا دستور مي دهـم کـه       

سران اشرار را با کمال قدرت دستگير 
نموده و تسليم نمايند. اهمال در ايـن       
امر تخلف از وظيفه و مورد مواخـذه  

 شديد خواهد شد.
روح اله الموسـوي   ١٣٥٨ مرداد 
 الخميني"

خميني پي در پي اطالعيه هايي 
با مضمون و مـحـتـواي حـملـه هـمـه            
جــانــبــه بــه مــردم کــردســتــان صــادر          
ميکرد. در مقابل و در محکومـيـت    
فرمان خميني، از سوي سازمـانـهـاي    
ســيــاســي، نــهــادهــا و انــجــمــنــهــاي         
 مختلف، اطالعيه هايي منتشر شد.
جريان "مکتب قرآن" احمد مفتي 
زاده که تا قبل از حمله به کردستان از 
ـيـروهـاي سـيـاسـي بـه             سوي مردم و ن
انزوا کشيده شده بود، بر بستر شـروع    
جنگ و حمله نيروهاي سپاه و ارتـش    
کم کم جـان تـازه اي بـخـود گـرفـت.                 
مفتـي زاده بـا صـدور اطـالعـيـه از                 
خميني حمايت کرد. نيروهاي تـحـت      
ــي زاده دوشــا دوش                فــرمــان مــفــت
پــاســداران رژيــم و ديــگــر مــزدوران            
ـيــب و شـنــاســايــي               مـحــلــي بـه تــعــق
ـنـد و       انقالبيون و مبارزين ميپرداخـت
در عمليات شناسايي و دسـتـگـيـري       
جوانان شرکت فعالي از خود بنمايش 
ميگذاشتند. نيروهاي مفتي زاده از      
اين مقطع به بعد است کـه بـا سـر و            
ـيـروهـاي              صورت پوشيـده در کـنـار ن
رژيم حتي در اعدام جـوانـان شـرکـت         
ميکنند. فرماندهان رژيم و مـزدوران   
مــحــلــي آنــان کشــتــار مــبــارزيــن و           
ـنـد. خـانـه            انقالبيون را شروع مـيـکـن

 گردي و دستگيري آغاز ميشود.
خلخـالـي ايـن جـالد حـکـومـت              
خميني که در معيت ارتـش و سـپـاه        
براي کشتار انقالبيـون بـه کـردسـتـان          

 ٢٨ روانه شده بـود، در بـامـداد روز            
در مرحله اول در شهر پاوه  ٥٨ مرداد 

ـفـر را سـريـعـا در يـک دادگـاه                     ١٢  ن
فرمايشي چند دقيقه اي و براي ايجاد 
فضـــاي رعـــب و وحشـــت اعـــدام              
ميکند. عـبـدالـه نـوري، هـوشـنـگ               
عــزيــزي، مــحــمــد عــزيــزي، يــدالــه           
ـبـانـي، هـرمـز             محمدي، حسيـن شـي
گرجي بياتي، مظفر فتاحـي، بـهـمـن       
عزتي، مـحـمـد مـحـمـودي، اصـغـر             

بهنودي، آذرنوش مهـدويـان و دکـتـر         
 قاسم رشوند سرداري.

مـرداد   ٢٩ در مرحله دوم در روز 
خلخالـي قـاتـل جـوانـان مـردم،              ٥٨ 

هفت نفر ديگر را به پاي جوخه اعـدام  
ميفرستد. بدين ترتيب موج اعدامها 
ـنـدج،        از پاوه شروع و به مريـوان، سـن

 سقز و مهاباد ميرسد.
در مريـوان   ٥٨ روز سوم شهريور 

نفر از دستـگـيـر شـدگـان در يـک               ٩ 
دادگــاه فــرمــايشــي ديــگــر تــوســط          
خلخالي اعـدام مـي شـونـد. امـيـن                 
مصطفي سلطاني، حسين مصطـفـي   
سلـطـانـي، جـالل نسـيـمـي، حسـيـن                
پيرخضري، احمد پيرخضـري، دکـتـر      
احمد احضري، فايق عـزيـزي، احـمـد       

 قادرزاده و علي دادستاني. 
يک هفته اي از يورش سـپـاهـيـان     
اسالم به کردستـان گـذشـتـه بـود کـه             
همچنان در اعتراض به تيـرانـدازي و     
حضــور پــاســداران تــظــاهــراتــي در           
سنندج و در اعتراض به کشتـه شـدن     
يکي از جوانان شهر توسط پـاسـدارن     
ـفـر در ايـن                   برگزار مـيـشـود. چـنـد ن
تظاهـرات دسـتـگـيـر مـيـشـونـد کـه                 

 تعدادي از آنها را آزاد مي کنند.
نفر از جـوانـان شـهـر            ١١ سپس 

ـلـف و در              سنندج را که بـطـرق مـخـت
مکانهاي مجزا دستگير کرده بـودنـد   
ـنـد.                  ـنـدج مـيـکـن روانه فـرودگـاه سـن

 ٥ خلخالي اين جالد خميني در روز       
 5و در دادگاههاي   ٥٨ شهريورماه  

دقيقه اي آنها را به اعدام مـحـکـوم و      
 حکم را اجرا ميکنند. 

حسن ناهيـد، شـهـريـار نـاهـيـد،            
جميل يخچالي، مظفر رحيمي، عطا 
زنــدي، امــجــد مــبــصــري، عــيــســي        

پــيــرولــي، نــاصــر نســيــمــي، مــظــفــر        
نيازمند، يـدالـه فـوالدي و سـيـروس            
منوچهري. دو نفر از افراد اعدام شـده   
زخمي بودند که يکـي از آنـهـا را بـر             
روي برانکار به محل اجـراي کشـتـار        
منتقل ميکنند.عکسي از اعدام اين 

انسان شريف و مـحـبـوب مـردم        ١١ 
سننـدج در روزنـامـه هـاي داخـل و                
خارج کشور منتشر و اين جنايت بـه    
اطالع افکار عمومي مـيـرسـد. ايـن        
ـيـه       عمل وحشيانه موجي از تنفر عـل

 قاتالن را دامن ميزند.
ــاومــت مــردم و                ــز مــق در ســق
نيروهاي سياسي در مقابل لشکريـان  
و سپاهيان خميني ادامـه داشـت تـا          
اينکه جالد خميني از سنـنـدج عـازم      
ـيـز جـنـايـت           سقز ميشود و در آنجا ن

ـفـر از        ١٠ ديگري خلـق مـيـکـنـد.            ن
نفر از نـظـامـيـانـي       ١٠ جوانان شهر و 

 که در محل خدمت نبودند 
نفر را يک روز بعـد   ٢٠ مجموعا 

از اعدامهاي سنندج يـعـنـي در روز          
ـيــربــاران      ٥٨ شــشــم شــهــريــور            تـ

ميکنند.احمد سعيدي، قادر بـهـادر،    
طاهر خطيبي، محمـد بـابـا مـيـري،          
ناصر حدادي، رسول امينـي،مـحـمـد     
غـفـاري، نـاجـي خـورشـيــدي، کـريــم              
رضايي، انور اردالن، علي فـخـرائـي،    

ساله) عبداله   ١٤ سيف اله فيضي، (
بهرامي، سيد حسن احمدي، محـمـد   
ـقـره اي، کـريـم شـيـريـانـي،                درويش ن
ـيـل        ابوبکر صمدي، احمد مقـدم، جـل

 ١٢ جمال زاده و آذر گشب دارائي (      
 ساله).
ـنـدج و        بعد از پاوه، مريوان، سـن

سقز، به مهاباد حـملـه مـيـشـود. بـا              
پيشروي ارتش و سپاه، خلخالي نيز با 

راه اندازي دادگاههاي چند دقيقـه اي    
حکم اعدام عليه دستگير شـدگـان را     
صادر ميکند. همزمان با اين لشکـر   
ــوســط                  ــان ت ــدام جــوان کشــي و اع

دقيقـه اي خـلـخـالـي،           ٥ دادگاههاي 
تظاهرات ها در شهرهاي کردستان و   
در محکوميت اين يورش وحشـيـانـه    

 بر پا مي شود. 
مقاومت و وارد آوردن ضـربـات         
کاري بر ستونهاي نـظـامـي، تـوسـط          
نيروهاي مسلح سازمانهاي سيـاسـي   
در جريان است. يکي از اين ستـونـهـا     
ـفـات             ـل در محور جاده بانـه بـا دادن ت
زيادي فلـج مـي شـود. در روز نـهـم                 

فواد مصطفي سلـطـانـي     ٥٨ شهريور 
ـنـيـانـگـزاران کـومـه لـه و رهـبـر                    از ب
اتحاديه دهقانان مريوان همـراه چـنـد      
تن از همـرزمـانـش در مسـيـر جـاده             
ـيـروهـاي          مريوان سقز، با واحـدي از ن
رژيـم بـه فـرمـانـدهـي چـمـران روبــرو                 
ميشوند که در جنـگـي نـابـرابـر او و            

 يکي از همرزمانش جان ميبازند. 
راديو و روزنامه هاي رژيم با شور 
و شعف اين خبر را منتشر ميکننـد.  
انــدوه عــمــيــقــي در مــيــان مــردم و             
نيروهاي مسلح سـازمـان کـومـه لـه            
بمناسبت اين واقعه پديـدار مـيـشـود       
اما، اعتراضات مـردم و مـقـاومـت           
ـيـروهـاي رژيـم           مسلحانه در مقابـل ن

 کماکان ادامه پيدا ميکند.

 برگي از جنايات جمهوري اسالمي
 

 فرمان خميني و جنايات خلخالي در کردستان
 

 عبدل گلپريان
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هفته گذشته، يک هفته پر تالطـم  
شهريور يکي از    ١٤ اعتراضي بود و 
آن بــود. از جــملــه             روزهــاي مــهــم      

تجمعات اعتراضـي بـازنشـسـتـگـان         
کشوري و فرهنگي در برابر سـازمـان     
برنامه و بودجه و بازنشستگان ارتـش  
در برابر دفتر رئيس جمهوري، تجـمـع   
ــا شــکــوه کــارگــران،              ــراضــي ب اعــت
معلمان، دانشجويان در دفاع از رضا 
شهابي، طنين شعار کـارگـر زنـدانـي         
آزاد بايد گردد در مـقـابـل مـجـلـس             
اسالمي، اعتراضات مـردم بـانـه در        
دفــاع از دو کــولــبــري کــه بــدســت               
ســرکــوبــگــران حــکــومــت بــه قــتــل           
رســـيـــدنـــد، تـــجـــمـــع گـــروهـــي از           
بــازنشــســتــگــان صــنــعــت فــوالد از         
شهرهاي مختلف كشور با حضور در 
مــقــابــل ســاخــتــمــان نــهــاد ريــاســت         
جمهوري، با خـواسـت رسـيـدگـي بـه             
مطالباتشـان از جـملـه پـرداخـت بـه               
موقع حقوق و هزينـه هـاي درمـانـي         

 ٨٥٠٠٠ شــان بــه نــمــايــنــدگــي از            
بازنشسته، ادامه اعتراضات کارگران 
ـپـه و اعـتـراضـات                   نيشـکـر هـفـت ت
ـلـف از       گسترده در کارخانجات مخـت
ــن                ــم اي ــرهــاي مــه ــه ســرتــيــت جــمل

 اعتراضات است.  
اعتصاب و راهپيمايي کـارگـران     

" زيـر بـار        -کارخانه هپکو در اراک       
 کنيم زندگي" ستم نمي
شهريور بار ديگر سـرود     ١٢ روز 

ـيـم            همبستگي "زير بار ستـم نـمـيـکـن
ـيـن           زندگي" بر فضاي شـهـر اراک طـن
انداخت. سرودي که فـريـاد اعـتـراض       
ـقـر، بـي                 کارگران و هـمـه مـردم بـه ف
تاميني، تبعيض، نـابـرابـري و بـراي           
داشتن يـک زنـدگـي انسـانـي اسـت.               
کارگران کارخانه هـپـکـو از دي مـاه           

دســتــمــزدهــايشــان را بــه          ۹۵ ســال   
و بـا          صورت کامل دريافـت نـکـرده     

ـتـرچـه هـاي خـود              مشکل تمديـد دف
روبرويند. آنـهـا بـه وضـع نـابسـامـان              

 کارخانه اعتراض دارند. 
در اراک عالوه بر کارگران هپکو، 
کارگران آذر آب نيز در اعتراض انـد.    

کـارگـر آذر آب در            ١٨٠٠ بيش از     
هشتم شهريور در اعتراض به تعـويـق   

مــاه دســتــمــزد خــود و           ٦ پــرداخــت   
ـيـمـه             مشکل تمديد دفتر چـه هـاي ب

درماني و بالتکليفي وضع کـارخـانـه      
دســت بــه تــجــمــع زدنــد و در شــهــر              
راهپيمايي کردنند. عالوه بر هپکو و    
آذرآب، شـرکــت هــاي واگــن پــارس،          
کمباين سازي و مـاشـيـن سـازي در           
اراک در وضعيتي مشابه قـرار دارنـد       
شهر اراک به يکي از کانون هـاي داغ      
اعـتـراضـات کـارگـري تــبـديـل شــده              

 است. 
تــــجــــمــــعــــات اعــــتــــراضــــي      

 شهريور ١٤ بازنشستگان در 
شهريور روز پر جنب وجوش  ١٤ 

و اعتراضي در سـراسـر ايـران  بـود.             
تجمعات اعتراضـي بـازنشـسـتـگـان         
مـــعـــلـــمـــان کشـــوري، لشـــکـــري،         
پيراپزشکي در مقابل سازمان برنامه 
وبودجه، دفتر رئيـس جـمـهـوري ودر         
شهرهاي مختلف ايران از نمونه هـاي  
آنست.  قبل از آن بـازنشـسـتـگـان در         

در سـطـح سـراسـري در مـقـابـل               ٣١ 
مجلس اسالمي تجمع داشتنـد و بـا       
ـقـر،                  ـيـه ف شعـارهـاي اعـتـراضـي عـل
تــبــعــيــض و نــابــرابــري، اخــتــالس،          
سرکوب و امنيتـي کـردن مـبـارزات         
صداي اعتراض کل جامـعـه بـودنـد.       

