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 ٦ صفحه  

 کارگران در هفته اي که گذشت
 

 شهال دانشفر

 ۲ صفحه  

   ٥ صفحه  

 

اطالعيه تشکيل واحد اليپزيک حزب 

 کمونيست کارگري ايران
 

 
 ٢ صفحه  

 بررسي انقالب اکتبر
 

صد سال از انقالب اکتبر مي گذرد. انقالبي که تاثيرات شگرف و ماندگاري را چه در روسيه و چه در سطح بين المللـي   
بدنبال داشت. عليرغم اينکه صد سال از اين رويداد تاريخي مي گذرد، هنوز موضوع بحث، بررسي و مـجـادالت بسـيـار            
است. مورخان و مفسران تاريخ، اقتصاددانان، دانشگاهيان و فعالين سياسي و اجتماعي و غيره در باره آن صـحـبـت مـي          
کنند و مي نويسند. هنوز مقاالت متعددي در مورد آن نوشته مي شود، سخنراني ها و ميزگردهايي در باره آن پرپـا مـي      

اجـتـمـاعـي و       -شود. اخيرا کتابهايي به اين مناسبت انتشار يافته است.انترناسيونال به جوانب مختلف اين رويدادسيـاسـي    
تاريخي نگاهي خواهد داشت و با طرح سئواالت و پاسخ به آنها، به پاره اي از مسائل اساسي ايـن رويـداد نـظـري خـواهـد               

 اندخت و هر هفته يکي از آنها را نشر خواهد داد. 
 

 جايگاه انقالب اکتبر در تاريخ معاصر
 

 حميد تقوايي

 عليه سيستم آموزشي اسالمي بميدان بيائيم!
 

 پيام حميد تقوائي بمناسبت آغاز سال تحصيلي

 ٤ صفحه  

 سپتامبر ۱۱ در سالگرد فاجعه تروريستي 
 حق با منصور حکمت بود!

 

 علي جوادي

 ٩ صفحه  

صدها هزار کارگر فرانسه در مقابل طرح 
هاي ضد کارگري دولت سرمايه داران 

 دست به راهپيمايي زدند

تجمع همبستگي با مردم بانه و کارگران 
 ايران در سليمانيه

 ١٠ صفحه  

گزارشي از اعتراض مخالفين جمهوري 
 اسالمي در تورنتو

 

در اعتراض به البي هاي رژيم تحت محمل   
 بازگشايي سفارت!

 ١٠ صفحه  

تجمع اعتراضي در دفاع از کارگران 
 زنداني و زندانيان سياسي

 ١٠ صفحه  

 ٧ صفحه  

 سخني به مناسبت  آغاز سال تحصيلي 
 

 شهال دانشفر

 ٧ صفحه  

 گزارشي از کنفرانس

 "من کودک هستم" 
 در مالمو در کشور سوئد! 

 

 حسن صالحي

 ١١ صفحه  

مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي را هرچه 
 بيشتر گسترش دهيم

 

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران

 ٩ صفحه  

تجمع در حمايت از زندانيان سياسي در مقابل 
 نفر ٤ زندان گوهردشت کرج و دستگيري 
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انترناسيـونـال: اهـمـيـت بـررسـي             
اانقالب اکتبر در چيست؟ چرا هـنـوز     
پس از صـد سـال کـه از وقـوع ايـن                  
رويداد مي گـذرد، هـمـچـنـان مـورد           
بحث و بررسي وسيع  قرار مي گيـرد.  
ـبـر در درون و          پيامدهاي انقالب اکت
بيرون روسيه در آنزمان چه بـود و بـه         
چه صورت در رويداهاي امروز جهـان  

 قابل پيگيري است؟
ـبـر از          حميد تقوايي: انقالب اکـت
جنبه هاي متعددي مهمترين تـحـول   
ـيـا اسـت. ايـن               در تاريخ معـاصـر دن
اولين تالش عظيم  انسانهـاي عصـر     
ما براي رهائـي از سـلـطـه سـرمـايـه              
داري بــود. تــالــشــي کــه بــا پــرچــم                
سـوســيــالــيـســم و بــا رهــبــري حــزب            
بلشويک، حزب انقالبي طبقه کـارگـر     
انجام گرفت. در شرايطي که دولتها و  
بلوکهاي سرمايه داري جهاني در يـک  
جنگ وحشيانه دنيا را به خاک و خون 
کشيده بودند توده کارگران و دهقانـان  

باصطالح امروز نود و نه  -و سربازان 
در روسيه با شعار "قطع  -درصدي ها

ـنـگـهـا بـه سـمـت                  ـف جنگ" و" تمام ت
دولــت خــودي" و "هــمــه قــدرت بــه                
ـقـالبـي               ـنـد و بـه ان شوراها" بپا خاست
شکل دادند که دنيـا را تـکـان داد و            
نتايج و پيامـدهـاي آن تـا امـروز در             

 سراسر جهان قابل مشاهده است.
انقالب اکتبـر گـرچـه در هـمـان             

اولين سالها به انـحـراف و شـکـسـت          
کشيده شد و نتوانست سوسياليسم را 
متحقق کـنـد ولـي از تـاريـخ حـذف               
ـقـالب       نشد. نتايج و پيامدهاي اين ان
بطور مستقيم و غيرمستقيم زنـدگـي   
توده مردم در همه کشورها را تـحـت     
تاثر قرار داده است. جنبش کـارگـري      
تحت تاثير و با الهام از انقالب اکتبـر  
در همه کشورها گامهاي بلندي بجلو 
ــاري از               ــوانســت بســي ــرداشــت و ت ب
خواستهاي خود را به سرمايه داران و   
دولتـهـايشـان تـحـمـيـل کـنـد. بـدون                  
انقالب اکتبر روزکار هشت ساعته و   
ـيـکـاري     حداقل دستمزد و بيمه هاي ب
و بسياري از حقوقي که کـارگـران در       
ــاري از               ــي و بســي کشــورهــاي غــرب
کشورهـاي ديـگـر بـدسـت آورده انـد               
متحقق نميشد. اينـهـا دسـتـاورهـاي         
جنبش کارگري جهاني اسـت کـه در         
دوره بعد از انقالب اکتبر و با الهام از 

ــدســت آمــده اســت. امــا ايــن                  آن ب
دستاوردها صرفا به جنبش کـارگـري   

 محدود نيست.  
ـبـر زنـان                ـقـالب اکـت تا قبل از ان
ــاصــطــالح             ــي در کشــورهــاي ب حــت
پيشرفته سرمايه داري در غـرب حـق     
راي نداشتند و کال شهروند و حـقـوق       
شهروندي مـقـوـلـه اي مـردانـه بـود.                
انقالب اکتبر اين طلسم را شکست و 
زنان را در جامعه شوروي، و با الـهـام   
از آن در ديگر جوامـع، وسـيـعـا وارد         
عرصه هاي سياسي و اجـتـمـاعـي و         
اقتصادي و ورزشي و فرهنگي کـرد.    
ــه و                    ــن امــروز در روســي ــمــي ــا ه ت
کشورهاي اروپاي شرقي، در مقايسه 
ـيـه کشـورهـا زنـان مـوقـعـيـت                    ـق با ب
 اجتماعي بهتر و مناسب تري دارند. 

جنبه ديگر که کمتر از آن سـخـن     
گــفــتــه مــيــشــود بــرخــورداري مــردم        
منسوب به مليتهاي ديگر از حـقـوق   
مساوي با ديگر شهروندان  در روسيه 
بود. در روسيه تزاري تبعيض و سـتـم    
ملي بيداد ميکرد. دولت شورائي بـر   
آمده از انقالب با تضمين حقوق برابر 
براي همه شهروندان و بـا بـرسـمـيـت            
شناسي حق جدائي توانست به يـکـي   
از مصائب پايه اي عصر ما که تا بـه  
ـنـحـل جـوامـع         امروز يک معضل الي
سرمايه  داري اسـت  پـاسـخ بـدهـد.            
ـيـن، و تـا بـامـروز             دولت شورايي اول
تنها، دولت در تاريـخ اسـت کـه حـق           
جدائي را داوطلبانه برسميت شناخته 
ــالب                 ــرآمــده از انــق اســت. دولــت ب
بالفاصله بعد از قدرتگيري خـواسـت     
مردم فنالند براي جدائي را پذيـرفـت.    
ـنـهـا                    کشور فنـالنـد تـا بـه امـروز  ت
کشوري است در دنيا که استـقـالل آن     
از يــک امــپـراتــوري بــدون جــنــگ و            
ـنـاي        درگيري نظامي و  صرفا بـر مـب
يک رفراندوم، از جانب دولت مـرکـزي   
در يک کشور برسميت شناخـتـه شـده      