مــرداد بــازنشــســتــگــان بــا           ٣١ در   
شعارهايشان اعالم کـرده بـودنـد کـه         

شـهـريـور       ٣١ اگر جواب نگيرند، در   
دوباره بازميگردند. عليرغم اين قـول     
وقرارفراخوان تجمع مقابـل سـازمـان      

 ١٤ بـرنـامـه وبــودجـه در تــهـران در                
شهريور از طرف "پيشکسوتـان" داده      
شد و اين يک ناهماهنـگـي در تـداوم        
ــخــش هــاي             ــارزات ســراســري ب مــب
مختلـف بـازنشـسـتـگـان در صـفـي               
ـيـونـي      متحد بود. طبعا جمعيت ميل
ـفـاده            باز نشسته از هر فـرصـتـي اسـت
مـي کـنــد و پــيــگـيــر خــواســتـه هــا               
ومطالباتش مي شود، همـان طـوري     

شهريوربه تبعيض وحقـوق   ١٤ که در 
هاي نجومي اعتراض خـودرا فـريـاد      
زد و به جواب سرباالي نو بـخـت کـه        
گفته بود، افزايش بيشتر حقوق ها نـا  
ممکن اسـت، اعـتـراض داشـت. در            
پايان، تجمع با شـعـار تـا حـق خـود              
نگيريم، از پا نمي نشينيم خاتمه پيدا 

 کرد. 
جنبه قابل توجه ديگر در حرکـت  

ـيــغــات              ١٤ روز    ـلـ ـبـ ــريــور، تـ شــه

مسمومي بود کـه گـروه مـوسـوم بـه            
"پيشکسوتان" عليه بخـش ديـگـر از          
همکاران خود، يـعـنـي گـروه اتـحـاد             
بازنشستگان به راه انـداخـتـه بـودنـد.          
ـنـکـه ايـن گـروه " بـا                   تحت عنوان اي
شبکه هاي ماهواره اي  چپ و برانداز 
بيگانه" مرتبط است و براي آنها فيلـم   
و عکس و گزارش ميفرستـد، بـطـور      
واقعي به فضاي امنيتي دامن زدنـد.  
البد يک اشاره شان بـه کـانـال جـديـد            
است. مـا هـمـواره سـعـي کـرده ايـم                 
صداي اعتراض بازنشستـگـان و هـر        
اعتراضي در جامعه باشيم. از جـملـه    

مرداد بـرنـامـه     ١٤ در رابطه با تجمع 
ـقـد             ـيـم کـه در ن اي در تلويزيون داشت
ســيــاســت هــاي تــفــرقــه گــرايــانــه و            
گرايشات راست و سازشکار بود. در    
ـيـکــه آن بـرنــامـه بـه درسـت بــر                   حـال
خواستهاي برحق بازنشستگان تاکيـد  
داشت و با جلوي چشم گذاشتن نقطـه  

مــرداد    ٣١ قـدرت حـرکــت مـتـحــد           
بازنشستگان، فراخوانش اين بود کـه    
با همان شعارها و همان خواسـتـهـاي    

مرداد خود در صفي متحد جلـو   ٣١ 
ـيـايــنـد و         شـهـريــور را بـه روز             ١٤ ب

ـبـديـل              اعتراض سـراسـري و بـزرگ ت
 کند. 

رژيــم اســالمــي حــق تشــکــل،           
تحزب و آزاديهاي سياسي در جامعه 
را سلب کرده است. رژيـم مـيـکـوشـد         
هر حرکت و اعتراضي از سوي مـردم  
ـيـروهـاي اپـوزسـيـون            را به احزاب و ن
ـيـسـت کـارگـري           بويژه به حزب کـمـون
ايران و کانال جديد وصل کند و بـعـد     
هم با چماق اخراج و سرکوب و زنـدان  
اعتراضات را عقب بزنند. تبليغـاتـي    
از نوع تبليغات "پيشـکـوسـتـان" چـه          
خواسته و چه ناخواسته همصدايي بـا  
اين سياست سـرکـوب اسـت. صـحـه           
گذاشتن بر ممنوعيت حق تشـکـل و     
تحزب و نبـود آزادي هـاي سـيـاسـي            
ـنـه    پايه اي در جامعه و کمک به نهادي
کـردن ايــن ســرکــوبـگــري هــا اســت.           
اينگونه تبليغات يک مانع بـزرگ در      
برابر امر متشکل شدن و تحزب يابي 

 جامعه است.
يک وظيفه مـهـم هـر حـزبـي کـه             
خود را حزب رهايي جـامـعـه از شـر         
توحش سرمايه داري ميداند، اينست 

ــلــيــه           کــه صــداي اعــتــراض مــردم ع
تبعيض، نابرابري و سرکوبگري هـاي    
رژيم حاکـم بـاشـد. در عـرصـه هـاي                
مختلف نبرد مردم در دفاع از زندگي 
و معيشتشان حضور فعال داشـتـه و       
هــمــراه بــاشــد. بــر ســر مســائــل و                
مشکالت مـردم و اعـتـراضـاتشـان            
بحث کند و با دخالت فعـالـش اجـازه      
ـبـال       ندهد که اعتراضات جاري بـه دن
اين جـنـاح و آن جـنـاح حـکـومـتـي                   
کشيده شـود. اجـازه نـدهـد کـه ايـن                  
مــبــارزات در چــهــارچــوب قــوانــيــن         
اسالمي چـون قـانـون کـار و قـانـون                 
اساسي و غيره خفه شود. و با تـعـيـن      
دادن به خواستهاي راديکال و انساني 
مردم، گرايشات راست و سـازشـکـار      
ــر راه                       ــع از س ــان ــوان م ـن ــه عـ را ب
اعتراضات مـردم کـنـار زنـد. مـردم             
مــعــتــرض حــق دارنــد بــدانــنــد کــه             
ـنــده                  ـيــک از احــزاب نــمــايـ کــدامـ
خواستهاي راديکال، انساني و برابري 
طــلــبــانــه آنــهــاســت و بــه آن حــزب              
ـيـغـات            ـل ـب بپيوندند. بنابراين پـاسـخ ت
ـيـشـکـوسـتـان" دفـاع از حـق                  "گروه پ
تشکل و حق تحزب اسـت. دفـاع از          
آزادي هــاي ســيــاســي پــايــه اي در              
ـيـوسـتـن          جامعه است.  فراخوان بـه پ
ـيـسـت کـارگـري          وسيع به حزب کمـون
ايران و معرفي گسترده کانال جديد به 

 همه مردم است. 
شهريور هـمـانـطـور کـه           ١٤ روز 

اشاره شد، بازنشستگان ارتش نيز در   
ـنـد.       مقابل دفتر روحاني تجمع داشـت
نکته قابل توجه در اين تجمـع شـعـار      
اعتراضي آنان بـود. آنـهـا بـا شـعـار                
هاي، نوبخت استعفاء، استعفـا، يـک     
اختالس کم بشـه مشـکـل مـا حـل              
ميشه،  تا حق خود نگيريم از پا نمي 
نشينيم، ما بازنشستگانيـم، از جـان       
رستگانيم، اگر جواب نگيريـم دوبـاره     
برميگرديم، صداي اعتراض خـود را    
بلند کردند. اعتراض بـازنشـسـتـگـان       

شــهــريــور ادامــه اعــتــراض          ١٤ در   
 مرداد بود. ٣١ سراسري آنها در 

ـتـي         ـي در ادامه کارزار عليـه امـن

 کردن مبارزات 
ـيـه       ـيـن              ٣٣١ بيـان ـفـر از فـعـال ن

معلمين، کارگـران و دانشـجـويـان و           
ديگر فعالين اجتماعي در اعـتـراض     
به احضار محـمـود بـهـشـتـي عضـو            
کانون صنفي مـعـلـمـان در تـهـران و             
علي نـجـاتـي عضـو هـيـات مـديـره               
سنديکاي نيشکر هفت تپه به زنـدان،  
نمـودي از يـک هـمـبـسـتـگـي مـهـم                   
ــه              کــارگــري در ادامــه کــارزار عــلــي
امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات اســت.           
امضاء کنندگان اين بيانيه خواسـتـار   
پايان دادن فوري به چرخه سـرکـوب و     
احضار و بازداشت فعالين مبـارزاتـي   

 شده اند. 
ـيـه ضـمـن اشـاره بـه               در اين بيـان
دورتازه اي از موج احضار و بازداشت 
فعالين اعتراضي، احضـار مـحـمـود       
بهشتي و علـي نـجـاتـي بـه زنـدان و               
محکوم کردن آن، بـر تـوقـف فـوري             
احضار و بازداشت فعالين تاکيد شده 
است. اين بيانيه همچنين خـواسـتـار       
ــردن                  ــي ک ــه امــنــيــت ــان دادن ب ــاي پ
اعتراضات کارگران، معلمان و ديگر 
اقشار زحمتکش جامعه و بـرداشـتـه      
شدن اتهامات امنيتي از پرونده هاي 
فعالين کارگري، معلمان معتـرض و    
ـنـد و                کليه فعاليت اجـتـمـاعـي در ب
تحت تعقيب قضائي شده است. ايـن     
ـيـمـاتـوم مـيـدهـد کـه در                 ـت بيانيه اول
صورت تداوم چنين سياستـهـايـي بـه       
ناچار اعتراضات خود را گسـتـرش و     
با اتکا به حقوق انساني و برحق  خود 
بر ابـزارهـاي اعـتـراضـي مـوثـرتـري               

نفر  ٣٣١ متوسل خواهند شد. بيانيه 
فـعـال مـبـارزاتـي مـعـلـم، کـارگـر و                   
ـيـه مـردم            ـيـان دانشجو بطور واقعـي ب
عليه سرکوبگريهاي رژيم اسالمـي و    
گامي مهم در جـهـت مـتـحـد کـردن           
ـتـي کـردن             ـن ـيـه امـي صف مبارزه عل
مبارزات و دفاع از حق تشکـل، حـق     
اعتصاب و آزادي هـاي پـايـه اي در            
ـيـه و        جامعه است. وسيعا به اين بيـان

 اين کارزار بپيوننديم. 

 کارگران در هفته اي که گذشت
 شهال دانشفر
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استعفاي رضا پهـلـوي از سـمـت         
رياسـت "شـوراي مـلـي ايـران بـحـث                 
ـبـان را دوبـاره             موقعيت سلطنـت طـل
ـيـش          روي ميز آورده است. يک سـال پ
اين شورا توسط رضا پـهـلـوي اعـالم         
موجوديت کرد. عده اي به آن دخـيـل      
بستند و اميدوار شـدنـد کـه کشـتـي            
شکسته سلطنت طلبان را به ساحـلـي   
برساند. اما خيلي زود معلوم شد کـه     
ـتـظـار مـعـجـزه اي            از اين امامزاده ان
نبايد داشت.  جالب اسـت کـه هـدف         
تشکيل "شوراي ملي" رضـا پـهـلـوي         
ـتـخـابـات آزاد" در ايـران                  برگزاري "ان
ـيـمـي                 اعالم شده بـود! هـر عـقـل سـل
مــيــفــهــمــد کــه اســتــراتــژي اي بــنــام           
انتخابات آزاد در ايران مثـل شـوخـي      
ميماند و با سـيـاسـت ربـطـي نـدارد.           
هرچه رضا پهلوي بيشتر تـالش کـرد       
ـيـشـتـر           اين تناقض را توضيح دهـد ب
خود را مضـحـکـه کـرد. اکـنـون بـا                   
استعفاي رضا پهلوي از ريـاسـت ايـن      
شورا، همه کس ميداند که موجـودي  
که روي کاغذ مـتـولـد شـده بـود، در            
واقع هيچگاه پا به عـرصـه سـيـاسـت        
نگذاشت که مرگش اهميتـي داشـتـه      
باشد. اختالفات درون طيف سلطنـت   
طلبان طي اين يک سال اوج بيـشـتـري    
گرفته و فحاشي و افترا و کشاکشهاي 

 نازل شان شدت يافته است. 
ـنـسـت کـه هـم رضـا                  داستـان اي

پهلوي و هم طيف سلطنـت طـلـب بـا         
ـتـهـب جـامـعـه و            مشاهده فضاي مل
بحران و بن بست جمهـوري اسـالمـي      
تشويق ميشوند که خودرا جمع وجور 
کنند و براي بازگشت به قـدرت خـيـز        
بردارند. ظاهرا عـنـاصـري از شـيـوخ           

عرب و کسبه و سـنـاتـورهـاي دسـت          
راستي آمريکائي هم آنها را تشويق و 
ترغيب ميکنند. طيفهايـي از مـردم        
ـفـرت از               مستاصل جامـعـه هـم در ن
جــمــهــوري اســالمــي نــگــاهشــان بــه        
ـنـهـا                 گذشته برگشـتـه اسـت. هـمـه اي
سلطنت طلبان را به تقـالهـايـي بـراي       
بازگشت به قدرت تشويـق مـيـکـنـد.        
اما هربار با هر خيزي که بر ميـدارنـد   
بيش از آن کـه قـدرت خـودرا نشـان               
دهند بن بست و بي افقي و ناتواني و   
تشتـت ايـن طـيـف را جـلـوي چشـم                  

 ميگذارند.  
ـتـهـب                 جامـعـه ايـران بسـيـار مـل
است. هرروز شـاهـد اعـتـصـابـات و              
اعـتـراضــات کـارگــري و تــجـمـعــات            
اعتراضي معلمان و بازنشستـگـان و     
پرستاران و دانشجويان و مالباختگان 
و اقشــار ديــگــر هســتــيــم. قــوانــيــن            
اسـالمـي حـکــومـت هــمـه جـا دارد               
ـفـر از      توسط جوانان و زنان مردم متن
حکومت زير پـا گـذاشـتـه مـيـشـود.            
حــکــومــت اســالمــي مــورد نــفــرت          
اکثريت عظيم مردم اسـت. امـيـد بـه          
امکان سرنگوني ايـن حـکـومـت در           
ميان مردم بسيار باالست. اما رضـا     
پهلوي وسلطنت طلبان به اين جنبـش  
ها کـامـال بـي ربـطـنـد. بـا بـرنـامـه                      
رياضت اقتصادي و احياي سلطنت و 
ساواک و يـک مـدال قـالبـي "حـقـوق                  
بشري" نمـيـشـود کـارگـر و مـعـلـم و                 
پــرســتــار و دانشــجــوي مــعــتــرض و          
پيشرو حق طلب را به سوي خود جلب 
کرد. به همين دليل در هيچ گوشه اي  
از اين مبارزات و اعتراضات هـرروزه  
مردم کوچکترين جاي پا و نشـانـي از     

سلطنت طلبان و شعارها و سمبلهـاي  
 عقب مانده آنها نيست. 

روشن است که هرچه هم شما پول 
داشته باشيد و از جانب شيـوخ عـرب     
و بي بي سي و تلويـزيـونـهـاي کسـبـه         
حمايت مالي و تبليغي شويد، اين ها 
تضميني براي نزديکي شما به قـدرت  
ـقـط سـهـم خـواهـي هـا و                     نيسـت. ف
نــزاعــهــاي درونــي شــمــا را افــزايــش          
خواهد داد. هم رضـا پـهـلـوي و هـم               
ـبـان کـمـي            بخشهايي از سلطنـت طـل
فکور تر متوجه شده اند که سرنوشـت  
ـيـن    و آينده جامعه را مستاصلين تعي
ـلـکـه بـخـش رزمـنـده و                    ـنـد. ب نميکن
پيشرو جامعه است که تعيين ميکند 
آينده چگـونـه رقـم خـواهـد خـورد. و                
سلطنت طلبان بـه ايـن بـخـش هـيـچ             
ربطي ندارند. به همين دليل يـک روز       
به بوش و رژيم چنـجـش دخـيـل مـي          
بندند، يک روز به ترامپ که خودش را 
هم نميتـونـد سـرپـا نـگـه دارد و روز                 
ديگر به شـيـوخ عـربسـتـان و امـثـال              
اينها. طبيعي است که در اين تقالها  
و اين در و آن در زدنهاي پـي در پـي،       
تشتت و نزاع و سـهـم خـواهـي هـا و            
کشاکشهايشان بيشتر ميـشـود و بـه        
ـنـد.    نحو زننده تري به جان هم مي افت
اين شمايي از وضعيت و ريشه بحـران  
ـبـي و                العالج جنبـش سـلـطـنـت طـل
طيف ناسيوناليست پـروغـرب اسـت        
که رضا پهلوي هم به آن تعلـق دارد و      
زير فشار اين بحران دچار سردرگمي و 

 گيجي شده است.  
 کاظم نيکخواه

 خبر                         و                         نظر

 رضا پهلوي و معضل پايه اي سلطنت طلبان

شــمــارش مــعــکــوس بــرگــزاري        
ســپــتــامــبــر در        ٢٥ رفــرانــدوم در         

کردستان عـراق شـروع  شـده اسـت.             
جمهـوري اسـالمـي، دولـت تـرکـيـه،              
عبادي و ديگر دولتمـردان نـگـران از        
دست دادن "تماميت ارضي" عـراق و       
مخالف رفراندوم و آري بـه جـدايـي و        
استقالل، همگي به صف شده اند. در  
اين ميان اما، نتانياهو نخسـت وزيـر     
اسرائيل در قطب مخالف قرار گرفتـه  
و طرفدار رفراندوم و جدايي کردستـان  
ـقـول     از عراق شده است! خوب يا بد، ب
ژورناليسم آلماني،  نتانياهـو بـا ذات        
"ماجراجويي" عجيـن اسـت! امـا از             
ــاهــو را                 ــانــي نــظــر کســانــيــکــه  نــت
ميشناشند و از پـرونـده جـنـايـات او          
عليه مردم فلسطين و کشـتـار آنـهـا           
ـقـط  يـک                       ـيـاهـو ف ـتـان مطـلـع انـد، ن
"ماجراجو" نيست، او دشـمـن مـردم            
فلسطين، کارگران و دشمن  تشکـيـل   
ـلـسـطـيـن در کـنـار               کشور مستقل ف
کشور اسرائيل  و حل قطعي مسـالـه     

 فلسطين است.
طـنـاب رفــرانـدوم در کـردسـتــان            
عراق به ميدان  زورآزمايي نظامهـاي  
استبدادي در مـنـطـقـه خـاورمـيـانـه               
کشيده شده است. حکومت اسالمـي   
ــه                 ــرکــي ــت اســالمــي ت ــران و دول اي
اردوغان، يک سر طنـاب رفـرانـدوم و        
مخالفت با آنرا در دست گرفته انـد و      
در سر ديگر  نتانياهو ميـخـواهـد در      
اين بازي سياسي و زورآزمايي  وجـه      
اي سياسي براي خود درست کنـد. او     
با توجه به دوستي قديمي با خـانـواده     
ـتـهـاي          بارزاني ها و رابطه آنها بـا دول

 -که بسيار طـوالنـي اسـت      -اسرائيل
با ابراز همبستگي با برگزاري رفراندم 
و استقالل کردستان، سهم خواهي در   

 منطقه را دنبال  ميکند.
طرفداري نتانياهو از رفرانـدوم را    
ـتـهـا و سـهـم             بايد در بطن آرايش دول

خواهي آنها در شرايط کنوني و  آينده 
بررسي کرد. شرايط بحرانـي کـنـونـي        
در منطقه و سرسپردگي احزاب حاکم 
اقليم کردستان به بازيگران منطقه اي 
و جهاني، فرصت را براي ابراز وجـود     
ـيـمـانـي،         جنايتکاراني چون قاسم سـل
ـيـاهـو               ـتـان ژنرالهاي ارتش ترکيـه و  ن
فــراهــم کــرده اســت. ايــنــهــا اجــزاء              
مختلف موزاييک خونين سيـاسـت و     
ـيـم                ـل ديپلماسي احـزاب حـاکـم در اق

 کردستان هستند. 
احزاب حاکم در کردستـان عـراق     
پرونده سياه و خونيني از ديپلماسي و   
ـتـهـاي مـنـطـقـه دارنـد.                 رابطه بـا دول
بازراني متحـد تـرکـيـه و حـکـومـت              
ـنـه         اسالمي متحد و هم پيـمـان ديـري
اتحاديه ميهني، گوران و اسالمي ها 
است. عربستان سعودي هـم دسـتـش       
در دست جريانهاي سلفي اسالمي در 
منطقه است. چند ميليـون شـهـرونـد        
ـتـار ايـن            ساکن کردستان عراق  گـرف

 احزاب نوکر و سرسپرده شده اند. 
ــي                 ــه جــداي ــدوم و راي ب ــران رف

موضوع مهم سياسي و اجـتـمـاعـي         
است که امروز در کردستان عـراق در    
جريان است. شروع دوره تازه اي اسـت   
ـيـسـم و                 براي چلنـچ کـردن نـاسـيـونـال
حاکميت اقليتي مفت خور و غارتگر 

 در اقليم کردستان. 
برگزاري رفراندم و راي به مـانـدن     
يا جدايي  حق مسلم مردم کردسـتـان   

ـتـامـبـر بـا            ٢٥ عراق است و در      سـپ
برگزاري رفراندوم عملي ميشود. راي   
ـيـم     ـق به جدايي، راه را براي عمل مست
توده هـاي کـارگـر و زحـمـتـکـش در                
کردستان  و جنبشهاي اعـتـراضـي و         
سياسـي و آزاديـخـواهـانـه مـردم در               
مقابل حاکـمـان فـاسـد در کـرسـتـان              

 هموار ميکند
 نسان نودينيان

 

 نتانياهو و رفراندوم در کردستان عراق
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 ۱۳۹۳ اين مصاحبه در مهرماه 
 ۵۷۷ انجام گرفت و در انترناسيونـال    

منتشر گرديد. تجديد انتـشـار آن بـا         
جايگزيني آمار جـديـد، کـه تـوسـط            
سيامک بهاري انـجـام شـده، گـويـاي            
چگونگي وضعيت آموزش و پـرورش  
 در حکومت جمهوري اسالمي است.

آمـوزش وپـرورش     انترناسيونـال:     
در نظام جمهوري اسالمي را چگـونـه   

 تعريف ميکنيد؟
قبل از هـر چـيـز      سيامک بهاري:  

ـيـش                ـيـشـاپ ضمن تشکـر از شـمـا، پ
توضيح بدهم که پرداختن به ساخـتـار   
آمــوزش و پــرورش در جــمــهــوري              
اسالمي مـوضـوع بسـيـار وسـيـعـي            
است. بررسي همه زواياي آن قطعا در  
حوصله اين مصاحبه نـمـي گـنـجـد.          
اميدوارم بتوانم به بخشهاي اساسي و 
نکات اصلي آن فشرده و کوتاه در حد 

 معرفي بحث بپردازم.
آموزش و پرورش در ايران بـطـور   

ساله دارد و      ۸۰ ١ رسمي پيشينه اي 
تاريـخـي پـر و فـراز و نشـيـب و بـا                      

کردهاي متـفـاوت را پشـت سـر            روي
گذاشته است. آموزش و پـرورش در         
دوره جمهوري اسالمي از هـر زمـان         
ـفـردي            ديگر بطور ويژه و مـنـحـصـر ب
تحت انقياد دستگاه هاي امنيـتـي و     

ـنـي کشـور            انتظامي و حوزه هـاي دي
 است، تا يک نهاد علمي و پرورشي.

وزرات آمـــوزش و پـــرورش،              
بزرگتـريـن وزارتـخـانـه دولـت اسـت.              
حدود يک ميليون کارمـنـد و درسـال        

ـيـون    ١٣ جاري تحصيلي بيش از  ميل
ـلـف                  دانش آمـوز در مـقـاطـع مـخـت
تحصيلي دارد. يـکـي از بـي سـر و                
سامان ترين، فقيرترين و بدهکارترين 

 وزارتخانه هاست.
کرد جمهوري اسالمي به اين  روي

وزارتخانه کامال امنيتي و نـظـامـي        
است. اگر به وب سايـت رسـمـي ايـن          
ـيـد، درخـواهـيـد             وزارتخانه سـري بـزن
يافت کـه بـه وب سـايـت يـک نـهـاد                  
امنيتي و کال ايدئولوژيک پا گذاشتـه  
ايد. بيشتر از تـأسـيـس نـمـازخـانـه و            
نماز جماعت و تربيت مدرس نمـاز و    
آموزش علمي نماز و احياي چـادر و      
اردوهاي بازسازي جبهه جنگ مانند 
راهــيــان نــور و تــرويــج صــلــوات و              

توانيد باخبـر   آموزش قرآن و غيره مي
شويد تا ساختاري علمي و آمـوزشـي   
منطبق بر علم و دانـش بشـرامـروز.          
تعريفي از استانداردهاي آمـوزشـي و     

اي از تحقيقـات عـلـمـي وجـود           نشانه
ندارد. براي مقايسه بد نيـسـت سـري       
بزنيد به وب سايت وزرات آمـوزش و    
پرورش در چند کشور اروپايي و بـعـد   
ــرورش در                  ــا وزارت آمــوزش و پ ب

 جمهوري اسالمي مقايسه کنيد!
بزرگتـريـن کسـر بـودجـه تـاريـخ              
جمهوري اسـالمـي مـربـوط بـه ايـن             

ـنـج             هـزار     وزارتخانـه اسـت. کسـري پ
ــجــومــي                ــم ن ــن رق ــاردي! اي مــيــلــي

ـلـخ       حيرت انگيز، بخشي از حقيقـت ت
بي توجـهـي بـه آمـوزش کـودکـان و               

ـبـارات   ۹۹ نوجوانان است!  درصد اعت
وزارت آموزش و پرورش به دسـتـمـزد    
پرسـنـل آن اخـتـصـاص دارد و يـک                 
درصد باقيمانده براي مصارف ديگـر  

 است.
اصـغـر      خاطر داريـد کـه عـلـي           به

فاني، وزير سابق آموزش و پـرورش،      
پـروژه   ۱۰۰ گفت: "اين وزارتخانه    مي

ـيـمـه       تـمـام دارد، حـدود يـک سـوم                 ن
آمـوزان ايـران، در فضـاهـايـي               دانش

ـنـد کـه در مـعـرض              تحصيل مي کـن
سـازي   تخريب هستند و نياز به مقاوم

هزار کالس درس نيز در    ۰ ١٣ دارند. 
نقاط مختلف کشور، فـاقـد وسـايـل         
ـيـل      گرمايشي مناسب هستند. به دل
ـبـار کـافـي در آمـوزش و                   نبود اعـت

الزم را بـراي    پرورش، معلمان، انگيزه
 هاي خود ندارند". افزايش مهارت

عبارت بـاال، بـخـوبـي خصـلـت             
نماي وضعيت اين وزارتخـانـه اسـت.      
هــمــيــن اعــتــراف هــولــنــاک بــه مــا            

گويد که وضع از چه قـرار اسـت.        مي
اي است که قرار نيست،  اين وزارتخانه

پولي خرجش بکنند. به همين خاطـر   
هم دارند به اشکال مختلف وظايفش 
ــل                ــازار خصــوصــي مــنــتــق ــه ب را ب

کنند. خصوصـي سـازي در ايـن            مي
کند. مهد کودکـهـا     وزارت غوغا مي

تقريبا به نهادهاي مـذهـبـي و افـراد           
وابسته به نهادهاي امنيتي جمهـوري  
اسالمي سپرده شـده اسـت. مـدارس         

بندي شده در سطوح مختلف بـا   طبقه
استانداردهاي متفاوت، ايـجـاد شـده      

ـقـاضـي       است. بسته به توان مالي مـت
ليست بلند بااليي از اين مـدارس بـه     
اسامي مختلف از قبيل نيمه دولتي، 
ـئـت امـنـايـي،                   ـفـاعـي، هـي ـت غيـر ان
تيزهوشان، شـاهـد، امـيـن و غـيـره،             

هـاي نـجـومـي بـراي             اغلب با قيمـت 
ـنـه            هـاي جـاري        شهـريـه وديـگـر هـزي

ـيـد وزرات                تحصيلـي کـه مـورد تـائ
تـوان     آموزش و پرورش اسـت را مـي      

 يافت.
بـا ايـن اوصـاف،        انترناسيـونـال:      

ـلـي               دسترسي بـه امـکـانـات تـحـصـي
 چگونه است؟

طـبـق آمـارهـاي       سيامک بهاري:  
دست اندرکاران جمهوري اسالمي از   
هر صد کودک،  پنجاه و يک کودک به 
آموزش دسترسي ندارند. اين رقـمـي      
معادل بيش از پانزده ميليـون کـودک     

شـود. طـبـق          و نوجوان را شامل مـي 
ـيـون    سرشماري اخير،  حدود سي ميل
نفر از جمعيت کشور ايران را کودکان 
و نوجوانان زير هيجده سال تشـکـيـل      

دهند. از اين تعداد حـدود هـفـده          مي
ميليون و پانصد هزار نفر آن کودکـان  
از صفر تا چهارده سال هستند. حـاال    
ـتـان          با يک حساب سرانگـشـتـي دسـت
مي آيد که اگر پنجاه و يک نفر از صد 
کودک از ادامه تحـصـيـل بـازبـمـانـد،          
رقمي بيش از هفت ميليون کـودک و    
نوجوان عمال از چـرخـه تـحـصـيـل و           

 اند. آموزش حذف شده
سال گـذشـتـه مـجـمـوع          ۱۵ طي 

هــاي گــونــاگــون       آمــوزان دوره     دانــش
ـيـون (در سـال            ۱۹ تحصيلي از  ـل مـي

ـيـون در      ۱۳ ) به کمتر از  ۱۳۷۸  ميل
سال جـاري رسـيـده اسـت. ايـن رقـم                  
هولناکي است. پديده بازمانـدگـي از      
تحصيل همچنان رو بـه رشـد اسـت.        
پديده بيسوادي نه تنها رو به کـاهـش     
ـيـرغـم ادعـاهـاي               ـلـکـه عـل نيست،  ب
کاذب حکومت اسالمي،  همـچـنـان    

 اي دارد. رشد شتابنده
آخرين سرشماري نفوس در ايـران    
نشان ميداد دوميليون کـودک فـاقـد        
ـنـد، و در            امکانات تحصيلـي هسـت

ـيـونـي             ١ ۹ سال  ـل ـنـج مـي با افزايش پ
محرومين از تـحـصـيـل و آمـوزش              
روبرو ميشويم. اين حـاصـل فـالکـت        
اقتصادي،  بي توجهي عـامـدانـه بـه       

دسترسي کودکان به تحصيـل و يـک       
تراژدي تمام و کمال اسـت. در عـيـن         
حــال بــخــشــي از کــارکــرد آگــاهــانــه          
طبقاتي کردن آموزش براي دسترسي 
به حق تحصيل است. اوليـن قـدم بـه         
درب وردي آموزش و پرورش بيش از 

 هفت ميليون قرباني دارد!
جــمــهــوري اســالمــي کــودکــان         
خانواده هاي مهـاجـر افـغـان را "بـي             

دانـد. بـه       هويت و بي شناسنامه" مي 
اضافه "کودکان صيغه اي" که حاصل 
ازدواج موقت بوده انـد و فـاقـد پـدر             
مشخص مـحـسـوب مـيـشـونـد هـم             
ـيـون کـودک را             ـل چيزي حدود نيم مـي
شامل ميشود که از چرخه تحـصـيـل    