 است. 
پايـان دادن بـه مسـتـعـمـرات و               
عقب کشـيـدن از کشـورهـاي تـحـت             
ـيـن                   ـيـز از اول سلطه روسـيـه تـزاري ن
اقدامات دولت بلشويـکـي بـود. (از          
جمله پايان بخشيدن به سلطه روسـيـه     
تزاري در ايـران آن زمـان  کـه جـاي                 
خاليش به سرعت بوسيله امپراتـوري  
ـيـز در              انگليس پر شد). ايـن اقـدام ن

ـقـه بـود. هـيـچ دولـت                     ـيـسـاب تاريـخ ب
ـبـل از        -سرمايه داري تا به امروز    ق
بـه اراده       -انقالب و اکتبر و بعد از آن

خود و بي آنـکـه مـجـبـور بشـود، از             
سلطه خود بـر کشـورهـا و مـنـاطـق               
ـيـاد                   ديگر دسـت نـکـشـيـده اسـت. ب
داشته باشيم که انقالب اکتبـر در دل      
جنگ جهاني اول رخ داد کـه بـر سـر          
ـتـهـاي            تجديد تقسيم دنيـا مـيـان دول
ـتـه بـود.                  سرمـايـه داري شـکـل گـرف
ـنـالنـد و          برسميت شناسي استقـالل ف
اعالم استقالل کشورهاي تحت سلطه 
ـيـن جـنـگـي              روسيه تزاري در دل چـن
تنها نشاندهنده عـمـق آزاديـخـواهـي        
دولت نوپاي کـارگـري در روسـيـه در           
نقطه مقابل توحش  دولتهاي سرمايه 
داري کهنه کار در آن دوره و در کـل          

تاريخ معاصر دنياي ما است.  خـتـم    
فوري و يکجانبه جنگ بوسيله دولت 

بـا شـعـار تـمـام             -انقـالبـي روسـيـه         
صرفا  -تفنگها به سمت دولت خودي

ـنـدگـي      صلح طلبي توده مردم را نمـاي
نميکرد بلـکـه مـهـمـتـر آز آن نشـان                
ميداد که اين جنگ بـر سـر مـنـافـع            
ـتـه    دولتها و طبقه سرمايه دار در گرف
است و کارگران و تـوده زحـمـتـکـش            
ـفـعـتـي در ادامـه آن                 مردم هيـچ مـن
ندارند. رفع ستـم مـلـي و بـرسـمـيـت               
شــنــاســي جــدائــي را بــايــد  ادامــه              
سياست ختم فـوري جـنـگ و تـمـام              
 تفنگها بسوي دولت خودي دانست. 

نفس انقالب اکتبر و قطـع فـوري     
جنگ اولين تـحـول خـالف جـريـان،            
هنجارشکنانه، ضد استعماري و ضد 

ـيـاي بـورژوازي           ناسيوناليستي در دن
بود. انقالب اکتبر عمال نشان داد که  
مقدسات و تابوهائي مانند تماميـت  
ارضي و آب و خاک پرستي و غـيـره،       
هيچ ربطي به منافع کارگران و تـوده      

 مردم ندارد. 
ايــنــهــا تــنــهــا نــمــونــه هــائــي از          
ـبـر اسـت.               ـقـالب اکـت دستاورهـاي ان
ـلـشـويـکـهـا، بـداليـل            دولت انقالبي ب
مــخــتــلــفــي از جــملــه لشــکــرکشــي          
دولتهاي سـرمـايـه داري بـه روسـيـه               
انقالبي و تحميل يک جـنـگ داخـلـي       

 جايگاه انقالب اکتبر در تاريخ معاصر
 

 حميد تقوايي

سيستم آموزشي در ايران يک فاجـعـه و تـراژدي تـمـام            
عيار است.  با بازگشائي مدارس يک بار ديگر اين تـراژدي   

 در مرکز توجه جامعه قرار ميگيرد.
همچنان ميليونها کودک به کالس و مدرسه دسترسـي  
ندارند و اکثريت عظيم  کودکان  کار و خـيـابـان، کـودکـان          
روستائي و کودکان مهاجر افغانستاني از تحصيل محـروم  
هستند. بنا به آمار حکومتي هر ساله بيش از يک چـهـارم      
ـيـش از         دانش آموزان بخاطر فقر ترک تحصيل ميکننـد، ب
ـيـشـتـر          يک سوم مدارس مخروبه و يا رو به تخريب اند، و ب
کالسها از پائين ترين استاندارهـاي ايـمـنـي و بـهـداشـتـي               
برخوردار نيستند. آموزش و پـرورش بـه امـري تـجـارتـي                  
تبديل شده و شهريه هاي گزاف و انواع اخـاذي از خـانـواده        
هاي دانش آموزان يک سنت رايج در همـه مـدارس اسـت.        
معلمين آزاديخواه بخاطر اعتراض به اين وضـعـيـت و در          
دفاع از حقوق پايه اي خود با پرونده سازي و احـکـام زنـدان      
وتبعيد پاسخ ميگيرند و حـکـومـت تـالش مـيـکـنـد يـک                
فضاي امنيتي و مختنـق را بـر مـدارس و دانشـگـاهـهـا                  

 مسلط کند.
ـنـهـا             اين واقعيات و  ده ها مورد تکاندهنـده ديـگـر ت

بيانگر بخشي از تراژدي آمـوزشـي در ايـران اسـت. اصـل               
فاجعه  مذهبي بودن سيستم آموزشي اسـت. کـودکـان از           
همان مهد کودک تحت مغزشوئي مذهبي قرار ميگيـرنـد.   
اشاعه تابوها و مقدسات و خرافات اسالمي، مردسـاالري  
و جداسازي جنسيتي در مدارس و دانشگاهـهـا، و شـکـل         
دادن به فرهنگ عبوديت و شهادت و ماتم و عزا در اذهان 
کودکان اساس سيستم آموزشي جمهوري اسـالمـي اسـت.      
سيستمي قرون وسطائي که جـمـود و تـعـصـب و تـحـجـر                   

مذهبي را بجاي دانش و آگاهي و آزاد انـديشـي نشـانـده و         
ماتم و افسردگي و پژمردگـي را جـانشـيـن شـکـوفـائـي و                 

 شادي و سرزندگي کرده است. 
ـلـي را                        جامعه ايران هيچـگـاه ايـن سـيـسـتـم تـحـمـي

نپذيرفته است. آموزش و پرورش اسالمي نيز مانند سـايـر     
قوانين و اخالقيات و تابوهائي کـه رژيـم اسـالمـي تـالش            
دارد در جامعه تثبيت کنـد مـدام از جـانـب مـردم بـويـژه                  

   جوانان و دانشجويان و معلمان بچالش کشيده شده است. 
امسال نيز با بازگشائي مدارس و دانشـگـاهـهـا دور            

تازه اي از مقابله مردم با سيستم آموزشي فوق ارتـجـاعـي      
ـبـش                           ـبـش مـعـلـمـان و جـن حکومت آغـاز مـيـشـود. جـن
ـبـه            دانشجوئي نيروي تازه اي ميگيرد و حمايـت هـمـه جـان

 خانواده هاي دانش آموزان و کل جامعه را مي طلبد. 
مــذهــب زدائــي از مــهــد کــودکــهــا و مــدارس و                       
دانشگاهها، درهم شکستن تبعيض جنسيتي و آپـارتـايـد        
جنسي در محيطهاي اموزشي، تحصيل رايگـان در هـمـه        
سطوح و آزادي فوري همه معلمان دربند از پـايـه اي تـريـن         
خواستها و از جمله بديهي ترين حقوق مردم است. بکوشيم  
با تکيه به نيروي جنبش معلمان و دانشجويـان و خـانـواده        
هاي دانش آموزان به يک جنبش تعرضي و گسترده  حـول      

 اين خواستها شکل بدهيم. 
ـلـي تـازه سـال جـارو کـردن                 با اميد اينکه سال تحصـي

 تحجر و جمود اسالمي از مدارس و از کل جامعه باشد. 
 حميد تقوائي

 ١٧ سپتامبر  ١٣ ، ٩٦ شهريور  ٢٢ 

 عليه سيستم آموزشي اسالمي بميدان بيائيم!
 