اند. آمار دقيقي از جمـعـيـت      بازمانده
دانش آمـوز روسـتـايـي در دسـتـرس             
نيست. وگرنه اين رقم قـطـعـا بسـيـار         
بيشتر از تعداد اعالم شده اسـت. در       
مناطقي که زبان اصلي و رايج مـردم    
ـيـسـت، رهـا کـردن             در آنجا فارسي ن
ادامه تحصيل بسيار شايعتر است و   
ـيـشـتـري را شـامـل            اين آمار تعداد ب

 ميشود.
سند تحول بنياديـن  انترناسيونال: 

وزرات آمـوزش و پـرورش و جـهــت              
 گيري آن چيست؟

ــهــاري:           ــامــک ب آمــوزش و    ســي
پرورش براي جمهوري اسـالمـي يـک        
ـــ ايـدئـولـوژيـک               ـ  نهاد مهم سـيـاسـي
است. چند ميليون کودک و نوجوان را 
يک جا در اختيار گرفته است، تا آنهـا  
را براي تـامـيـن اهـداف سـيـاسـي و                
اعتقادي اش آموزش بدهد. مراکز و    

هاي آموزشي براي جـمـهـوري     محيط
اسالمي معادل سربازخانه و پـادگـان     
اسـت. شـتـسـشـوي مـغـزي، تـرويــج                
خرافات، مقابله بـا عـلـم و دانـش و             
دستاوردهاي مدرن امروزي. نهادينـه   
کردن جدايي جنسيتي و تبعيـض در    
هــمــه ســطــوح از ارکــان آمــوزش و             
پرورش در جمهوري اسـالمـي اسـت.      
ـبـعـيـض و                    ـنـا شـده بـر ت سازماني ب
نابرابري در همه سطوح. در دسترسـي   
به مدرسه و تحصيل، در تدوين کتب 
آموزشي، در جداسازي جنيستي، در   
ــن              ــامــي ــودجــه، در ت تــخــصــيــص ب
امکانات تحصيلي بـرابـر بـراي کـل           
جامعه، در تـالش بـراي دسـتـرسـي              

احاد جامعه بـه عـلـم، تـحـصـيـل و                
ـتـي      غيره، تبعيض سازمان يافته دول

 کنيد. را مشاهده مي
ـيـاديـن آمـوزش و           ـن سند تحول ب
پـرورش سـنــدي بــراي اســتـحــکـام و             

هايي است کـه     نهادينه کردن تبعيض
برشمردم. کودکاني که توانسـتـه انـد،       
ـقـر و فـالکـتـي کـه                     عليرغـم هـمـه ف
جمهوي اسالمي به جامعه تـحـمـيـل     
کرده است، به مدرسه راه يابنـد، وارد    

ـيـش از         اي مي عرصه شوند که طـي ب
ـفـه دسـتـگـاه                  سه دهـه تـالش بـي وق
امــنــيــتــي و اطــالعــاتــي جــمــهــوري        
اسالمـي، آنـرا قـدم بـه قـدم بـه يـک                    
پادگان نظامي ــ امنيتي بيشتر شبيه 
کرده است، تا مـحـيـط کسـب عـلـم             
ودانش بـراي کـودکـان و نـوجـوانـان.             
دست درازي مـذهـب در آمـوزش و            
پرورش نهادينه ترين اقدام جـمـهـوري    
اسـالمـي اسـت. بـطـوري کـه حـتــي                 
مدرک تحصيلي، مشابه مـذهـبـي و      

ـتـه مـي           شـود،     ديني دارد، مـثـال گـف
معادل مدرک ليسانـس و يـا مـدرک          

 حوزه اي!
بد نيست که به چند بند از سـنـد     
بنيادين تحول در آمـوزش و پـرورش       
گذرا هم که شده نگاهي بينـدازيـم تـا      
موضوع دست درازي مذهب در همه 
ارکان آموزش و پرورش بهـتـر روشـن      

 شود. عين متن:
ـيـم و          گزاره هاي ارزشي نظام تـعـل

 تربيت رسمي عمومي عبارتند از:
ـقـش        ــ آموزه۱  هاي قرآن کـريـم، ن

ـتـي      معنوي، اسوه ـي اي، هدايتي و تـرب
پيامبر اکرم (ص) و حضرت فاطـمـه     

ــه             اهللا   زهــرا ســالم     ــم ــا و ائ ــه ـلــي عـ
السالم) بـه ويـژه         معصومين (عليهم 

مـداري در     امام زمان (عج) و واليت  
ها براي تـحـقـق جـامـعـه          تمام ساحت

 عدل جهاني (جامعه مهدوي).
ـيـت        ـل هـاي مـذهـبـي          تبصـره: اق

مصرح در قـانـون اسـاسـي بـراسـاس           
 قوانين موضوعه اقدام خواهند کرد.

هاي بنيادين مهدويت و  ــ آموزه۲ 
انتظار که رمز هويـت اسـالم نـاب و          

منتشر گرديد. تجديد انتشار آن با جايگزيني آمار جديد، که توسط سيامک بهاري انجام شده،  ۵۷۷ انجام گرفت و در انترناسيونال  ۱۳۹۳ اين مصاحبه در مهرماه 
 گوياي چگونگي وضعيت آموزش و پرورش در حکومت جمهوري اسالمي است.

 

 نگاهي به آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
 

 گفتگو با سيامک بهاري
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ـقـاي آن در عصـر                عامل حيـات و ب
غيبت است، به عـنـوان مـهـمـتـريـن            

 رسالت منتظران در عصر غيبت.
ـــــ مــيــراث نــظــري و عــمــلــي           ۳  ـ

حضرت امام خميني (ره)، تـعـمـيـق         
ـقـالب اسـالمـي،          عالقه و پيوند با ان

 قانون اساسي و واليت فقيه.
ــ فرآيند تعليم و تربيت در تمـام  ۴ 
ـيـت                 ساحت ـيـم و تـرب ها شـامـل تـعـل

اعتقادي، عبادي و اخالقي، تعليم و   
ـيـم و      تربيت اجتماعي و سياسي، تعل
تربيت زيستي و بدني، تعليم و تربيت 
زيباشناختي و هنري، تعليم و تربيـت  

ـيـت     اقتصادي و حرفه اي، تعليم و تـرب
علمي و فناورانه مـنـطـبـق بـر نـظـام              
معيار اسالمي (مباني و ارزشـهـاي      
برگرفته از قرآن کريم، سنت حضـرات  

السالم) و عـقـل       معصومين (عليهم 
که تعليم و تربيت اعتقادي، عبادي و 

 اخالقي در آن محوريت دارد.
ــه          ۵  ـن ـيـ ــ زمـ ــ ــازي کســب        ــ س

ـ بـا تـأکـيـد بـر                شايستگي ـ  هاي پايه
خصــوصــيــات مشــتــرک اســالمــي ـ        
ايراني و انقالبي، در راستاي تکوين و 

آموزان در  تعالي پيوسته هويت دانش
 ابعاد فردي، خانوادگي و اجتماعي.

در همين پنج بند آغـازيـن سـنـد       
شود که قرار است  تحول مشاهده مي

آموزش و پرورش، موجوداتي تربيـت  
کند که مانند روبـات بـرنـامـه ريـزي          
شده اند. افردي مغزشويي شده که بـه   
پيچ و مهره هاي ايـدئـولـوژيـک نـظـام         
اسالمي تبديل شوند. اما تا هـمـيـن       
جا جمهوري اسالمي دريافتـه اسـت،     
که جامعه با عبور از سنگرهاي قرون 
وسطايي اين حکومت، راه خود را بـه  
سمت يک جهان مدرن و امروزي کـج    
کرده اسـت. وحشـت ايـن پـس زدن،              

دارد    جمهوري اسالمي را بـر آن مـي      
که مذبوحانه با ارائه طرحهاي جـديـد   
به فکر سيطره ارتجاعي خود بـاشـد.     
اين پس رانـدن جـمـهـوري اسـالمـي             
بخش مهم و چشـمـگـيـر مـبـارزات             
ــکــومــت اســت.                ــه ح ـي ـلـ ــردم عـ  م
ـيـاديـن، عـلـم         از ديدگاه سند تحول بن
هــمــان قــرآن و حــديــث اســت. چــاه               
جمکران و غيبت و ظهور و غيره هـم    
بايد نقش جايگزين دروس بيولوژي و 
ـفـا کـنـد. تـاريـخ               زمين شناسي را اي

هاي مـحـمـد و حشـو و              همان، غزوه
ـيـشـمـارش،        نشو با کنيزان و زنهاي ب
جنگها و سازشهاي امامان شيـعـه و     
 عيش و عشرت آنان و غـيـره اسـت.         

هـاي عـلـوم انسـانـي و               حذف رشـتـه    
مقابله آشکار با آن، سـمـت و جـهـت         

آموزش و پرورش به قـرون وسـطـي و        
ـتـي      تحجر اسالمي است. آخوند قـرائ

گويد: "کتابها بايد بررسـي شـود.         مي
.  بايد در آموزش و پرورش مسائلـي   
آمـوزش داده شـود کـه واجـب و يـا                  
مستحب باشد"! اين جـلـوه اي تـمـام           
ـقـا ضـد عـلـمـي                نما از نگرش عـمـي

 دستگاه حکومتي است.
براي يک چنيـن نـظـام آمـوزشـي          
فوق ارتـجـاعـي و قـرون وسـطـايـي،                
کودک و دوران کـودکـي او شـادي و              
ــعــدادهــاي           ــت کــودک، اســت خــالقــي
منحصر بفرد کودکان و نوجوانـان نـه     
تنها ارزشي ندارد که خود يک پـديـده     

شـود. بـخـاطـر           ضد ارزش تلقي مـي   
ـيـاردر "صـادق                   ـل داريد کـه وزيـر مـي

گفت مهد کودکي که  محصولي" مي 
شهادت طلبي را ترويج نـکـنـد بـايـد          
بسته شود! همين چندي پيش بود که  
يکي از سران سپاه پاسدارن از "فاجعه 
رقص و آواز" در مـهـد کـودکـهـا يـاد           

 مي کرد!
هجوم دار و دسته اراذل و اوبـاش  
حکومتـي بـعـنـوان مـدرس نـمـاز و                
ارسال "روحاني به مـدراس"، تشـديـد        
ـتـي بسـيـج مـدارس و              ـي فعاليت امن
انــــگــــيــــزاســــيــــون کــــودکــــان و            

هــايشــان، ايــجــاد مــراکــز           خــانــواده
خبرچيني در راس اولويتهاي آموزش 

 و پرورش است.
پروژه اسالمـي کـردن و بـاز هـم             
اسالمي تـر کـردن مـدارس در راس            
امور جاري وزارت آموزش و پـرورش  

گيرد و صد البته بعد از سـه       قرار مي
دهه، جمهوري اسالمي خود را ناکـام  

 يابد! از اجراي اهدافش مي
تخصيـص بـودجـه      انترناسيونال:  

 براي مدارس به چه ترتيب است.
يک نگاه فوري به سيامک بهاري:  

وضعيت بودجه مدارس، اسـتـانـدارد      
جمهوري اسالمي براي اداره مـدارس  
و دانش آموزان را ساده تر پيش چشم 

آورد. سـرانـه دانـش آمـوزان يـک              مي
ــانــدارد اســت.               بــخــش از ايــن اســت
سرانـه دانـش آمـوزي در جـمـهـوري               
اسالمي مبلغي حداکثر حدود بيست 
ــا                  و هشــت هــزار تــومــان اســت. ب
ـيـد،       محاسبه به نرخ دالر حساب کـن
تقريبا ميشود هفت، هشـت دالر در      
سال! اين مبلغ البته تقريبا هيچوقـت   
پرداخت نشده است. اين مبلغي است 

 G.D.Pکه براساس دو شاخص   
ـيـد     يعني سهم آموزش وپرورش ازتـول

سـهـم    G.N.Pناخالص داخلي و   
ـيـد نـاخـالـص          آموزش وپرورش ازتـول

ملي، بايد به مدارس پرداخت شـود.    
بنابراين جمهـوري اسـالمـي سـاالنـه          

دالر بـه ازاي     ۸ چيزي معادل حداکثر 
ـقـا    هر دانش آموز، قرار است براي ارت
سطح آموزشي و ورزشي، نـگـهـداري      
مدارس و بهبود و مقاوم سازي آنهـا،  
سرويسهاي بهداشتي و غيره بپردازد. 
اين مبلغي است که خـود آمـوزش و       
پــرورش اذعــان دارد کــه يــا هــرگــز             
ـيـمـه                     پرداخـت نـکـرده و يـا نصـفـه ن
پرداخـت کـرده اسـت. ايـن تـمـام آن                  
چيزي است که بـه آن بـودجـه سـرانـه              

گويند. حاال اين مبلغ نـاچـيـز را          مي
ــودجــه پــنــج هــزار                ــار کســري ب کــن
ميلياردي بگذاريد، تـا حسـاب کـار          
روشن شود. در مقايسه بودجه سرانـه   
آموزش و پرورش جمهوري اسـالمـي   
با بودجه سرانه برخي کشورها ماننـد  
ژاپن و انگليس و آلمـان، کـه بـودجـه         
سرانه دانش آمـوزي در آن کشـورهـا          

هــزار دالر      ۷۰ ١ تــا      ۵۰ ١ مــعــادل   
تـوجـهـي       است، بخوبي نشـان از بـي        

عامدانـه حـکـومـت اسـالمـي بـراي              
توجه به امر دانـش در کشـور دارد.           

هـزار دالر       ۵۰ ١ دالر را کـنـار          ۰ ١ 
بگـذاريـد تـا ايـن مـقـايسـه دردنـاک                 

 بيشتر مشخص شود.
مدارس دولتي با بـاجـگـيـري از         
جيب اوليا دانش آمـوزان بـه اشـکـال         
مختلف، و به بهانـه هـاي گـونـاگـون          
تحت نام "هـمـيـاريـهـاي مـردمـي" و              

شود. يـعـنـي بـطـور            غيره تامين مي
ــه تــحــصــيــل             واقــعــي مــردم هــزيــن
ـبـارات           فرزندانشان و بخـشـي از اعـت

پـردازنـد.      آموزش و پـرورش را مـي          
ساخـتـن مـدارس هـم يـا بـه بـخـش                   
خصوصي يا با اعانه و يا تـوصـل بـه      

 شود. خيرين مدرسه ساز تامين مي
تهيه کتابهاي درسي کـه قـطـعـا         
ـتـي و کـامـال                   بايد جـزو بـودجـه دول
رايگان باشد نيز خود يک بار سنگيـن  

هـاسـت.      مالي ديگر بر دوش خانواده
ـيـش      همين امسال کتابهاي درسي، ب
از هفتاد درصد گرانتر گرديده اسـت.    
اما تخصيص بودجه براي انواع امور 
ايدئولوژيک و مذهبي موجود اسـت.  

 الدين آشنا"، براي نمونه، "حسام
ــاد              ــي در ســت ــده روحــان ــمــايــن ن

نور مي گويد: "بر اساس آمـار       راهيان
ـبـاري بـالـغ بـر              تـا     ۴۰۰ ساالنه اعـت

مــيــلــيــاردتــومــان در بــودجــه         ۵۰۰ 
نـور در       استاني و ملي بـراي راهـيـان       

شـود". پـس          سطح کشور هزينه مـي   
بودجه براي اجراي سياستهاي تعييـن  

 شده اختصاص دارد.

نـظـام آمـوزشـي       انترنـاسـيـونـال:        
ـقـشـي در                جمهوري اسـالمـي، چـه ن
شــادي و يــا افســردگــي کــودکــان و            

 نوجونان در ايران دارد؟
به نظـر مـن کـل        سيامک بهاري:  

دستگاه حکومتي جمهوري اسالمـي  
اي را کـه بـراي ارعـاب               همان نقـشـه  

جامعه و مطيع کردن مردم به قوانين 
ـيـن الـهـي         اسالمي تحت عنوان قـوان
دارد، بطور سيستماتيک، هدفمـنـد و     
ـيـاده           آگاهانه در آموزش و پـرورش پ

 کرده است.
در نــظــام آمــوزشــي جــمــهــوري         
اسالمي بيش از صد و پنجاه مراسـم  
ـلـف، طـراحـي شـده             با عناوين مـخـت
است. در ميان اينهمه مراسم نميتوان 
يک مراسم شـاد، کـه خـنـده بـر لـب                 

 کودک بياورد، پيدا کرد.
نظام آموزشي جمهوري اسالمـي  
در ايجاد افسردگي، پژمردگي و جـو    
ـيـن              غم و اندوه نقش اسـاسـي و تـعـي
کننده دارد. کل سيستم آمـوزشـي بـا       
دست درازي در زنـدگـي خصـوصـي           
کودک، استقالل فکري و ذهنـي او را      

کند. کودک با مفاهيـمـي     پريشان مي
آنهم اجبـاري و مـکـرر کـه مـعـنـاي                
ملموسي از آنها نـدارد و کـال ارزش         
کــودکــانــه نــدارد، مــانــنــد مــحــرم و          
نامحرم، گناه، نمـاز،عـبـادت، تـوبـه،        
ـثـار، حـالل و                  شهـادت، جـنـگ و اي
حرام، نـجـس و پـاک و غـيـره روبـرو                 

اش بـه هـم          شود. دنياي کـودکـي    مي
هـاي     اي از پديـده  ريزد و مجموعه مي

زمخت و انـدوهـگـيـن و نـاآشـنـا بـا                 
دنــيــاي کــودکــانــه او، جــاي شــادي،          

ـتـزي            هـايـش را        جست و خـيـز و فـان
گـــيـــرد. نـــظـــام آمـــوزشـــي،               مـــي

سيستماتيک اين فضا را مهندسي و   
کند. کـتـابـهـاي درسـي            مديريت مي

هاي ايدئـولـوژيـک     مملو از همين داده
است. بجز محتواي ضد علمي شـان     
و عدم تطابق با موازين شناخته شـده  
ـبـع              و استـانـداردهـاي آمـوزشـي، مـن
ايجاد غم و اندوه و ايـجـاد احسـاس          
ـبـي کـه         گناه در کودکان است. مـطـال
اساسا براي هـجـوم بـه ذهـن کـودک              
طراحي شده اند، او را آماج حـمـالت     

 دهند. بيرحمانه قرار مي
جدايي جنسيتي از مـهـد کـودک      

شود. جدايي از هـمـبـازي،        شروع مي
جدايـي از اسـبـاب بـازي مشـتـرک،               
جدايي از بازيهاي جمعي مختلط، به 
يــکــبــاره ديــواري از حــس تــرديــد و            

کند.  تفاوت در ذهن کودک ايجاد مي
پسران خود را مهاجم و دختران خـود    

را در معرض هجوم همـسـاالن خـود      
هــا و      بــيــنــنــد! ســپــس مــراســم          مــي
هاي مذهبي ــ سياسي کودک را    بازي

پيچد. بطور مثـال؛ جشـن      درخود مي
ــارتــريــن              تــکــلــيــف يــکــي از غــمــب
جشنهايـي اسـت کـه ايـن سـيـسـتـم                 
طراحي و مهندسـي کـرده اسـت. در           
اين بـه اصـطـالح جشـن قـرار اسـت               
دختربچه هاي نه ساله، از اين به بعد، 
ـنـي را رعـايـت             حجاب و تکليـف دي
کنند. از امروز به بعد آتش جهنـم در     

حـرم و          انتظار آنها زبانه مي کشـد! مـ
نامحرم، حد شرعي و هـمـه کـراهـت         
اندوهبار مذهب بـه يـکـبـاره بـر سـر             

ــي               ــودک آوار مــــ ــود.       کــــ  شــــ
رقص و آواز و موسيقـي کـه سـازنـده         
ـيـمـا در                ـق ذهن کودک اسـت و مسـت
ـقـل کـودک            پرورش شخصـيـت مسـت

کـنـد، مـمـنـوع         نقش پايه اي ايفا مي
است و بساطش برچيـده شـده اسـت.        
ـيـر انـکـار                ـقـي و تـاث خالقيت موسـي

ـقـي         ناپذير نت ها و هارمونـي مـوسـي
ـنـده    اي از سـيـسـتـم            بخش تعيين کـن

آموزشي مدرن در جهان متمدن است 
که جمهوري اسالمي بشدت مانع آن   

 است.
کال ايجاد جوي که کودک خود را 
گناهکار و بدهکار ببيند، اساس کار 
مذهب با جامعه و به طريق اولـي بـا     
ـيـد،                کودکان اسـت. فـکـرش را بـکـن
کودک هفت، هشت ساله بـابـت کـدام      
"گناه" بايد از خدا طلب بخشش کند؟ 

 مگر چه کرده است؟
انـــواع اردوهـــاي مـــذهـــبـــي ـ            
ـقـش را دارنـد.            آموزشي هم هميـن ن
محيط هاي آموزشي اساسا غمبار و 

اند. مانند مسـجـد و تـکـيـه              عبوس
شوند. کـودکـان       عزاداري طراحي مي

در اين محيط ها بايد بيامـوزنـد کـه      
ـنـد،             ـب سرباز اسالمنـد، شـهـادت طـل
ـثـار در راه            عشق و دوستي يعـنـي اي

 حکومت و اهداف آن.
ـبـعـيـض سـازمـان            درعين حال ت
يــافــتــه دولــتــي و رســمــي در نــظــام             
آموزشي يک بخش و يک رکن ديـگـر     

هاي آمـوزشـي      اندوهبار شدن محيط
است. تبعيض و نـابـرابـري احسـاس            
حقارت مخربي در شخصيـت کـودک     

 کـــــــنـــــــد.        ايـــــــجـــــــاد مـــــــي       
به کل اين سيستم عبوس و غـمـزده،     
فقر و فالکت عمومي تحميل شده بـا  

شـود     جامعه را هم اضافه کنيد، مـي 
تـوانـم      کانون عزاداري! به جرئـت مـي     

بگويم، محيط مـدارس در ايـران از         
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ترين مـحـيـط       ترين و غمزده اندوهناک
 هاي آموزشي در جهان است.

نکته مهمتري که اينجا شايـد از    
نظر پنهان بماند حق شاد بودن اسـت.  
ـنـد رفـاه،               شادي يک حـق اسـت. مـان
مانند سالمتي، مانند اسـتـراحـت و        
تفريح. حق شاد بودن يک رکن زندگي  
کودک است. نظام آموزشي اساسا بـا     
ـتـن و پـايـمـال کـردن آن،                 ناديده گـرف
کودک را از کودکيش جدا مي کـنـد،     
ذهنش را با خرافات مذهبي آلـوده و    

 کند. تباه مي
ـنـده و شـوک آور              رشد نـگـران   کـن

ــزان افســردگــي در کــودکــان و               مــي
نوجوانان را نبايد دسـت کـم گـرفـت.           
اين اسباب دردسر وحشتناکـي بـراي     
خود اين افراد و کل جامعه و آينده آن 
خواهد بود. افسردگي فقط غمزدگـي   
نيست. تخريب شخصيت کـودکـان و     
نوجوانان،عواقب غير قابل جـبـرانـي      
دارد. کل نـظـام سـيـسـتـم آمـوزشـي                
مسبب و عامل اصلي اين فروپاشـي  
ــان              و درونــگــرايــي مــخــرب در مــي
کودکان و نـوجـوانـان اسـت. سـپـردن            
اداره مـهـد کـودکـهـا بـه مسـاجـد و                 
نهادهاي مذهبي از ديگر پروژه هـاي  
سيستم آموزشي مبتـنـي بـر تـرويـج          

 ايدئولوژي اسالمي است.
بدون ترديد، بخش اعظم آنچه که 

هـاي     به فوق برنامـه هـا در مـحـيـط           
ـنـد،       آموزشي اسالمي معروف هسـت
ـيـم               مستقيما و بـدون واسـطـه، تـعـال

سياسي است که بايد ملکه   ـ مذهبي 
 ذهــن کــودکــان و نــوجــوانــان گــردد.         
از سوي ديـگـر، مـحـيـط آمـوزشـي              
بعلت حساس بودنش، به دژ نظامي ـ 
ـيـه اسـت، تـا                     ـيـشـتـر شـب امنيـتـي ب
مــدرســه! ايــن پــادگــانــي اســت کــه             
دستگاه اطالعاتي براي کسب حقايق 
ــواده،                  ــان ــه و خ ــان ــان درون خ ــه پــن
سربازانش را مورد تـجـسـس دايـمـي        

  دهد. قرار مي
بنابراين هجوم مذهبي و ايـجـاد     
فضاي غـم و انـدوه داليـل سـيـاسـي               
کامال حساب شده اي دارد. از نـظـر        
جمهوري اسالمي هـمـانـطـور کـه در          
جامعه نبايد شادي و جشـن و سـرور       

هـاي آمـوزشـي       برپا باشد، در محيط
ـيـسـي      ـل که ديگر تماما تحت کنترل پ
حکومت هم هست، بهيچ وجه خبري 
از شادي و هلهله و رقص و مـوزيـک       
نبايد باشد. حرام و حـالل و واجـب و          
مستحب، مفاهيمي اسـت کـه جـاي        

 گـيـرد.     حق و انتخاب و رأي را مـي         
همانطور که اساسا در مذهب جـايـي   

ـتـخـاب وجـود نـدارد،                براي حـق و ان
انجام دستورات ديني نامش واجبات 
ـيـسـت، نـامـش           است و آنچه مجاز ن

هـاي آمـوزشـي         حرام است. مـحـيـط      
تحت کنترل شديد همين آمـوزه قـرار     

 دارند.
نتيجه ايـن تـهـاجـم       انترناسيونال: 

 شود؟ چه مي
اين يـک تـهـاجـم       سيامک بهاري:  

ـتـرل اسـت.        سازمان يافته و تحت کـن
ـيـم و بـالفصـل آن بـه                   ـق نتيجه مسـت
صورتهاي انفـجـاري، عصـيـانـگـري،         
ـقـام و خشـونـت،                ـت ناآرامي، حـس ان

رحـمــي و عـدم تـحــمـل نـظــرات                 بـي 
مــتــفــاوت و مــخــالــف، اطــاعــت و           
ـيـر و چـنـد            فرودستي، احساس تـحـق
گانگي شخصيتـي از خصـوصـيـات         
شناخته شده و بـارز ايـن فشـارهـاي             
ايدئولوژيک است. فرار از اين فضـاي     
ـيـن واکـنـش                    ـنـق، اول بسـتـه و مـخـت
طبيعي کودکان و نـوجـوانـان اسـت،           
ــ                    ـيـن مـذهـبـيـ  اين فـرار بـرابـر قـوان

شـود،     سياسي جـرم مـحـسـوب مـي         
ــي و               ــهــاي مــخــف ــرايــن شــادي ــاب بــن
زيرزميني و در عين حال دوگـانـگـي      

کند. براي کـودکـان       بسرعت رشد مي
و نوجوانان، رياکاري و فريبکـاري بـه     
بخشي از واکنش طبيعي و دفـاع از      

 شود. حق خود بدل مي
هـنـر و فـرهـنـگ          انترناسيونـال:     

مورد نـظـر جـمـهـوري اسـالمـي در                
 آموزش و پرورش کدام است؟

هـمـانـطـور کـه        سيامک بـهـاري:      
پيشتر هم اشاره شد، فرهنگ و هـنـر     
مذهبي و اسالمي قبل از هـر چـيـز،      
قبل از اينکه از زاويه زيبا شـنـاسـانـه     
که خاصيت هنر است، به آن پرداختـه  
شود، زمختي و تعفـن ايـدئـولـوژيـک        

زنــد و مشــام را           آن، چشــم را مــي       
آزارد. در آنچه که به اصطـالح بـه       مي

آن هنر و فرهنگ مذهبي و اسالمـي  
ـتـخـاب،     گفته مي شود، آزادي، حق ان

شکوفايي، حقيقت، تکامل و پويايي 
و زيبايي جـاي خـود را بـه اطـاعـت              
محض، شيفتگي بـدون تـعـقـل، بـي          
اخــتــيــاري و حــقــارت، مــبــالــغــه و            

 دهد. گويي و تخدير ذهن مي گزافه
ــه              ــن ب حــکــومــت اســالمــي اي

خـواهـد بـه زور           اصطالح هنر را مـي 
دگـنـک بــه جـامــعـه و مــخـصـوصــا               
کودکان و نوجوانـان تـحـمـيـل کـنـد.            

ـيـد کـه جـوانـان از آنـهـا چـه                     مي ـن بي
ـيـه     جوکهايي مي سازند. جوکهاي عل

خميني و مـذهـب و خـدا و ائـمـه و                

ابوالفضل پـارتـي، حسـيـن پـارتـي و             
 غيره واکنش دفاعي جامعه است.