 پيام حميد تقوائي بمناسبت آغاز سال تحصيلي
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ـقـالبـي، و       پنج ساله به دولت نوپاي ان
علل ديگري که از حوصله اين نوشته 
خارج است، قادر به تحقـق اهـداف و       
آرمانهاي سوسياليستي خود نشـد و      
جاي خود را به يک نظام سرمايه داري 
دولــتــي داد کــه تــنــهــا در اســم نــام               
سوسياليستم را يدک ميکشيد.  امـا    
همان دستاورهاي اوليه انقالب اکتبـر  

 که نمونه هائي از آنرا  برشمردم 
در تمام دوره جـنـگ سـرد الـهـام          
بخش انقالبيون و تـوده مـردم تـحـت         
ستم در چهار گوشه دنيا بـود. حـتـي         
انقـالبـات ضـد اسـتـعـمـاري و ضـد                 
ـنـد       امپرياليستي و ضد فئودالي مـان
انقالب چين و ويتنام و کوبا تحت نام 
کمونيسم و سوسياليسم و با الهـام از    
انقالب اکتبر شکل گرفتند. تاثيـرات   
انقالب اکتبـر در تـمـام دوره جـنـگ              

 سرد قابل مشاهده است. 
انقالب اکتبر نماينـده تـجـسـم و         
تبلور آزاديخواهي و برابري طلبـي در    
ابعادي بيسابقه بود تا بـه آن حـد کـه          
ـقـالب، بـا              حتي نظام برآمـده از آن ان
وجود مسخ و استـحـالـه شـدنـش بـه           
سرمايه داري دولتي، سدي در بـرابـر       
سلطه تمام عيار تـوحـش و ارتـجـاع           
ـيـا بـه شـمـار                      ـيـسـتـي بـر دن ـتـال کاپي
ميرفت. براي پي بردن به دستـاوردهـا   
و تاثيرات انقالب اکتبر کـافـي اسـت      
نگاهي به دنياي به قهقرا کشيده شـده  

 بعد از شوروي بياندازيم. 
فـروپـاشـي شــوروي راه را بــراي             

تعرض افسـار گسـيـخـتـه بـورژوازي             
جهاني به هر چه نشـانـي از تـمـدن و           
مدنيت و آزاديخواهي و برابري طلبي 
داشت باز کرد. ريگانيسم و تاچريسـم   
و بــوشــيــســم، نــئــولــيــبــرالــيــســم و             
نئوکنسرواتيسم و افسارگسيخـتـگـي    
سرمايه داري بازار آزاد در تـحـمـيـل         
ـتـصـادي و                سياسـتـهـاي ريـاضـت اق
ــروهــا و دولــتــهــاي            مــيــدانــداري نــي
اسالمي و يکه تازي ارتجاعي تـريـن     
دولتهاي قـومـي و نـژادي از جـملـه                
"دستاوردهاي" بورژوازي در دوره بعـد    
ـقـالب              از جنگ سـرد اسـت. بـدون ان
اکتبر بورژوازي جهاني اين وضـعـيـت    
ـيـا                ـبـل بـه دن را در همان صد سـال ق
تحميـل مـيـکـرد. بـي تـرديـد بـدون                  
انــقــالب اکــتــبــر بشــريــت مــعــاصــر         
سرنوشتي بسيار دردناک تر و بسـيـار     

 تيره تر ميداشت. 
امروز، نزديک به سه دهه پس از   

ــا             ــورژوازي ب ــاشــي شــوروي، ب فــروپ
تناقضات و بحرانـهـا و  چـالشـهـاي            
ـنـاقضـات و                 عظـيـمـي روبـروسـت. ت

بحرانهائي که انقالب اکتبر ديگري را 
مي طلبد و در اعماق جامعـه دسـت     
انــدر کــار شــکــل دادن بــه آنســت.               
ـتـهـا و               رويگرداني تـوده مـردم ازدول
ـتـي بـورژوازي در غـرب،             احزاب سـن
رواج گفتمان سوسياليـسـم در بسـتـر         
اصلي سياست در جـوامـعـي مـثـل            
آمريکا و انگلستان، و شـکـل گـيـري       
ـبـش اشـغـال بـا             جنبشهائي نظيـرجـن
خواست خلع يد از يـک درصـديـهـا و         
عليه دولت مافوق مـردم، و تـجـربـه           
انقالباتي در جوامع   "جهان سومـي"   
ـنـهـا     با مضمون ضد کاپيتاليستي، ت
نشانه هائي از ضرورت و مـبـرمـيـت     
سوسياليسم در شرايط امـروز اسـت.     
ـبـر ديـگـري         جهان آبستن انقالب اکـت

 است. 
تا آنجا که به تجربه جنبـش چـپ      
و کمونيستي در دنيا مربوط ميشود 
ـقـت را بـطـور            ـي انقالب اکتبر يک حـق
برجسته اي در مرکز تـوجـه مـا قـرار         
ميدهد: اهميـت حـزب سـيـاسـي در             
ســازمــانــدهــي و رهــبــري انــقــالب.          
انقالب اکتبر نشان داد که پيشروي و   
ـيـسـتـي        ـتـال پيروزي  انقالب ضد کاپي
تماما به هژموني طبقـه کـارگـر گـره         
ـنـهـا                 خورده است و ايـن هـژمـونـي ت
بوسيله يک حزب انقالبي کمونيستـي  
قابل تحقق است. بدون تزهاي آوريـل     
لنين و بدون شعار قطع جنگ و تمـام  
قدرت به دست شوراها انقالب اکتبـر  
پيروز نمي شد و بـه نـظـر مـن اصـال            
شکل نميگرفت. اگر خط منشويکي  
بر حزب و جـامـعـه مسـلـط مـيـشـد             
کادتها در قـدرت مـيـمـانـدنـد و بـا                  
تحميل فقر و فالکت به توده مردم بـه    
جنگ ادامه ميدادند. لنين اساسا بـا   
شعار قطع فوري جنگ و تمام قـدرت  
ـقـالبـي                به شـوراهـا تـوانسـت تـوده ان
کارگران و سربازان و دهقانان را بـدور    
ــلــشــويــک گــرد آورد و قــيــام              حـزب ب
پيروزمند اکتبر را سـازمـان بـدهـد.           
ـبـر              ـقـالب اکـت بنابرين اوليـن درس ان
ـنـده     نقش برجسته و کامال تعيين کـن
يـک حــزب انــقــالبــي و راديــکــال در             
تامين هژموني چپ بر جامـعـه و بـه        

 پيروزي رساندن انقالب است.

درس ديــگـري کـه از شــکـســت            
ـقـش            ـتـوان گـرفـت ن انقالب اکتبر مي
ـقـاتـي                 جنبشهـاي اجـتـمـاعـي و طـب
اســت. انــقــالب اکــتــبــر در واقــع از              
جنبش بورژوازي صنعت گراي روس، 
که او هم خواهان خلع يد از تـزاريسـم     
بود،  شـکـسـت خـورد. مـنـشـويسـم              
بـــازتـــاب حـــزبـــي ايـــن جـــنـــبـــش            

صـنـعـتـي گـرا در             -ناسيوناليسـتـي  
لباس چپ بود  که بعد از مرگ لنيـن  
در حزب بلشويک و در دولـت دسـت         
ــط شــد.                   ــدا کــرد و مســل ــاال پــي ب
ـقـي از       بلشويکها شناخت و نقد عمـي
جنبش ناسيوناليسم عـظـمـت گـراي         
ــه                   ــدشــان ب ــد و نــق ــداشــتــن روس  ن
منـشـويسـم از انـحـرافـات نـظـري و                 
سياسي آن فراتر نميرفت. امـا امـروز      
تجربه انقالب اکتبـر بـه مـا امـکـان            
ـقـد        ميدهد که خود را به شناخت و ن
عــمــيــق جــنــبــش هــاي ديــگــر در              
ـيـک     اپوزيسيون مجهز کنيم و در پـرات
ـيـم. ايـن                 روزمره خـود مـلـحـوظ کـن
ـبـشـي                ـقـد و بـررسـي جـن شناخت و ن
مبارزه طبقاتي يک ويژگي کمونيـسـم   
ـقـد مـا بـه             کارگري است که محـور ن
ـيـل و               ـنـاي تـحـل تجربه شوروي و مـب
بررسي ما از نيروها و احزاب سياسي 

ـبـاس چـپ و يـا                -اپوزيسيـون     در ل
در شـرايـط امـروز ايـران را                -راست

تشکيل ميدهد. به نظر من جـامـعـه     
ايران ميتواند بستر يک انقالب اکتبـر  
ديگر و تداوم آن تا پيـروزي کـامـل و        

 استقرار سوسياليسم باشد.  
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ـيـن       شانزده سال از آن فاجعه خـون
مــيــگــذرد. امــا كــمــاكــان هــر روزه            
تاثيرات مـخـرب اش را در زنـدگـي             

ـيـم. در          ١١ روزمره خود حس ميكن
تروريسـم اسـالمـي       ١ ۲۰۰ سپتامبر 

ـقـه در                 دست به يک فـاجـعـه بـي سـاب
تاريخ بشريت معاصر زد. جنايتي که 
زندگي انسانهاي معاصر را در ابعـاد  
چشمـگـيـري سـيـاه کـرد و مـنـشـاء                  
عــقــبــگــردهــاي بســيــاري در تــاريــخ        
معاصر شد. در صـبـح آن روز چـنـد            
هواپيـمـاي مسـافـربـري بـه مـقـصـد                
نيويورک با تمامي انسانهاي حاملش 
تــبــديــل بــه مــوشــکــهــا و بــمــبــهــاي          
انفجاري شدند و دو برج بزرگ تجاري 
ـتـاگـون را        ـن در نيويورک و ساختمان پ
هدف گرفتند. در يک لحظه چند صد  
ـيـگـنـاه                  تن از مسـافـريـن عـادي و ب
سوختند و تبديل به خاکستر شدند و   
برجهاي مـرکـز تـجـاري در مـقـابـل                
چشمان ناباور جهان فروريخت و بيش 
از سه هزار نفر جان خود را از دسـت        
دادند. اما دامنه مرگ و کشـتـار بـه         

سپتامبر صورت گرفت،  ١١ آنچه در 
 محدود نماند.