حــکــومــت اســالمــي افــکــار و           
هاي سياسي ـ مذهبي اش را در        ايده

ـلـم و                  ـي غالب سرودهـا و اشـعـار و ف
نمايش و تعزيه و پرده گرداني و سينه 
زني و نوحه خواني و مداحي و گريه و 
شيون و ايجاد فضاهاي تخـديـر شـده      
مذهبي که نامش را فضاي "روحانـي  
و اخالص" گذاشته به خورد جـامـعـه       

ـنـا بـه اقـرار                  دهد. مـي     مي ـيـد ب ـن ـي ب
خودشان، هنوز موفقيتي نداشته اند. 
اين به اصطالح "هنـر" جـز بـا زور و              
تهديد و ارعاب و مغزشويي راه رشـد  

   ديگري نيافته است.
براي نمونه به مراسم تکان دهنده 
ـنـي"،       و بهت آور، "شيرخوارگان حسـي

نيروي بسيج “ "سه سالگان حسيني"،   
شيرخواران"، نگاه کنيد، اينها جشـن     

شـونـد. ادامـه          و سرور محسوب مـي 
تـوان در جشـن          منـطـقـي آن را مـي          

تـــکـــلـــيـــف، اعـــيـــاد مـــذهـــبـــي،          
ها و مداحـي و تـعـزيـه و            خواني نوحه

 غيره ديد.
هــنــر و فــرهــنــگ اســالمــي در          
حقيقـت فـرهـنـگ مـرد سـاالرانـه و                
ـنـي              عشيرتي، ايستـا و بشـدت لـمـپ
است. بقول منصور حکمت، فرهنگ  
اسالمي، بخشي از لمپنيزم جـامـعـه      

 است.
ـبـايـي، ذوق،              شخصـا ذره اي زي
ـفـکـر              جسارت، شکـوفـايـي، غـنـا، ت
پيشرو، نوآوري، گسترش دامنه ذهن 

ها را در  و دست يابي به ظرائف پديده
ـنـم. آنـچـه کــه فـرهـنــگ                 آن نـمـي     بــي

شـود، بـخـش         اسالمي نـامـيـده مـي      
ـنـي    جدايي ناپذير دستگاه استبداد دي
است. عميقا ضد زن، ضد بـرابـري و        
ـلـي پـس رو و                 در هر شکل و شـمـاي
عـقــب مــانــده اســت. ايــن دسـتــگــاه            
ـيـغـي و تـوپـخـانـه ايـدئـولـوژيـک                   تبل
جمهوري اسالمي است که خودش به 

ــر" اطـــالق مـــي               ــد.     آن "هـــنـ  کـــنـ
کودکان از اين هنر اسـالمـي بشـدت      

بينند، خشونت و زمخـتـي    آسيب مي
اش با روان و ذهـن سـاده و حسـاس            
کودکان بيگانه است. اجبار و تهـديـد    
بخش وسيعي از اين به اصطالح هنـر  

دهد و بايد به شـکـلـي       را تشکيل مي
آنان را از معرض آسيبهاي اين دسـت  
درازي بــه حــقــوق کــودکــان مصــون          

 داشت!
چه آلترناتيوي بايـد  انترناسيونال:  

 جلوي جامعه گذاشت؟

پيشرفـت جـهـان      سيامک بهاري:  
معاصر، دست يـابـي بـه الـگـوهـاي             
دقيق علمي بايد هدف ما بـاشـد. در      
عــيــن حــال در مــواجــه بــا تــوحــش             
اسالمي و هجوم به حق کودکان، بايد 
ـفـرم        تعرض را سازمان داد. بايد پـالت

 براي جايگزيني داشت.
برنامه يک دنياي بهتر يک نمـونـه   
ـنـاد و اجـرا بـراي             و الگوي قابل اسـت
ـبـول       جامعه است. استاندارد مورد ق
در وحله اول اين است، که آمـوزش و      
دسترسي به تحصيل در همه سـطـوح   
بايد تماما رايگان و اجـبـاري بـاشـد.       
ـيـاز               دولت موظف بـه تـامـيـن ايـن ن
عمومي است. تمامي استانداردهاي  
چندگانه و طبقاتـي شـدن آمـوزش و          
پــرورش بــايــد بــرچــيــده شــود. هــمــه           
کودکـان حـق دارنـد بـه يـکـسـان بـه                   
آموزش و پرورش با استانـدارد واحـد     

دســتــرســي داشــتــه بــاشــنــد. ارتــقــاء         
علمي، تامـيـن سـالمـت جسـمـي و             
رواني کودکان، ايجاد مراکز آموزشي 
با سطح کيفيت اسـتـانـدارد بـرابـر بـا           
ـفـه دولـت             پيشرفتهاي عـلـمـي، وظـي
است. بايد آموزش و پرورش يک نهاد 
کامال غير ايدئولوژيک باشد. کـوتـاه      
کــردن دســت هــر نــوع ايــدئــولــوژي            
سـيــاسـي و مــذهــبـي از آمــوزش و              
پرورش يک خواست فوري و الـزامـي       

 است.
محيط هاي آموزشي بايد شاد و 
جذاب باشند. اين وقتي ممکن اسـت  
ـنـــه                    کــه راهــهــاي دخــالــت و رخـ

 ايدئولوژيک را مسدود کرد.
آموزش يک حـق اسـت. رايـگـان          
بودن آموزش و پـرورش کـال بسـاط          

کند.  تحقير و تبعيض را هم جمع مي
آموزش يک بن و يک استاندارد بـراي    

ـلـي تـوسـط                   ـب بنا بـه فـراخـوان ق
ـيـن اجـتـمـاعـي و مـردم شـهـر                     فـعـال

شهريور  ۱۶  سنندج، امروز پنجشنبه
ــه               ســاعــت هــفــت و بــيــســت دقــيــق
بعدازظهر تجمعي با شرکت جمعـيـت   
قابل توجهي از مـردم ايـن شـهـر در             
ـتـل دو         ميدان اقبال در اعتراض بـه ق
ـبـر اهـل بـانـه و در حـمـايـت از                       کـول
کولبران برگزار شد. نيروهاي رژيـم در     
مـيــدان اقــبـال تــالش کـردنــد مــانــع            
برگزاري اين تجمع شوند امـا مـوفـق        

مـردم بـا آمـدن بـه خـيـابـان                 نشدنـد.  
فردوسي از اول اين خيابان تـا سـه راه       
ـيـمـايـي کـردنـد و شـعـار                نمکي راهپ

 دادند.
اعــالم خــواســت و مــطــالــبــات          

کولبران توسط  جمعـيـت حـاضـر در         
 تظاهرات،

  پايان دادن به کشتار کولبران
برکناري فرماندار ايـن شـهـر کـه         
ـبـران       مردم او را باني فرمان قتل کـول

 معرفي ميکنند

مجازات و مـعـرفـي عـامـالن و          
  آمران کشتن کولبران

جبران خسارات وارده به خـانـواده     
 هاي کولبران

 کار يا بيمه بيکاري
 تضمين امنيت شغلي

ـيـروي       در نزديکي سه راه نمکـي ن
اقــدام بــه مــتــفــرق کــردن         انــتــظــامــي

جمعيت کرده و مردم بـا آنـان درگـيـر         
ـفـر را                شدند. نيروهـاي سـرکـوب ده ن

 بازداشت کردند.
کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري از مـردم مـبـارز شـهـرهـاي               
کردستان و ديگر شهرها مـيـخـواهـد       
که در حمايت از خواست و مطالبـات  
برحق کولبران و در اعتراض به کشتار 
آنها به هر شکل که ميتوانند دست به 

  اعتراض بزنند.
خـواسـت و       با حمايت گسترده از

مطالبات کولبران، ميتوان و بايـد بـه     
جـنــايـات هـرروزه حـکــومـت عـلــيــه             

 کولبران پايان داد.

 کميته کردستان ۹  اطالعيه خبري شماره
 

تجمع مردم شهر سنندج در حمايت از 
 کولبران و مبارزه مردم بانه
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شهريور کارگران شرکـت   ١٤ روز 
واحد به همراه دانشـجـويـان و ديـگـر          
فعالين کارگري و معلمان در مـقـابـل    
مجلس و خيابان هاي اطـراف آن در        
حمايت از آزادي کارگر زنـدانـي رضـا      
شهابي از چهره هاي شناخته کارگري 
تجمع کردند. اين تجمع در پـاسـخ بـه       
فراخوان خانم ربابه رضـايـي هـمـسـر          
رضا شهابي در حـمـايـت از رضـا و             

 خواسته هايش بر پا شد. 
تجمع کننـدگـان در ايـن روز بـا             
شعارهـاي رضـا شـهـابـي آزاد بـايـد                
گردد، کارگر زنداني آزاد بايـد گـردد،     
آزادي رضا شهابـي، خـواسـت فـوري         
ماست، کارگر مي ميرد، ذلت نـمـي     
پــذيــر، ســالم بــر کــارگــر، درود بــر               
شهابي، اعتراض خود را فرياد زدنـد.  
دامنه اين تجمع اعـتـراضـي بـعـد از          
درگير با ماموران انتظامي به مـتـرو     
کشيده شد و در مترو صـداي کـارگـر      
زنــدانــي آزاد بــايــد گــردد، طــنــيــن             
ـنـدگـان در مـتـرو             انداخت. تظاهرکـن
براي مردم حاضر توضيـح دادنـد کـه        
رضا شهابي کيست و چـرا در زنـدان         
است، و از اينـکـه چـگـونـه کـارگـران            
بدليل نداشتن تشکل خود از پايه اي   
ترين حقوق خود محرومند صـحـبـت    

 شد. 
گيري بود کـه    تجمع در حال شكل

يكي از ماموران انتـظـامـي دائـم بـا          
توهين و هتاكي به معترضان تشـنـج   
را به فضاي تجمع آورد و هنگاميکـه  
قصد دستـگـيـري يـکـي از اعضـاي             
ــا                 ــکــاي واحــد را داشــت، ب ــدي ســن
اعتراض جـمـع روبـرو شـد. شـركـت                
كنندگان نه تنها اجازه دستگـيـري را     
ندادند بلكه با واكنش تهاجمـي خـود     
صف نيروي انتظامي را به عقب هـل  
دادنــد. در ادامــه چــنــد ده نــفــر از                  
معترضات بخشي از خيابان مـقـابـل    
مجلس را اشغال كردند و با سر دادن   

كــارگــر زنــدانــي آزاد بــايــد       «شــعــار   
ـيـروي         »گردد نسبت به تـعـرضـات ن

انــتــظــامــي واكــنــش نشــان دادنــد.           
اجــازه  «گــفــتــنــد    مــعــتــرضــان مــي   

نخواهيم داد دوستان ما را دستـگـيـر    
ـتـسـگـي        .»كنيد اين مقاومت هـمـب

ـتـظـامـي از          باعث دور شدن نيروي ان
تجمع شد. در ادامه شركت كنندگـان   
با حركت از مقابل مجلس تـا مـتـرو      

آزادي شـهـابـي      «بهارستان، با شعار 

به اين تجمـع   »خواسته فوري ماست
 خاتمه دادند.

ـتــراضــي                ــجــمــع اعـ در ايــن ت
پالكاردهاي متعددي با شـعـار جـاي      
ـيـسـت و در رابـطـه بـا                کارگر زندان ن
ـيـان               وضعيت رضـا شـهـابـي و زنـدان
سيـاسـي در زنـدان رجـايـي شـهـر و                  
مشکالت طبقه کارگـر در ايـران در         

 دست داشتند.
لينک فيلم تظاهرات با شکوه در   
مقـابـل مـجـلـس در دفـاع از رضـا                  

 شهابي ضمميه است. 
عليرغم اينکه رضا شهابـي دوره    
محکوميتش را سپري کرده اسـت و      
با وجود اينـکـه نـامـه آزادي اش بـه              

را در پرونده خود  ۹۴/۶/۲۴ تاريخ 
ديده است، مقامات قضايي تمـامـي   
مدت مرخصي پزشکي وي را غيبت 

روز    ٩٦٨ محسوب کرده و او را به      
ديگر حبس مـحـکـوم کـرده انـد. در             
اعتراض به اين حکم رضا شهابـي از    
هفدهم مرداد ماه در اعتصـاب غـذا     
به سر ميبرد و وضعيت جسماني اش 
ـنـده اسـت. رضـا شـهـابـي                 نگران کـن

زندان رجايي شهر  ١٠ اکنون در سالن 
منتقل شده است. هم اکنون کـارزاري   
ـيـه            در حمايت از رضا شـهـابـي و عـل
ـتـي در جـريـان اسـت.                  ـي احکـام امـن
سنديکاي شرکت واحد طي طوماري 
اعتراض خواستار حـمـايـت از رضـا           
شهابي شده است. تشکلهاي کارگري  
مختلف، فعالين و رهـبـران کـارگـري       
طــي بــيــانــيــه اي بــازگــردانــدن رضــا          
شهابي به زندان و حکم حبـس جـديـد      
او را محکوم کـرده انـد و خـواسـتـار            
آزادي بدون قيد و شرط رضا شده اند. 
طــومــارهــايــي اعــتــراضــي از ســوي        
فعالين کارگري و معلمان در حمايـت  
از رضــا شــهــابــي و خــواســتــهــايــش          
ـيـن                   منتشر شـده اسـت. در سـطـح ب
ـيـز کـنـگـره اتـحـاديـه هـاي                   المللي ن
کارگري بريتانيا خواهان آزادي فـوري  

 و بدون قيد شرط رضا شهابي شد
دبيرکل کـنـگـره اتـحـاديـه هـاي              
کارگري (تي يو سي)، خانم فرانسس   
او گرادي، در نامه اي خطاب به سفير 
ايران در بريتانيا، از رئيس جـمـهـوري    
اسالمي ايران خواسته است که فـعـال   
کارگري، رضا شهابي، را فـوري آزاد      
کند و تصميم دولت مبـنـي بـر عـدم         
پــذيــرش مــرخصــي پــزشــکــي او را           

 محکوم کرده است.
تا کنون مارک هانکوک، ريـاسـت   
کشوري و چارليز فلوري، دبير و خزانه 
دار کشــوري کــارگــران خــدمـــات              
عمومي کانادا، شارون بارو دبير کـل    

هـاي      المللي اتحاديه کنفدراسيون بين
کــارگــري (آي تــي يــو ســي)، نــج                  
سنديکاي عمده ي کارگران فـرانسـه،     
سِ. اف .د.ت؛ سِ. ژِ.ت؛ اونســا؛                   
          .ـيـدر و اف اتحاديه سنديکائي سـول
اس. او (فرهنگيان) ، سنديـکـاهـاي       
کارگـران در سـوئـد از جـملـه الرش                
ـيـر اتـحـاديـه سـراسـري                ليندگـرن، دب
ــد (              ــوئ ــورت س ــرانســپ ــران ت ــارگ ک

ـيـر     ٦١٠٠٠  عضو) ، آندرش فربه دب
اتــحــاديــه ســراســري فــلــز ســوئــد (           

عضو )، اتحاديه کمونال   ٣١٣٠٠٠ 
عضو)، اتحـاديـه     ٥٠٠٠٠٠ سوئد( 

سراسري کـارگـران در سـوئـد (ال.او               
عضــو)، طــي نــامــه           ١٤٦٧٤١٧ 

هايي سرگشاده بـه مـقـامـات ايـران            
ضمن اعتراض به بازگرداندن مـجـدد   
رضا شهابي به زندان و اعالم حمايـت  
از خواستهاي او، اعـتـراض خـود را            
ـيـن          نسبت به فشار به رهبران و فـعـال
کارگري و امنيـتـي کـردن مـبـارزات          
اعالم داشته و خواستار آزادي فـوري      
ــه                   ــان دادن ب ــاي ــي و پ رضــا شــهــاب
دســتــگــيــري فــعــالــيــن کــارگــري و            
ـيـه                   اجتمـاعـي شـده انـد. کـارزار عـل
امنيتي کردن مبارزات از جمله بـراي  
آزادي رضا شهابـي بـا قـدرت ادامـه           

 دارد. 
کمپين براي آزادي کارگران زندان 
حمايت قاطع خود را از رضا شهـابـي   
و خواستهايـش اعـالم مـيـکـنـد. بـا               
حمـايـت وسـيـع از رضـا شـهـابـي و                   
پيوستن به کارزار عليه امنيتي کردن 
مبارزات از رضا شـهـابـي خـواسـتـار         
پايـان دادن بـه اعـتـصـاب غـذايـش                
باشيم و براي آزادي فوري و بدون قيـد  
و شرط او تالش کنيم. رضا شـهـابـي     