ـقـطـه شـروع يـک           ١١  سپتامبر ن
سلسله جنايت در تاريخ دوران حاضـر  
اســت. در ايــن ســالــهــا بــر بشــريــت              
معاصر چه گذشت؟ موقعيت جنـگ  
تروريستهـا امـروز را چـگـونـه بـايـد                
تعريف کرد؟ جهان پس از ايـن سـال         
اكنون کجا ايستاده است؟ راه حل مـا  
براي پـايـان دادن بـه ايـن وضـعـيـت                  

 چيست؟
آغاز يک جنگ جهاني 

 تروريستي
سپتامبر کليد يـک     ١١ با فاجعه 

جنگ خونين و جهاني جديد زده شد. 
نيروهايي عظيمي در مقابل هم و در   
مقابـل بشـر مـعـاصـر صـف آرايـي                
کردند. جنگي آغاز شد کـه سـيـمـاي        
جهان را تغيير داد. در يک سـوي ايـن     
جنگ جنـبـش ارتـجـاعـي اسـالمـي            
سياسي و نيروهاي مـتـعـددش قـرار         
گرفتند و در طرف ديگـر بـزرگـتـريـن        
ماشين نظامي و آدمـکـشـي تـاريـخ          
يعني ميليتاريسم آمريکا و اسرائيـل  
و انگلستان و فرانسه و متحدين شان 

ـنـد. تـروريسـم اسـالمـي و               قرار گرفت
تروريسم دولتي در مقابـل هـم صـف        
ـبـاري      آرايي کردند. اين رويداد به اعـت
شروع يک جنگ جهانـي بـود. هـيـچ          
نقطه و منطقه اي از اثرات اين جنگ 
خونين مصون و ايمن نماند. اگـر چـه      
ابعاد کشته شدگان با تـعـداد کشـتـه         
شدگان جنگهاي اول و دوم جـهـانـي            
قــابــل مــقــايســه نــيــســت، امــا کــل           
مشقات و مصائبي که بر زندگي هـر  
ــل کــرده اســت                ــحــمــي روزه مــردم ت
بهيچوجه از کل مصائب جنگ هاي 
ـبـوده اسـت.         اول و دوم جهاني کمتر ن
اين جنگ قربانيانش مردم عادي اي   
ـتـن       بودند که هيچ نقشي در قرار گـرف
در تيررس اين جدال خونين نداشتنـد.  
همه جا صحنه جنگ بود و همه کس 
قربانيان اين جنگ. در اين مدت هـر   
نوع عقبگردي را بـر مـردم تـحـمـيـل           
کردند. به بـهـانـه جـدال بـا تـروريسـم               
آزاديهاي سياسي و مدني شـهـرونـدان    
را در مهد جهان به اصطالح متـمـدن   
مورد تعرض قرار دادنـد. هـر گـونـه            
بازداشتي بدون اعـالم حـکـم مـجـاز            
شمرده شد. شکنجه رسما به يک امـر   
عادي بمـنـظـور اعـتـراف گـيـري در              
برخي از جـوامـع غـربـي و از جـملـه               
آمريکا تبديل شد. استـراق سـمـع بـا          
ـتـي داداگـاهـهـاي              يک حکم دو فـوري
ــس و در                     ـلــي ــان پـ ــرم ــه ف گــوش ب
پارلمانهاي دمکـراسـي بـه تصـويـب          
رسيد و مجاز قلمداد شد. در پيشبرد  
اين جنگ به افغانستان و عراق حمله 
کردند. رسما عراق را دهـهـا سـال بـه         
عـقـب بـرگــردانـدنـد و بــيـش از يــک                 
ميليون کشته و زخمي بجا گذاشتند. 
در طرف ديـگـر تـروريسـم اسـالمـي             
دست به يک سلسله آدمکشي هـا در    
جهان معاصـر زد کـه هـر گـوشـه و                
کناري را نا امن کرد. چه تعداد بمـب   
ـتـحـاري هـزاران عـابـر               و عمليـات ان
عادي را تکه تکه کـرد؟ تـاريـخ ايـن           
جنايت خونين را بـايـد در فـرصـتـي            

 ديگر جمع آوري کرد.
در اين دوره جنگ تروريستها بـه    
يک مولفه خونين و سياه زندگي بشـر    
ـيـرات ايـن                معاصر تبـديـل شـد. تـاث
ـنـد. ايـن               جدال عميق و ديـرپـا هسـت
وضعيت بسياري از کشـمـکـشـهـاي          
جاري را تحت الشعاع خود قـرار داد      

ـنـده اي         و تغييرات جدي و تعيين کـن
در صف بندي نيروها ايجاد کرد. هـر   
چند که سوخت انفـجـاري ايـن جـدال         
ـتـه اسـت امـا          اكنون بعضا تقليل ياف
اين جنگ کماکان در ابعاد گونـاگـون   
ادامه دارد و اثـرات مـخـرب آن هـر             
روزه زنــدگــيــهــاي بســيــاري را تــبــاه           

 ميکند.
 اهداف جنگ*

يــک رکــن ايــن جــدال خــونــيــن             
تعاريف و توجيهاتي است که هر يـك  
از دو قــطــب تــروريســتــي جــهــان از            
اهداف خود ارائه دادند. گفته اند کـه     
جنگ ادامه سياست است. اما کـدام   
ـنـد تـمـام                سياست؟ ايـن جـنـگ مـان
جنگها بر سر قدرت و سـهـم بـري از          

 قدرت سياسي است.  
اسالم سـيـاسـي بـه مـثـابـه يـک                 
نيروي دست راستي در پس تـحـوالت   
سياسـي در خـاورمـيـانـه و در پـس                 
شکست جنبشهاي ناسيوناليستـي و    
پرو غربي در اين گوشه از جـهـان بـر          
قــدرت ســيــاســي در ايــران چــنــگ             
انداخت. غرب کـه پـايـگـاه خـود در             
ـتـن مـي            ايران را در حال از دسـت رف
ديد به جک و جانوران اسـالمـي پـر و        
ـيـسـتـي و         بال داد. خصلت ضد کمـون
ضد آزاديخواهي ايـن جـريـان کـپـک            
زده، آن ظرفيتي بود کـه غـرب بـدان          
نياز داشت. جـريـانـات اسـالمـي بـر              
متن چنين شرايطي قـدرت سـيـاسـي       
در يک کشور مهم و تعيين کننـده در    
خاورميانه را از آن خـود کـردنـد. بـا              
ـيـف اسـالم        تحوالت ايران جنبش كـث
سياسي به منبع عظيم قدرت دولتـي  
دست يافت. به يکباره عـظـيـم تـريـن         
ـتـرل و             منابع مالي و انسـانـي در کـن
اختيار اين جنـبـش ارتـجـاعـي قـرار           
گرفت. بدنبال اين تحوالت گسـتـرش    
سهم خواهي از قـدرت سـيـاسـي در             
سطح خاورميانه در محور تـحـوالت     

 ۱۱ سياسي اين جوامع قرار گرفـت.     
ـتـامــبـر گــوشـه اي از ايـن رونــد                  سـپ
سياسي اسـت، رويـدادي در پـروسـه             
گسترش پـر و بـال اسـالم سـيـاسـي                 

ـتـامـبـر بـه ايـن جـدال               ١١ است.   سپ
خصلت جهاني داد و مساله جدال بـر    
سر قدرت سياسي را حتي به اروپـا و      

 آمريکا کشاند. 
ـتـي      در طرف ديگر، تروريسم دول

براي مقابله با سهم خواهي تـروريسـم   
اسالمي نيازمند يک چهارچوب قابل 
پسند بودند. "جنگ عليه تـروريسـم"       
آن چهارچوبي بود کـه از تـوجـيـهـات          
تحرکات ميليتاريستي دوران گذشته 
متفاوت بود. گويا تالشي براي حفظ  
مــدنــيــت بــود. در ايــن چــهــارچــوب           
ـيـه قـطـب مـقـابـل بـا                   کشمکش عـل
ـتـه    معيارهاي شمال و جنوب، پيشرف
و عقب مانـده و يـا بـا مـعـيـارهـاي                
نژادي و ملي تـعـريـف نـمـيـشـد. هـر              
نيرويي ميتوانست در قطب تروريسـم  
دولتي قرار گيرد. اين جدال به سرعت 
پس از جدال دو اردوي شـرق و غـرب       
در دوران جــنــگ ســرد بــه مــحــور              
تخاصمات جهاني تبديل شد. غـرب     
در دوران پس از جنگ سرد نيازمـنـد   
يک چهارچوب ايدئولوژيـک سـيـاسـي       
براي تجديد تعريف سـيـمـاي خـود و         
جهان بود. افول موقعيت سيـاسـي و      
زوال اقتصادي آن در فـرداي جـنـگ            
سرد بايد در اشکـال ديـگـري جـبـران          