 بايد فورا آزاد شود. 
کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران         

 زنداني
Shahla.daneshfar2

@gmail.com 
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امروز مردم شهر بانه، کارگران و 
ــگــان و              ـت ــان، بــازنشــسـ دانشــجــوي
ـلـف در          پرستاران در تجمعات مـخـت
تـهـران و اصـفـهــان و بـانـه و رشــت                   
تظاهرات هاي بزررگي برپا کـردنـد و     
عليه جنايت و بيحقوقي و وضـعـيـت    

 معيشتي اعتراض کردند. 
هزاران نفر از مـردم خشـمـگـيـن        
ـبـر             ـتـل دو کـول بانه در اعتراض به ق
امروز در خيابان هاي شهر به حرکـت  
درآمــدنــد و بــا ســنــگ در مــقــابــل             
تيرانـدازي و پـرتـاب گـاز اشـک آور                
اوباش سرکوب حکـومـت دسـت بـه         
مقابله زدند. طبق گزارشات مختلف  
از کميته کردستان حـزب حـداقـل ده        
نفر از مردم شهر مجروح شـده انـد و       
شهر بانه تعطيـل شـده اسـت. مـردم            
بانه خـواهـان مـعـرفـي و مـحـاکـمـه                
ـبـران،                  ـتـل کـول عامليـن و آمـريـن ق
برکناري فرماندار اين شهر که مـردم    
او را باني فرمان قتل کولبران معرفي 
ـنـد، پـاپـان دادن بـه کشـتـار                   ميـکـن
کولبران، جبران خسارات هـاي وارده    
ـنـد. در                  به خانـواده هـاي آنـهـا هسـت
مريوان و سردشت و برخي ديـگـر از       
شهـرهـاي کـردسـتـان خـبـرهـايـي از                
ـبـانـي از مـردم          تحرک مردم در پشتي

 بانه ميرسد. 
در تهران کارگران شـرکـت واحـد        
که تعداد قابل توجهي از دانشجويان 
و معلمان آنها را همراهي ميـکـردنـد    
با شعار زندانـي سـيـاسـي آزاد بـايـد             
گردد و آزادي شهابي خواستـه فـوري     
ــع و                     ــجــم ــه ت مــا اســت، دســت ب
ـيـمـايـي زدنـد، خـواهـان آزادي                راهـپ
ـيـان        فوري رضا شهابي و سايـر زنـدان
سياسي شدند و با زندانيان سـيـاسـي      
رجـايـي شـهـر اعــالم هـمـبـسـتـگــي                
کردند. اين تجمع بـه فـراخـوان ربـابـه           
رضايي همسر رضا شهابي سـازمـان   
داده شده بود. در اين تظاهرات مـردم   
مانع دستگيري توسط سـرکـوبـگـران     
حکومت شـدنـد و بـراي لـحـظـاتـي                
خيابان مـقـابـل مـجـلـس را اشـغـال               

 کردند. 
در تهران در مقابل دفتر روحانـي  
و سـازمـان بـرنـامـه و بـودجـه و در                    

اصــفــهــان و رشــت بــازنشــســتــگــان         
آموزش و پـرورش و بـازنشـسـتـگـان           
ارتش و پرستاران بازنشسته دست بـه  
ـيـه                تجمعـات اعـتـراضـي زدنـد، عـل
اخــتــالس شــعــار دادنــد و خــواهــان          
رسيدگي فوري به خواست هاي خـود    
شدند. بازنشستگان اعالم کردنـد تـا      

 حق خود نگيريم از پا نمي نشينيم. 
کارگران پروفيل ساوه نيـز امـروز     
دست به اعتصاب و تـجـمـع زدنـد و         
خواهان پرداخت فـوري حـقـوق هـاي         

 خود شدند. 
ـيـه     اينها اکثريت مردمند که عـل
حکومت به ميدان آمده اند و هـرروز    
ـتـخـوران و            ـيـه مـف حلقه محاصره عل
سرکوبگران را تنگ تر ميکنند. علم  
ـيـت را بـا                    ـتـه بـود روحـان الهدي گـف

و کـنـسـرت            هاي اجـتـمـاعـي       شبکه
اند ايـن گـوشـه اي از             محاصره کرده

واقعيت است اما واقعيت بزرگتر اين 
است که مردم در خيابان ها نيز دارند 
کل اوباش دزد و جنايتکار حـاکـم را     
ــد تــا بســاط             ــکــنــن مــحــاصــره مــي
حکومت اسالمي و نظام استثمـار و    
اختالس و فساد و فقر و محرومـيـت   
ـيـروي                  را در هـم بـريـزنـد. فـرمـانـده ن
ـتـه بـود            انتظامي استان مـرکـزي گـف
تجمعات اعتراضـي در سـال جـاري          
سه و نيم برابر شده اسـت. امـا بـايـد            
اضافه کرد که خشم و نفرت مردم نيز 
عميق تر شده و مصمم تر از هميشـه  
و همبسته تر از هـمـيـشـه دارنـد بـه               

 ميدان ميايند. 
مردم آزادي ميخواهند، حـرمـت   
و امنيت ميخواهند، رفاه و عدالت و 
بــرابــري مــيــخــواهــنــد و بــه زوايــاي           
مختلف وضعيت موجـود اعـتـراض      
ميکنند و ترديدي نـدارنـد کـه بـراي           
داشتن يک زندگي انساني حـکـومـت    
نحس اسالمـي بـايـد گـورش را گـم              
کند. اين خواست مشـتـرک و فـوري          

 همه مردم است. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
سپتامبر  ۵ ، ۱۳۹۶ شهريور  ۱۴ 

 ۲۰۱۷ 

در تهران، بانه، اصفهان و رشت مردم  
 دست به تظاهرات زدند

 طنين شعار کارگر زنداني آزاد بايد گردد در مقابل مجلس  اسالمي
 تجمع اعتراضي در مقابل مجلس اسالمي در حمايت از رضا شهابي
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ـيـرکـل اتـحـاديـه          والتر سانچز، دب
جهاني اينداستريال طي نـامـه اي در       
پنجم سپتامـبـر بـه مـقـامـات ايـران              
خواستـار آزادي کـارگـران زنـدانـي و              
رعايت حقوق بنيادين کارگران ايـران    

ـيـش از                ٥٠ ميشود اين اتـحـاديـه ب
ميليون کارگر را در بخش هاي انرژي 

ـيـشـتـر از          کشـور     ١٤٠ و توليد در ب
جهان را در بر ميگيرد. در بخشي از    
ـيـن آمـده                   اين نـامـه اعـتـراضـي چـن
ـنـداسـتـريـال         است:" اتحاديه جهاني اي

خواهد که  بار ديگر از دولت ايران مي
سازمان جـهـانـي کـار        ۸۷ نامه  پيمان

آزادي تجمع و حمايـت از    «در مورد 
در    ۹۸ نـامـه        ، و پيمان»حق تشکل

زنــي    حــق تشــکــل و چــانــه       «مــورد   
را تصويب کنـد. خـواسـت        »جمعي

روشن ما از دولت شما اين اسـت کـه     
ـيـوسـتـن بـه                   حقـوق کـارگـران بـراي پ

ـفـي و         سنديکاها و اتحاديه هاي صـن
برخـورداري از حـمـايـت قـانـونـي از                

زني جمعي و بستن قـراردادهـاي      چانه
کار جمعي را تضمين کنيد.". مـتـن        

 کامل اين نامه ضميمه است. 
حمايت هاي تـاکـنـونـي از رضـا          
شــهــابــي، از اســمــاعــيــل عــبــدي و           
محسن عمراني از معلمان معترض، 
عليه احکام صادر شده براي محمـود  
ـفـي              بهشتي از اعضـاي کـانـون صـن

سال حـبـس،    ١٤ معلمان در تهران با 
عليه احضـار عـلـي نـجـاتـي عضـو                
هيات مديره سنديکاي نيشکر هفـت  

ـيـه حـکـم                  ٦ تپه با  مـاه حـبـس، عـل
وحشيانه شالق براي شاپور احسـانـي     
راد عضو هيات مديره اتحاديه آزاد،   
ـتـي زنـدان بـراي            ـي و عليه احکام امـن
ـيـن        فعالين کارگري، معلمان و فـعـال

 اجتماعي و امنيتي کردن مبارزات:
ــاســت            - مــارک هــانــکــوک، ري

کشوري و چارليز فلوري، دبير و خزانه 
دار کشــوري کــارگــران خــدمـــات              

 عمومي کانادا
شـــارون بـــارو دبـــيـــر کـــل                -

هـاي      المللي اتحاديه کنفدراسيون بين
 کارگري (آي تي يو سي)، 

پــنــج ســنــديــکــاي عــمــده ي            -
کارگران فرانسه، سِ. اف .د.ت؛ سِ.       
ژِ.ت؛ اونسا؛ اتـحـاديـه سـنـديـکـائـي            
 سوليدر و اف. اس. او (فرهنگيان)، 

سنديکاهاي کارگران در سوئد  -
از جمله الرش ليندگرن، دبير اتحاديه 
سراسري کارگران ترانسپورت   سوئـد 

عضو) ، آندرش فربه دبير    ٦١٠٠٠ ( 
اتــحــاديــه ســراســري فــلــز ســوئــد (           

عضو )، اتحاديه کمـونـال     ٣١٣٠٠٠ 
عضـو)، اتـحـاديـه         ٥٠٠٠٠٠ سوئد( 

سراسري کـارگـران در سـوئـد (ال.او               
 عضو)،  ٧ ١ ٧٤ ٦ ٤ ١ 

اتحاديه بين المللي معلمان، و  -
 عفو بين الملل

اتحاديه بين المللي ترانسپورت -
 آي تي اف

ـيـن              ٣٣١ بيانيه  - ـفـر از فـعـال ن
معلمين، کارگـران و دانشـجـويـان و           
ديگر فعالين اجتماعي در اعـتـراض     
به احضار محـمـود بـهـشـتـي عضـو            
کانون صنفي مـعـلـمـان در تـهـران و             
علي نـجـاتـي عضـو هـيـات مـديـره               
سنديکاي نيشکر هفت تپه بـه زنـدان     
بيانيه داده و بـه سـرکـوبـگـري هـاي                 

 حکومت اعتراض کردند
ـيـن                   - ـيـه جـمـعـي از فـعـال ـيـان ب

کارگري و اجتماعـي در حـمـايـت از           
رضا شهابي و عليه حکم شالق بـراي  

 شاپور احساني راد
ـتــراضــي              - ـيــه هــاي اعـ ـيــانـ بـ

تشکلهاي کارگري سنديکـاي واحـد،     
اتـــحـــاديـــه آزاد کـــارگـــران ايـــران،            
ـبـرز،                 ـقـاش ال سنـديـکـاي کـارگـري ن
انجمن صنفي کارگران برق و فلز کـار    
کرمانشاه، سنديکاي کارگران فلزکـار  

 مکانيک، انجمن صنفي معلمان
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 
Shahla.daneshfar2@

gmail.com 
http://free-them-

now.com   
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اتحاديه جهاني اينـداسـتـريـال از       
خـواهـد کـه رهـبـران             دولت ايران مي

درنـگ آزاد       سنديکايي زنداني را بـي   
کند و حقوق بنيادي کـار را رعـايـت          

 کند".
 ۲۰۱۷ سپتامبر  ۵ ژنو، 

بـــه: آقـــاي حســـن روحـــانـــي،             
 جمهورجمهوري اسالمي ايران رئيس

جــمــهــور حســن       جــنــاب رئــيــس   
 روحاني،

من اين يـادداشـت را در مـقـام             
دبيرکل اتحاديه جهاني اينداسـتـريـال    

نويسم. اينداستريال بيشتر  به شما مي
از پــنــجــاه مــيــلــيــون کــارگــر را در              

هاي انرژي و توليد در بيشتر از    بخش
کشور جهان، از جمله در ايران،  ۱۴۰ 

کــنــد. از شــمــا            نــمــايــنــدگــي مــي     
خواهيم که رهبـران سـنـديـکـايـي          مي

ـيـد، و              زنداني را بـي      درنـگ آزاد کـن
ـيـادي           ـن رعايت تمام و کمال حـقـوق ب
کــار در آن کشــور را هــرچــه زودتــر               

 تضمين کنيد.
اي به مـا   کننده هاي نگران گزارش

رسيده است حاکي از اذيـت و آزار و          
نــيــز بــازداشــت کــارگــران و رهــبــران          

يـي بـه خـاطـر            سنديکايي و اتحاديـه 
اســـتـــفـــاده از حـــقـــوق بـــنـــيـــادي             

ـيـل، مـا        سنديکايي شان. به همين دل
قيد و شـرط   خواهان آزادي فوري و بي

همه کارگران و رهبـران سـنـديـکـايـي         
زنداني، از جمله اسماعيـل عـبـدي و        

 رضا شهابي هستيم.
اتحاديه جهاني اينداستـريـال بـار      

خـواهـد کـه         ديگر از دولت ايران مـي   
سازمان جـهـانـي کـار        ۸۷ نامه  پيمان

آزادي تجمع و حمايـت از    «در مورد 
در    ۹۸ نـامـه        ، و پيمان»حق تشکل

زنــي    حــق تشــکــل و چــانــه       «مــورد   
را تصويب کنـد. خـواسـت        »جمعي

روشن ما از دولت شما اين اسـت کـه     
ـيـوسـتـن بـه                   حقـوق کـارگـران بـراي پ

ـفـي و         سنديکاها و اتحاديه هاي صـن
برخـورداري از حـمـايـت قـانـونـي از                

زني جمعي و بستن قـراردادهـاي      چانه
 کار جمعي را تضمين کنيد.

انتظار ما ايـن اسـت کـه دولـت             
شما در راه ايجاد شرايـط و مـحـيـط         
مناسب و مؤثر براي تـأمـيـن حـقـوق        

يـي و رعـايـت           سنديکايي و اتحاديـه 
 درنگ اقدام کند. کامل آن بي

 منتظر پاسخ سريع شما هستيم.
 با احترام،والتر سانچز، دبيرکل

 تراكت هاي حزب

 كمونيست كارگري ايران  

 را تكثير و وسيعا پخش كنيد
 

www.wpiran.org 
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بار ديگـر سـرود "زيـر بـار سـتـم                
نميکنيم زنـدگـي" تـوسـط کـارگـران              
ماشين سازي هپکو در خيابان هـاي    
اراک طنين انداخت. سرودي که يادآو  

ــلــيــه ســتــم      ۵۷ روزهــاي انــقــالب      ع
حــکــومــت شــاه و امــروز صــداي               
اعتراض کارگران و دهها ميليون نفر 
ـيـکـاري و بـي              از مردم عليه فقر و ب
حقوقي و فسـاد و سـتـم هـاي هـمـه               

 جانبه نظام اسالمي است. 
ـبـهـشـت کـارگــران           ۱۲ روز    اردي

کارخانه هپکو در خيابان هـاي اراک      
ـيـه               دست به راهپيـمـايـي زدنـد و عـل
نپرداختن چـنـد مـاه حـقـوق و عـدم               
پرداخت حق بيمه توسط کارفرما کـه  
آنها را با مشکل تمديد دفترچه هـاي  
خــود روبــرو کــرده اســت اعــتــراض            

شهريور  ٨ کردند. کارگران هپکو روز 
نيز خيابان ملک را بستند و با شـعـار   
ـيـامـت          مشکل ما حل نشـه، اراک ق
مــيــشــه، عــزم خــود را بــراي تــداوم            

 مبارزه اعالم کردند. 
در همين روز کارگـران کـارخـانـه       
آذر آب نيز در مقابل دفتر امام جمعه 
اراک، ساختمان دادگستري و مـرکـز       
صدا و سيماي استان مرکزي تـجـمـع    
کردند و خواهان پرداخت فوري حقوق 
هاي خود، رفع مشکالت بيمـه و از      
سر گيري فعاليـت کـارخـانـه شـدنـد.           