ســپــتــامــبــر     ١١ مــيــشــد. فــاجــعــه        
بزرگترين توجهيات را در اختيار ايـن    
ـلـسـفـه                    نيرو قـرار داد. بـه يـکـبـاره ف
وجودي ماشين نـظـامـي اي خـود و           
متحدينش در ناتو معنـا و تـعـريـف         
ديگري يافت. مقابله تـروريسـتـي بـا          
تروريسم اسالمـي در صـدر دسـتـور           
عمل اين اردو قرار گرفت. اما اهداف 
اردوي غرب بسيار فراتر از مقابله بـا    
سهم خواهي جنبش اسـالم سـيـاسـي       
ـقـابـل سـيـمـاي                بود. بر مبناي ايـن ت

 جهان را رقم زدند.
جنگ  -جنگ تروريستها 

 مذاهب؟
جدالهاي پـايـدار هـمـواره داراي           
چهارچوبـهـاي فـکـري و سـيـاسـي و                
ايـــدئـــولـــوژيـــک خـــود هســـتـــنـــد.          
چهارچوبهايي که تداوم کشمـکـش را     
ـنـد و آن را در اذهـان                  موجه مـيـکـن
ـيـت مـي         جامعه توجيه كرده و حـقـان
بخشند. جنگ تروريستها نيز از ايـن   
قاعده مستثني نبوده اسـت. در ايـن        
راستا عالوه بر توجيهات هميشـگـي   
مــا شــاهــد تــالش بــراي قــرار دادن             
دســتــگــاه مــذهــب در مــحــور ايــن            
تــخــاصــمــات بــوده ايــم. دســتــگــاه             
کليساي مسيحيـت از يـک طـرف و            
ـيـايـي اسـالم در طـرف              دستگاه مـاف

ديگر. براي جنبش اسالم سياسي اين 
تالش و چهـارچـوب سـيـاسـي امـري           
ـيـش مـفـروض بـود.               داده شده و از پ
ـبـشـي اسـالمـي               اسالم سـيـاسـي جـن
ـيـف             مبتني بر دستـگـاه مـذهـب کـث
اسالم است. تـالش بـراي اسـالمـيـزه           
ـبـش        کردن جوامع يکي از ارکـان جـن
اسالم سياسي در کنار هـدف اصـلـي      
اش يعنـي تصـرف قـدرت سـيـاسـي             
است. اما در اردوي مقابل مذهب از  
ـبـود.              چنين جـايـگـاهـي بـرخـوردار ن
غرب يـک دوره كـوتـاه کـردن دسـت                
کليسا و مذهب از دولت را پشت سـر  
ـيـسـا و مـذهـب از                 دارد. جدايي کـل
دولــت واقــعــيــتــي اســت کــه بــرخــي           
نيروهاي دست راستي براي کم کـردن    
اين فـاصـلـه تـالش بسـيـاري بـخـرج               
ميدهند. اين تالش بطور ويژه خود را 
در دو شکل نشـان مـيـدهـد: تـالش             
جريانات دست راستي، بخصوص در 
آمريـکـا، کـه مـيـکـوشـنـد بـه بـعـد                    
مذهبي سياست و رفتار اجـتـمـاعـي       
ـبـخـشـنـد و از             شان دامنه بيشتري ب
طرف ديگر تالشي است که از جانـب  
ـيـسـاي مسـيـحـيـت            خود دستگاه کـل
ــهــان در ايــن                  بــطــور آشــکــار و پــن
چهارچوب صـورت مـيـگـيـرد. ايـن              
تالش را ما در دوران پايانـي جـنـگ      
ـقـش          سرد بطور ويژه شاهد بـوديـم و ن
ــا                   ــه ب ــابل ــروژه مــق ــاپ در پ جــان پ
"امپراطـوري شـر" و سـر بـه زمـيـن                   
کوبيدن و دعا در کنار ويليام کيـسـي   
رئيس سابق سيا گوشه اي كالـسـيـك    
ـقـالي ارتـجـاعـي اسـت. در                 از اين ت
دوران اخير نيز بطور ويـژه اي شـاهـد          
ايــن تــالش بــوديــم. انــتــخــاب پــاپ           
بــنــديــکــت کــه داراي پــرونــده آنــتــي           
اسالمي روشني است در عـيـن حـال        
گواهي بر اين مدعاست. قرآن سوزي  
برخي از کشيشان بخـش ديـگـري از        
اين تالش عمومي است. نـمـونـه هـا        
بسيارند، عمليات تروريستي در نروژ 
ـنـه هـايـي         داراي چنين اهداف و زمـي
ـيـز اكـنـون             بود. ترامپ در آمريـكـا ن
پرچمدار چنين سيـاسـتـي اسـت. بـي           

 سپتامبر ۱۱ در سالگرد فاجعه تروريستي 
 حق با منصور حکمت بود!
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جهت نيست که بهمراه تشديد جنـگ  
تروريستها ما شـاهـد تشـديـد جـدال          
ـيـن دسـتـگـاه              ميان نيروها و هـمـچـن
ـيـم.           کثيف مذاهب رسمـي هـم هسـت
داليل و زمينه هاي اين تالشهـا امـا     
ـيـروهـاي      تماما مادي و زميني اند. ن
ـيـازمـنـد مـذهـب            پرچمدار هر اردو ن
براي توجيه اين جدال و جنگ خونيـن  
ـيـز       هستند. دستگاه مافياي کليسا ن
براي مـطـرح بـودن و رونـق دادن بـه                
ـيـازمـنـد حضـور در                صنعت خـود ن
جدالهاي اصلي جامعه است. امـروز     
ـقـاء خـود را                 کليساي مسـيـحـيـت ب
مديون موثر بودن بمثابه ابزاري خـفـه   
کننده و توجيه کننده و زهـر آلـود در       
ـقـه حـاکـمـه و              کنار ارکان اصلي طـب
ـتـي        همچنين در اردوي تـروريسـم دول

 است.
ـتـاج سـيـاسـي از ايـن                ـن يک اسـت
ـيـه          واقعيت اين است که جدال بـر عـل
ـبـايـد          جنگ تروريستها نميتوانـد و ن
ــظــامــي و                    ــه ن ـنــب ــه جـ مــحــدود ب
ـقـابـل گـردد.                  ـتـاريسـتـي ايـن ت ـي ميل
ـنـوع           اهداف سياسي و ابـزارهـاي مـت
سياسي، ايدئولوژيک و مـذهـبـي کـه       
بکار گرفته ميشوند بايد تماما نقد و 
افشاء شوند. هر درجه همـسـويـي بـا        
دستگاه مذهب و يـا چـهـارچـوبـهـاي         
مذهـبـي و سـيـاسـي يـک طـرف در                  
مقابله با طرف مقابل يـک سـيـاسـت       
ارتجاعي و بازي در زمين يک اردوي   

 تروريستي است. 
 موقعيت کنوني؟

اين جنگ در طول شـانـزده سـال        
گذشته دستخوش تغيير و تـحـوالتـي    
ـنـه     چه در زمينه نظامي و چه در زمـي
سياسي و ايدئولوژيک شده اسـت کـه       
ـفـاوتـي بـه آن در اذهـان                  جايگاه مـت
جامعه و همچنـيـن در تـوازن قـواي           
سياسي در سطح جـهـان داده اسـت.          
جنگ تروريستـهـا کـه بـا حـملـه بـه                
طالبان آغاز شد و به سرعت به عـراق  
کشيده شد، زمينه ها و عرصه هـاي    
ويژه اي براي خودنمايي و قـدرقـدرتـي    
ـنـش           ميليتاريسم آمريکا و مـتـحـدي
فراهم کرد. نوع جـديـدي از "جـنـگ"          
ـيـروي                   شکل گـرفـت کـه کـمـتـر بـه ن
زميني متـکـي بـود. از آسـمـان، از               

هزار پايي هر دوسـت و     ۳۰ ارتفاعي 
دشــمــنــي و هــر درجــه مــدنــيــت و               
ساختارهاي يـک جـامـعـه را در هـم              
کوبيدند. هزينه اين ميليتاريسم را بر  
ـيـان ايـن            دوش بخشي از خـود قـربـان
ـنـه          جدال خونين تحميل کـردنـد. هـزي
نظامي جنگ عراق و افغـانسـتـان را      

مردم در آمريکا و اروپا بـا از دسـت         
دادن درجــه اي از رفــاه اجــتــمــاعــي            
جامعه پرداختند. هزينه اين نـمـايـش    
قدرت ميليتاريسـم را بـا زدن سـهـم             

 جامعه از رفاه تامين کردند.
اين جنگها اکنون در فازهاي آخر 
خود بسر ميبرد. طالبان سقوط کرد.  
صدام سقوط کـرد. بـن الدن کشـتـه              
شد، اما اسالم سيـاسـي و تـروريسـم         
اسالمي برنده جنگ در عـراق بـود.         
طــالــبــان در افــغــانســتــان بــه بــقــاي           
ارتجاعي خـود ادامـه داده و حـتـي               
بخشهايي از پاکستان را نيـز بـه زيـر        
سلطه خود در آورده است. داعـش در     
اين شرايط و در اين زمين حاصلخيز 
رشد و نمو كرد. تـروريسـم اسـالمـي          
کماکان يک نيروي مطرح در صـحـنـه    
ـيـرو در             سياست جهاني اسـت. ايـن ن
کشورهاي اروپايي و آمريکـاي پـر و       
بال خود را گستـرده اسـت. در آنـجـا            
ـيـروي                تغذيه ميکنـد و بـخـشـي از ن
ـيـروي انسـانـي و          قربانيان خود را از ن
جوان اين جوامع تامين ميکـنـد. بـر       
ـتـه        مصائب و شکافهاي افزايـش يـاف
جوانان اين جـامـعـه، کـه بـعـضـا در              
ـتـه انـد، دسـت                حاشيه نيز قـرار گـرف
ميگذارند و سرمايه گذاري ميکنند. 
بطور خـالـصـه، اگـرچـه از شـدت و                 

ـيـه جـنـگ                حدت ابعاد نـظـامـي اول
تروريستها کاسـتـه شـده اسـت. امـا             
جهان کماکان شاهد تاثيرات مخـرب  
اين جدال است. بخشا با آن زندگـي و     

 بخشا با آن مقابله ميکند.
در بــعــد ســيــاســي امــا اهــداف          
واقعي اين جدال کـامـال روشـن انـد.         
ـتـه انـد.             گرد و غبارها به کـنـاري رف
اهداف سياسي هـر دو اردو در نـزد             
توده هاي مردم افشاء شده و بـعـضـا        
خنثي شـده اسـت. مـعـلـوم شـد کـه                 
"جنگ عليه ترور" قرار نيست زندگي   
را براي احدي امن تر کند. معلوم شد  
که قرار نيست جوامع اي "آزاد" شوند   
و مردم از شر نيروهاي اسالميـسـتـي    
ـتـاريسـتـي                ـي ـل و يا تـروريسـتـي و مـي
خالص شوند. معلوم شد که تروريسم  
در جهـان دو قـطـب دارد. تـروريسـم               
دولتي و اسالمي. معلوم شد کـه راه       
ـيـروزي         پيشروي بشر امروزي نـه در پ
ـلـکـه در            يک قطب بر قطب مـقـابـل ب
ـقـابـل قـرار             درهم شکستن کل ايـن ت
دارد. و اين پروسه مـدتـي اسـت کـه            
آغاز شده است. وزني که اين جـدال و     
تــخــاصــم اکــنــون در کــل تــحــوالت          
جامعه بشري ايفا ميکند به درجـات  
زيادي با تـوجـه بـه تـحـوالت خـيـره                

کننده دوران اخير و خيزش توده هـاي  
ـقـا و      مردم در خاورميانه و شمال آفري
در گوشه و كنار جـهـان کـمـتـر شـده             
است. دنيا ديگر فقط صـحـنـه جـدال        
ـيـروي         دو نيروي تروريستي نيـسـت. ن
سومي در ميدان است که چشمـهـا و     
اذهان را بـه سـوي خـود خـيـره کـرده               
است. بشريت متمدن، بشريتي كه بـه   
ــال راه حــل ســومــي اســت و                   دنــب
سوسياليسم برايش دريچه اي بسـوي    

 اين اين آينده است.
 کدام پايان؟ کدام نيروها؟

چگونه ميتوان نقطه پـايـانـي بـر         
ايـن جـدال خـونــيـن گـذاشــت؟ کــدام              
نيروها ميتوانند بـازيـگـر صـفـحـات         
پايان بخشيدن به اين جدال باشند؟ به 
اين جنگ چگونه ميتوان پايان داد و 
زمينه هاي آن را برچيد؟ در پاسخ بـه    

 محورهايي کلي بايد اشاره کرد.
براي پايان بخـشـيـدن بـه جـنـگ           
ــايـــد ســـيـــاســـت            ــهـــا بـ تـــروريســـتـ
ميليتاريستي دول غـربـي را در هـم            
شـکــســت. بـايــد اســالم ســيــاســي و             
تروريسم اسالمي را در مراکز اصلـي  
اش و مشخصا حكومت اسالمي در 
ايران بزير کشيد. و باالخره بايد با فقر  
و فالکت و محروميتي و در حـاشـيـه    
بودن جوان در جوامع بسياري مقابلـه  

 کرد.
ـتـاريسـم اردوي              ـي ـل شکـسـت مـي
تروريسم دولتي اساسا يک شـکـسـت      
سياسي ميتواند باشـد. اعـتـراضـات        
توده هاي بشريت متمدن در مـقـابـل      
اين ميليتاريسم اصـلـي تـريـن اهـرم            
ـيـز پـاسـخ                 است. در طـرف مـقـابـل ن
اساسا سياسي است. مهمترين حلقـه   
ها در اين اردو مسـالـه مـوجـوديـت            
ـلـسـطـيـن و            رژيم اسالمي، مسالـه ف
ـقـر و مـحـرومـيـت عـظـيـم                 مساله ف
موجود در جوامع اسـالم زده اسـت.         
ـقـرات            براي درهم شکسـتـن سـتـون ف

ســيــاســي بــايــد رژيــم          اردوي اســالم  
اسالمي را به زير کشيد و سـرنـگـون        
کرد. بايد مساله فلسطـيـن را بـطـور          
عادالنه حـل کـرد. تشـکـيـل کشـور              
مستقل فلسطيني با حـقـوق کـامـل         
"کشوري" يـک رکـن ديـگـر نـابـودي                  
جنبش اسالم سـيـاسـي اسـت. بـايـد              
خاورميانه را از شر داعـش و حـزب         
اهللا پاك كرد. اما تا زمانيـکـه مـردم       
ايــن مــنــطــقــه مــحــروم و فــقــيــرنــد،           
ـنـد بـر ايـن          جريانات اسالمي ميتوان
فقر و محـرومـيـت سـرمـايـه گـذاري            

 کنند.
ـنـد بـه ايـن          اما کدام نيرو ميتوان
ـيـه                  ـل ـيـن پـايـان دهـنـد؟ ک جدال خـون

نيروهاي ناسيوناليسم پرو غرب، کـل  
اســالمــي، کــل      -جــريــانــات مــلــي     

جريانات "ضد امپرياليستي" که خود 
را در کــنــار اســالمــيــســتــهــا پــيــدا            
ميکنند، نه تنها بخشـي از راه حـل         
نيستند بلكه خود هر كدام به قـطـبـي    
از اين تخاصم تعلق دارنـد. ايـن کـار         
ـقـه                 بشريت مـتـمـدن اسـت. کـار طـب
کارگر و مردم آزايخواه و برابري طلـب  
است. کار جنبش کمونيسم کـارگـري     
اســت. کــار نــيــروهــايــي اســت کــه              
کوچکترين منفعتي در هيچ کـدام از    
دو سوي اين تخاصم ندارند. اين كـار     

 ماست!
* وقايع و رويدادهاي تـاريـخـي       
حقانيت مباحث منصور حکـمـت از     
اهداف و سياستهاي حاكم بر جـنـگ     
ـيـد             تروريستها را تاكـنـون بـارهـا تـاي
كرده است. سلسله مـقـاالتـي کـه بـه           

سپتامبر نـگـاشـتـه        ١١ دنبال فاجعه 
شد در زمره مهمترين ارزيـابـي هـاي      
سياسي از قطب بنـديـهـاي سـيـاسـي         
جـهــان پــس از جــنــگ ســرد اســت.             
ـيــق ايــن اسـنــاد را بــه                مـطــالــعــه دق
ـقـا تـوصـيـه              خوانندگان نشريـه عـمـي

 ميکنم.  