 ۲۶ کارگر اين کـارخـانـه از           ۱۸۰۰ 
ارديبهشت اعتراضات دامـنـه داري       
را شروع کرده و اکثر روزهـا در حـال         
تجمع در کارخـانـه و يـا در مـقـابـل               

 مراکز دولتي بوده اند. 
ين دومين بـار اسـت کـه ظـرف           
چند روز گذشته کـارگـران هـپـکـو و            
آذرآب دست به تجـمـعـات هـمـزمـان         
ميزنند. اعتراضات کارگري در اراک   
ـيـسـت.             به هپکو و آذرآب مـحـدودن
کارگران کمبـايـن سـازي و مـاشـيـن             

ــعــداد ديــگــري از                 ســازي اراک و ت
کارخانه هاي بزرگ و کوچک اين شهر 
نيز با مشکالت مشابهي مواجهـنـد   
و فضا چنان اعتراضي است که وزيـر  
صنعت و معدن در روزهاي گـذشـتـه      
سفر خود به چند شهر استان مـرکـزي   
ـنـده      را لغو کرد و روز گذشته دو نـمـاي

ـتـه       اي    مجلس خواهان تشکيل کـمـي
متشکل از وزير صنعت و مـعـدن و       
ـنـدگـان               مقامـات اسـتـانـداري، نـمـاي
مجلس شـوراي اسـالمـي، مـديـران            
مالي دولتي و مسـئـوالن بـانـکـي و          
ساير اشخاص و دستگاههاي دولتـي  

 شدند.  
کـــارگـــران هـــپـــکـــو و آذرآب            
ميتوانند نقش مهمي در بـه مـيـدان        
آوردن کارگران ساير مراکـز کـارگـري      
در اراک و سـازمـانـدهـي تـجـمـعـات             
بزرگ اعتراضي در اين شهـر داشـتـه      
ـنـد افـزايـش              باشند. مطالبـاتـي مـان
دستمزد باالتر از هزينه سبد زندگـي،  
پرداخت فوري حقوق هاي مـعـوقـه و      
ـيـز          رفع مشکالت بيمه کـارگـران و ن
کار يا بيمه بيکاري بـراي جـوانـان و          
ـبـاتـي               بيکاران شهر از جـملـه مـطـال
ـتـوانـد اکـثـريـت مـردم                 است کـه مـي
ـيـه ظـلـم و          زحمتکش اين شهر را عل
ســتــم ســرمــايــه داران و حــکــومــت           
اسالمي شان متحد و يـکـپـارچـه بـه        
ميدان آورد. حضـور خـانـواده هـاي              
کارگـران در تـجـمـعـات اعـتـراضـي               
ـقـويـت مـبـارزات           نقشي کليدي در ت
کارگران دارد. تنها با قدرت است که  
ميتوان کارفرماها و ارگانهاي دولتي 

 را عقب راند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
ــور          ۱۳  ــريـ ــهـ  ۴ ،    ۱۳۹۶ شـ

 ۲۰۱۷ سپتامبر 

کارگران هپکو و آذرآب اراک بازهم 
 راهپيمايي و تجمع کردند

 حمايت اتحاديه جهاني اينداستريال از کارگران ايران
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ـيـن                  فکر مـيـکـنـم بـا شـروع اول
هاي اسارت، از بردگي تا اينـکـه    جلوه

اولين آدمها اسير شدند و برده شـدنـد     
تا امروز، مقوله آزادي مطرح بوده. از 
ـيـن جـايـي کـه             اولين تبعيض، از اول
ـقـات و       جامعه تقسيم ميشود به طـب
اقشار، بخشهاي فرودست و فرادسـت  
و باالدست. از اولين جايي که دولـت     
به وجود مي آيد و از اولين جايي کـه    
سرکوب و اختنـاق شـروع مـيـشـود،          
ســلــطــه شــروع مــيــشــود در نــقــطــه            
مقابلش مقاومت در مقابلش شـروع    
ميشود و شعارهاي اين مقاومت در   
ب آزادي                  مقـابـل ظـلـم و اسـارت خـُ
است، در مقابل تبعيض شعار برابري 
است که البته بشر در طول چند هـزار    
سال تاريخش مـفـهـوم ايـن آزادي و             
ـنـکـه در چـه                برابري را با توجـه بـه اي
جهاني سير ميکـرده در هـر لـحـظـه            
رده آزادي              تعريف کـرده، بـراي يـک بـ
ـبـاشـد. ولـي         يعني اينکه ديگر برده ن
اينکه حاال که برده نيست ولي مقوله 
حق رأي آخر هنوز ابداء نشده يا هيـچ  
ـتـي مـتـکـي بـر و                    نظام و هـيـچ دول
منبعث از مردم نيست و متـکـي بـه      
رأي مردم نيست آن موقـع اصـالً بـه        
ــد و                ذهــن کســي خــطــور نــمــيــکــن
رده              موضوعيت ندارد. هـمـيـن کـه بـ
نيست و داغش نميکنند و جسـمـش     
مال کسي نيست، يک آزادمرد اسـت    
و ميتواند راه برود توي بيابان و کسي 
ـتـوانـد                الاقل بخاطـر بـرده بـودن نـمـي
بگيرد و قل و زنجير به او بـزنـد، ايـن        
يک مقوله آزادي را براي آن تـوضـيـح      
ميدهد يـا بـراي رعـيـت آزادي يـک                
معني دارد. براي جـهـان امـروز هـم            
آزادي معـنـايـي دارد کـه بـه جـهـان                

ترين آدم  امروز مربوط است. بيحقوق 
امروز از برده هزار و پانصد سال پيش 

تـر اسـت. در ايـن شـکــي                 بـا حـقـوق     
نيسـت. ولـی آزادي در هـر دوره در                 
رابطه با اسـارت در آن دوره مـعـنـي             

 دارد.
آزادي بــنــظــر مــن يــک مــفــهــوم         

ـبـه      ٍّ  آزادي اسـاسـا    ٍّ …  اساسا دو جـن
دارد يکي جنبه سلبي اسـت. يـعـنـي        
اينکه چه قيودي بر آدم نبـايـد بـاشـد.       
چيزي که در مقـابـل اسـارت مـطـرح          
ميشود. چي نبايد بـاشـد. آزادي بـه            
اين معني که کسي نميتـوانـد آدم را       

محدود کند. آزادي به اين معني کـه     
اجباري بر شما نيست شما ميتوانيد، 
خودتان محق هستيد، مجاز هستيد 
ـيـد. ايـن                 اينکه خودتـان را ابـراز کـن
آزادي از نظر سياسي معني دارد. از      
نظر حقوقي و فرهنگي معـنـي دارد.     
آزادي در روابط شخصي و در روابـط    
اجتماعي معني دارد. ميشود بـه آن     
پرداخت. يک جنبه ديگر آزادي جنبـه   
ـيـد           اثباتي آن است. اينکه فـرض کـن
من آزادم نظرم را بيان کنـم ولـي اگـر        

هـا     براي بيان نظر در قـرن مـا رسـانـه        
الزم است و من سر سوزني امکانات 

اي را کنترل کنم  مادي ندارم که رسانه
ـفـاده           و در آن شرکت کنم و از آن اسـت

ب طـبـعـا       آن آزادي مـن روي        ٍّ  کنم خـُ
ـتـي          کاغذ است و آزادي بيـان مـن وق

اي نيست براي اينـکـه مـن       هيچ فرجه
بتوانم حرفهايم را بزنم عـمـالً از نـظـر         
ــلــبــي ســر جــايــش هســت. کســي            س
نيامده جلوي دهانم را بگيرد ولـي از      

اي نيست مـن ايـن        نظر اثباتي وسيله
را پـراتــيـک کـنــم. مـثــالً در حـالــت                 
تجريديش براي مثـال کسـي مـزاحـم         
ـيـد        شما نيست آزاد هستيد پـرواز کـن
ـنـي، از نـظـر جسـمـي                 ولي از نظـر ف

اي    امکانش را نداريد. در نتيجه نحوه
که بشر اين آزادي خودش را مبني بر 
پرواز را، پراتيک ميکند اين است کـه  
ميرود سعي ميکند يک ابزارهايي را 
بسازد، امکاناتي را ايجاد بکنـد کـه     
به او اجازه ميدهـد عـمـالً هـم پـرواز            
ـيـسـت ولـي         کند. پرواز بشر ممنوع ن
 مقدور نيست بخاطر نبود امکانات.

ـلـي مـهـم            آن جنبه سلبي کـه خـي
ـقـات           ٍّ  است، فورا مقوله دولـت و طـب

ـتـهـا و             حاکم را پيش ميکشـد و سـن
ايدئولـوژي و نـهـادهـاي سـيـاسـي و                
نهادهاي فـرهـنـگـي اي کـه بشـر را                 
مجبور ميکند خودش را ابراز نکند. 
بــراي مــثــال اجــازه نــدارد چــيــزهــاي          
ـتـار      معيني را بگويد، اجازه ندارد رف
معيني بکنـد، اجـازه نـدارد بـه کـار              
خاصي دست بزند، اين طيف وسيعي 
دارد. از حــق رأي نــداشــتــن و حــق                
ـيـت سـيـاسـي و تشـکـيـالت و                  فعال
اتحاديه درست کردن نداشتن تا اجازه 
سفر نداشتن، تا اجازه طالق نداشتـن،  
تا حق تحصيـل نـداشـتـن، تـا اجـازه             
ـنـي نـداشـتـن، تـا              اظهار نظر ضد دي

اجازه اظهار نظر جمهوريخواهانـه در    
ـتـي نـداشـتـن، طـيـف                  کشور سـلـطـن
وسيعي را در بر ميگيرد. در هـمـيـن       
جهان معاصر خودمان که ميپرسـيـد   
همه جورش هست. حقوقـي کـه يـک         
آمريکايي دارد من و شـمـا در ايـران        
نداريم. او ميتواند براحتي به باالترين  
نهاد مملکتش بـگـويـد بـاور نـدارم،            
قبول هم ندارم و بـگـويـد مـن آزادي             
انديشه دارم و هـر چـه هـم بـخـواهـم               
مــيــگــويــم. در ايــران بــطــور عــادي            
نميشود حتي اظهار نظر کرد راجع به 
ـقـد                  ـنـد شـمـا مـعـت حجاب. مـيـگـوي
ـيـسـت؟     هستيد حجاب خوب چيزي ن
بيا برو زندان! حتي تا اين حد. کـاري      
به اين ندارم که به اينکه آن مـمـلـکـت     
فاشيستي و عـقـب مـانـده و چـقـدر               
ـتــش ارتــجــاعــي اســت.               حــکــومـ
ميخواهم بگويم حتي اظهـار نـظـرت      

ـثـي    راجع به يک مسأله اي، موضع ثال
ممکن است در يک کشوري در همين 
جهان امروز با اعدام جواب بگيرد در 
يک کشور ديگري مجاز بـاشـد. ولـي       
ـبـه              آن طيف آزاديـهـاي سـيـاسـي جـن
سلبي قضيـه اسـت. رابـطـه بشـر بـا                

جنبه اثباتـي  …  توليد، رابطه بشر با
 آن است.
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مردم آزاديخواه، سازمانها و  
 نهادهاي مدافع حقوق انسان 

 
همانطور که ميدانيـد جـمـهـوري       
اسالمي و نظام حاکم بر اين کشور نه 
تنها هزاران نفر از مردم زحمتکش را 
ـبـري سـوق          به شغل غير انساني کـول
داده است بلکه آنـهـا را مـدام مـورد           
ـيـرانـدازي قـرار مـيـدهـد،             تعرض و ت
اموالشان را مصادره مـيـکـنـد و بـه          
اشکال مختلف آنها را مورد اذيـت و    
آزار قرار ميدهد. بايد در مقابـل ايـن      
وحشيگري با تمام قوا ايستاد و آنـرا      
ـيـسـت        محکوم کرد. هفته و ماهي ن
ـبـران و         که خبري از تيراندازي به کـول

 قتل آنها منتشر نشود. 
ـتـل دو        آخرين مورد مربوط به ق
نفر از کولبران بنام هاي حيدر فـرجـي   
و قادر بهرامي از اهالي بـانـه در روز       

ـفـر از                 ۱۳  شهـريـور اسـت. هـزاران ن
مردم بانه در مقابل ايـن جـنـايـت بـه          
خيابان آمدند اما جمهوري اسـالمـي   
اين تظاهرات حق طلبانه را نيز تالش 
کــرد بــا خشــونــت در هــم شــکــنــد.             
سرکوبگران حکـومـت بـه جـمـعـيـت            
تيراندازي کردند و تـعـدادي از مـردم        
ـيـل اصـابـت               معترض اين شـهـر بـدل
گلوله هاي پالستيکي مجروح و عده 
اي نيز دستگير شدنـد. امـروز مـردم         
سنندج نيز در حمايت از مبارزه مردم 
بانه و عليه جنايت حکومت دست به 

تظاهرات زدند. در شـهـرهـاي ديـگـر         
ـيـز فضـايـي از خشـم و                   کردسـتـان ن
ــه اســت و              اعــتــراض شــکــل گــرفــت
جمهوري اسالمي با نـظـامـي کـردن         
فضاي شهرها تالش ميـکـنـد مـانـع        
حرکت هاي اعتـراضـي مـردم شـود.         
ـبـران و         مردم ميخواهند کشتار کـول
هر نوع اذيت و آزار آنـهـا پـايـان داده           
شود و خساراتي که به آنها وارد شـده    
جبران شود. آمران و عامالن کشـتـار    
کولبران از جمله فرماندار بانه و هـمـه   
مقاماتي که در بانه و ساير شهرهـاي  
کردستان در قتل کولبران نقش دارنـد  
به مردم معرفي و محـاکـمـه شـونـد.        
ـيـکـاري بـايـد             کار مناسب يا بيـمـه ب
براي کولبران تامين شود تا مـجـبـور    

 به اين شغل غير انساني نشوند. 
از همه مردم آزاديخواه در سراسر 
کشور، از تشـکـل هـاي کـارگـري و              
ــاي                  ــاده ــه ــا و ن ــر تشــکــل ه ســاي
ــان و                ــويـ ــجـ ــواه، از دانشـ ــخـ آزاديـ
ـيـه            ـل نويسندگان و هنرمنـدان و از ک
مردم آزاده انتظار ميرود از کولبران و 
ـنـد    خواست هاي بحق آنها حمايت کن
ــلــيــه ايــن            و جــنــايــات حــکــومــت ع
زحمتکش تريـن مـردم را قـاطـعـانـه             

 محکوم کنند. 
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