سپتـامـبـر نشـسـت         ۹ روز شنبه 
اعضاي حزب در شهر اليپزيک آلمـان  
بـــرگـــزار شـــد. دســـتـــور جـــلـــســـه             
سازماندهي و راه اندازي واحد حـزب    
ـتـداي جـلـسـه              در اين شهر بود. در اب
ــژاد ضــمــن خــوش                ــدي ن آســو عــب
آمدگويي به حاضران، دستور جلـسـه   

 را به اطالع اعضا رساند.
ـيـر       پس از آن محمد شکوهـي دب
تشکيالت خارج کشور حزب دربـاره    
ضرورت سازماندهي واحـد حـزب و       
سر و سامان دادن کار و فعاليت هاي 

حزب در ايـن شـهـر صـحـبـت کـرد.                
ـنـده فـعـاالنـه در              اعضاي شرکت کـن
مـبــاحــث شــرکــت کــرده ســواالت و          
انتظـارات و ايـده هـايشـان را بـراي                 
ـيـت مـطـرح         پيشبرد هرچه بهتر فعـال
ـلـر              ـقـا شـي کردند. در اين نشـسـت رف
ــاح نــژاد، مــحــب             فــرزانــه، زهــرافــت
بختبـاري و آسـو عـبـدي نـژاد بـراي                 
 عضويت در اين جمع انتخاب شدند.

در ادامه جلسه آسو عبـدي نـژاد     
به عـنـوان مسـئـول واحـد و مـحـب                
بـخـتـيــاري بـه عـنـوان خــزانـه دار و                  

 مسئول مالي انتخاب شدند.
تالش براي راه اندازي پاتوق، کار 
ـنـاهـنـدگـي بـه عـنـوان                  در عـرصـه پ
ـيـت ايـن دوره و            عرصه کاري و فعـال
همينـطـور جـمـع آوري مـنـظـم حـق                 
عضــويــتــهــا در دســتــور کــار واحــد          

 اليپزيک قرار گرفت.
تشکيالت خـارج کشـور حـزب          

 آلمان -کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ سپتامبر  ۱۰ 

 اطالعيه تشکيل واحد اليپزيک حزب کمونيست کارگري ايران
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شـهـريـور دومـيـن سـال            ٢٢ روز 
گراميداشت ياد شاهرخ زمانِي چهـره  
شناخته شده کارگري برگزار شـد. در       
اين روز دوستـداران شـاهـرخ زمـانـي          
چهره محبوب وخوشنام کـارگـري بـر      
سر مـزار او گـرد آمـدنـد ويـادش را                
عزيز و گرامي داشتند . شـاهـرخ در        

در زنـدان رجـايـي           ٩٤ شهريـور     ٢٢ 
شهر جانباخت. جـمـهـوري اسـالمـي         
مسول مرگ شاهرخ زمـانـي اسـت .        
ياد شاهرخ فراموش نشـدنـي اسـت.        

 ياد او گرامي باد!
تجمع اعتراضي دستفروشـان در    
ـتـي          ـي ـيـه امـن اهواز، ادامه کارزار عل
کردن مبارزات، اعتراضات گسـتـرده   
در محيط هاي کار و نـمـونـه هـايـي          
چون مبارزات کارگران نيشکر هـفـت   
تــپــه و تــجــمــع ســراســري کــارگــران            
مخابرات روستايي، فراخوان معلمان 
شاغل و بازنشسته به تجمع سراسـري  

ـتـرهـاي مـهـم                ١٣ در  ـي مهـر از سـرت
ـتـه              اخبار و مسائـل کـارگـري در هـف

 گذشته است.
شهريور تـجـمـع اعـتـراضـي          ٢٢ 

ـيــه                  ـلـ ـفــروشــان در اهــواز عـ ـتـ دسـ
 سرکوبگران شهرداري

ـيـکـاري            دستفروشـان کـارگـران ب
هستند که براي پيدا کردن لقمه نـانـي   
براي زنده ماندن به اين شکل روزگـار    
ميگذرانند. ماموران دولت بـه جـاي      
تامين اين کارگران و پاسخگويـي بـه     
ـيـمـه     خواستهاي آنها، به جاي کار يا ب
بــيــکــاري، هــر روزه بــه آنــان يــورش            
مـيــبــرنــد. بســاطشــان را بــر زمــيــن            
ميريزند، اموالشان را ضبط ميکنند 
و جنايت ميکنند. دستفروشان اهواز  
به اين وضـعـيـت اعـتـراض دارنـد و               
خواستار ايجاد شرايط الزم براي کـار  

 و يا بيمه بيکاري هستند.
 ٢٢ اخيرترين ايـن جـنـايـت در             

ـتـاد        ـفـاق اف مرداد سال جاري در قم ات
که در جريان آن مظفر عـبـاسـي جـان       
باخت که به اعـتـراضـي گسـتـرده در          
ـتـر آن،        ـل ـب شهر قم تبديل شد. مورد ق

 ۱۶ قتل علي چراغي بود که در روز     
در حاليکه به همـراه پسـر      ٩٣ مرداد 

پـارس     اش به خيابان تـهـران    ساله ۱۴ 
ـنـجـه                ـتـه بـود، بـدسـت پ در تهران رف
ـتـل                بوکس بـدسـتـان شـهـرداري بـه ق

رسيد. نـمـونـه هـاي ديـگـري از ايـن                 
سرکوبگري ها حمالت متـوالـي ايـن      
جــنــايــتــکــاران بــه دســتــفــروشــان در         
شــهــرهــاي مــخــتــلــف از جــملــه در            
شهرهاي جنوب چون اهـواز، آبـادان،     
بندرعباس است که بارها و بارهـا بـه     
تــظــاهــرات و اعــتــراضــات جــوانــان         
ـيـه                   دستـفـروش در ايـن شـهـرهـا عـل
سرکوبگران شهرداري منجر گرديده و 
در مواردي بـه اعـتـراض مـردم يـک              
ـيـب         شهر تبديل شده است. بديـن تـرت
ماموران شهرداري بخش ديـگـري از     
نيروي سرکوب حـکـومـت اسـت کـه            
تحت عناويني چون پاک نگاهداشتـن  
چهره شهرها و سد معبر و غـيـره هـر      

 روزه دارند جنايت ميکنند. 
ماموران شهـرداري هـر روزه در         
اين شهر و آن شهر دستفروشاني را که 
به خاطر بيکاري و نداشتن هيچگونـه  
تاميني ناگزير به امرار معاش از اين 
ـقـمـه نـانـي         طريق و دست و پا کردن ل
ـنـد،            براي خود و خـانـواده شـان هسـت
مورد تعرض و حمله قرار مـيـدهـنـد.     
در مقابل بارها در خبرها شنيـده ايـم     
که مردم به تقابل با آنها بـرخـاسـتـه و       

 متواري شان کرده اند. 
ســرکــوبــگــري هــاي شــهــرداري         
نسبت به دستفروشي هـم اکـنـون بـه           
کارزاري در سطح سراسري شکل داده 
است. کارزاري کـه در دو سـه سـالـه              
اخير فعال بوده و با خواستهايي چـون  
ــراي              ــهـــيـــالت الزم بـ ــاد تسـ ايـــجـ
دستفروشان براي ادامه به اشتغالشان 
ـتـن آنـهـا           و امنيت شغلي و قرار گـرف
تحت پوشش تامين اجتماعي جريان 
داشــتــه اســت. از جــملــه در تــهــران              
طـــومـــارهـــايـــي در حـــمـــايـــت از            
دستفروشان مترو و عليه سرکوبگـري  
هاي شهرداري به راه افتاده بـود. ايـن      
کارزار ها را دوباره و باقدرت بيشتري 
به جلو بياوريم.با اعتراض وسيع خود  
به سرکوبگري هاي شهرداري در قبال 

 دستفروشان خاتمه دهيم.
ـيـه            در ادامه کارزار جـهـانـي عـل

 امنيتي کردن مبارزات
کــارزار عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن        
مبارزات و در دفـاع از کـارگـران و                
ـيـان            معلمان زنداني و تـمـامـي زنـدان
سياسي با قدرت به جلو ميرود. ايـن     

ـيـز                  ـلـي ن ـيـن الـمـل کارزار در سـطـح ب
حمايت هاي قابل تـوجـهـي را در بـر           
داشته است. در اين هفته پگي هسـن   

ـفـدراسـيـون          -فلسويک معاون اول کـن
ال او بـه     -اتحاديه هاي کارگري نروژ 

ـفـر      ۹۰۰ نمايندگي از بيش از  هزار ن
از کارگران در اين کنفدراسـيـون طـي      
نامه اي سرگشاده به مقـامـات ايـران      
ضمن اعالم اعتراض خود بـه ادامـه        
آزار و اذيت فعاالن کـارگـري تـوسـط         
حکومت اسالمي، خـواسـتـار پـايـان        
ـيــتـي کـردن مـبــارزات                دادن بـه امـن
کارگران، معلمان و مردم معترض و   
ـيــن              آزادي کـارگــران زنــدانـي و فـعــال
اجتماعي شده است. در اين نـامـه ال      

نروژ حمايت سياسي و مـعـنـوي      -او 
کامل خـود را از کـارگـران ايـران و                 
خواسته هاي آنها براي آزادي تشـکـل   
و کسب حـقـوق شـان بـدون تـرس از              
دستگيري و يـا آزار و اذيـت اعـالم              
داشت و ضمن اشـاره بـه مـواردي از          
فشار و تـهـديـد رهـبـران کـارگـري و                
فعالين اجتماعي چون وضعيت رضـا  
ــره                 ــات مــدي ــي  عضــو هــي شــهــاب
سنديکاي واحد ، عـلـي نـجـاتـي از              
اعضاي هيات مديره نيشـکـر هـفـت       
تپه و اسماعـيـل عـبـدي از اعضـاي            
ـئـت مـديـره کـانـون               شناخته شده هـي
صنفي معلمان ايران (تهران)، اعـالم   

نروژ معتقد است که  -ميدارد:"ال او   
امنـيـت   »ايران از به اصطالح قوانين 

ـنـده       «ملي براي توجيه سرکوب فـزاي
فعاليت هاي مشروع اتـحـاديـه اي و        
ـيـان سـرکـوب از              محروم کردن قـربـان
حقوق قانوني مناسب، استفـاده مـي     
کند. اين امر پيامدهاي مخربي براي 
زندانيان و خانواده هـاي آنـهـا دارد و          
ـتـصـاد ايـران        همچنين به جامعه و اق
بسيار آسيب مي رساند".  در ادامـه        
اين نامه، ال او نروژ خـواسـتـار آزادي      
فــوري تــمــامــي فــعــالــيــن کــارگــري          
بازداشت شده و لغو اتهامات وارده بر 
آنان شده و خواستار مـتـوقـف کـردن         
سرکوب کارگران و اعضاي اتـحـاديـه    
هاي کارگري شده و اعالم ميدارد کـه  
ـيـن       تا زمانيکه حقوق شناخته شـده ب
المللي اتحاديه هاي کارگري و سـايـر     
ـيـن       حقوق بنيادي کارگران، و هـمـچـن
تمامي تعهدات نـاشـي از عضـويـت         

اين کشور در سازمان جـهـانـي کـار،         
ـلـي            ـيـن الـمـل رعايت نشود، جنبش ب

 -اتحاديه هاي کارگري از جمله ال او  
ـتـخـابـي بـه جـز کـارزار                  نروژ هيـچ ان
عمومي عليه اين سرکوب غيرقـابـل   

 قبول و ظالمانه در ايران ندارد.
در ايران نيز کارگران سـنـديـکـاي     
واحد در حمايت از رضا شهابي و بـا      

شهريـور   ٢٢ خواست آزادي او در روز 
با روشن کردن چراغ ماشين هـايشـان   

ـلـومـتـر         ٢٠ و حرکت با سـرعـت      کـي
ـنـي        دست به حرکت اعتراضي نـمـادي
ـيـرغـم تـهـديـد                 زدند. در ايـن روز عـل
کارگران به اخراج، آنهـا بـه اعـتـراض         
خــود ادامــه دادنــد. در ايــن هــفــتــه              
همچنين محمود بهشتي از اعضـاي  
هيات مديره کانون صنفي مـعـلـمـان     

 ٢١ سـال حـبـس در             ١٤ تـهـران بـا        
شهريور دستگير شد. اين دستگـيـري   
با واکـنـش اعـتـراضـي بسـيـاري در              
ـيـن           ميان معلمان ، کارگـران و فـعـال
اجتماعي روبرو شده است و زمـزمـه       
هاي اعتراض در ميان معلمان شدت 

 گرفته است. 
کارگران مخابرات روسـتـايـي بـا       

 خواست قراردادهاي دائم
شهريور بيش از پـانصـد        ١٩ در 

کــارگــزار مــخــابــرات روســتــايــي از          
استانهاي مختلف کشـور بـه تـهـران           
آمدند و با خواست انعقاد قرارداددائم 
ـنـدي                   ـقـه ب کاري و اجـراي طـرح طـب
مشاغل تـجـمـع اعـتـراضـي بـرگـزار             
کردند. سراسري بودن اين اعتراض و    
ـقـاط             خواست قـراردادهـاي دائـم از ن
قابل توجـه ايـن حـرکـت اعـتـراضـي              

 است. 
مهر، روز جهاني معلم، روز    ١٣ 

 اعتراض سراسري
شوراي هماهـنـگـي تشـکـلـهـاي          

 ١٣ صنفي فرهنگـيـان بـه بـرگـزاري            
مهر روز جهاني معلم فـراخـوان داده       
ـيـز در                 است. معلمان بـازنشـسـتـه  ن
ـيـگـيـري           ادامه مبارزاتشان و بـراي پ
خواسته هاي خود بر تجمع در ساعت 
ده صبح اين روز فـراخـوان داده انـد.            
اجــراي قــانــون مــديــريــت خــدمــات          
ـقـر،               کشوري تا برون رفـت از خـط ف
بيمه هاي کارآمد و درمـان رايـگـان،      
اداره و نــظــارت بــر صــنــدوق هــاي              
ـتـخـاب                 بازنشـسـتـگـي، از طـريـق ان
نمايندگان خود بـازنشـسـتـگـان بـراي         
رسيدگي بـه اخـتـالـسـهـا، از جـملـه                 
ــلــمــان          خـواســتــهــاي اعــالم شــده مــع
بازنشسته در فراخوان هايشان اسـت.   
معـلـمـان شـاغـل و بـازنشـسـتـه بـه                   
ـقـر اعـتـراض          دستمزدهاي زير خط ف
دارند، به امنيتي کردن مـبـارزاتشـان    
اعـتــراض دارنــد و خــواسـتــار آزادي           
ـنـد.    فوري همکاران زنداني خود هست
ــار پــايــان دادن بــه فضــاي              خــواســت
ــرورش                ــي در آمــوزش و پ امــنــيــت
هستند. خواستار درمـان رايـگـان و           
تحصيـل رايـگـان و پـايـان دادن بـه                 
ـنـد. بـه               کااليي شـدن آمـوزش هسـت
دزدي هــا و حــقــوقــهــاي نــجــومــي            
اعتراض دارند و با شعـارهـايشـان از      

مرداد و تجمعات  ٣١ تجمع با شکوه 
ديگر اين خواستها را اعالم کرده اند. 
با چنين خواستهاي است که معلمـان  

مـهـر روز اعـتـراض            ١٣ به استقبال 
ــهــاي            ــد. خــواســت ــرون ســراســري مــي
معلمان، خـواسـتـهـاي کـل جـامـعـه             
اســت.از اعــتــراضــات آنــان وســيــعــا         

 حمايت کنيم. 

 کارگران در هفته اي که گذشت
 شهال دانشفر
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يک هفته بيشتـر بـه شـروع سـال           
تحصيلي باقي نمانده است. با شـروع   

ـيـون        ١٣ سال تحصيلي يش از    ـل مـي
ـلـف                  دانش آمـوز در مـقـاطـع مـخـت
تحصيلي به مدرسه ميروند. بيش از    
ـتـي        يک ميليون معلم و کارمـنـد دول
نيز کار خود را  آغاز ميکنند. نکـتـه    
قابل توجه اين است کـه شـروع سـال          
ـنـد ديـگـر             تحصيلي در ايـران، هـمـان
کشورها، يک امر روتيـن و مـعـمـول         
نيست بلکه، مثل هر چيز ديگر ابعاد 

ـقـر       -وسيع اجتماعي سياسي دارد. ف
و فالکت بيسابقه توده مردم مشـکـل   
فرستادن کودکان به مدرسه را در پـي  
دارد؛ هزينه هاي کمر شـکـن وسـايـل       
تحصيلي، اخاذي هاي مدارس بـراي    

در شـرايـطـي کـه            -ثبت نام کودکـان 
ــا                ــمــي از جــامــعــه ب بــخــش عــظــي
ـقـر و        دستمزدهاي چند بار زير خط ف
حتي با عدم پرداخت بمـوقـع هـمـيـن        

ـنـد               ، -چنـدرقـاز حـقـوق روبـرو هسـت
بيکاري ميليوني و مـحـروم  از هـر            
گونه تامين، و در حالي که خبـري از    
تحصيل رايگان به عـنـوان يـک حـق           
پايه اي در جامعه نيست، شروع سـال  
تحصيلي به کابوسي براي بسياري از   

 خانواده ها تبديل شده است. 
ــلـمــان قــرار              از سـوي ديـگــر مـع
ومدار ادامه اعتراضاتشان براي سـال  
جاري را مـيـگـذارنـد. اعـتـراض در                
دانشگاهها نيز در رابـطـه بـا سـطـح              
باالي شهريه ها و امکانات زيسـتـي     
چون خوابگاهها و غيره مدتيست که 
ـنـرو آغـاز سـال             در جريان است. از اي
جديد تحصيلي به فضـاي اعـتـراض        

 در جامعه شدت داده است. 
ـيـشـتـري از                  هـر سـال تـعـدادي ب
کودکان از چرخه تحصيل خارج مـي    
ـتـي          مانند. از جمله طبق آمـاري دول

ســال گــذشــتــه مــجــمــوع          ۱۵ طــي   
هــاي گــونــاگــون       آمــوزان دوره     دانــش

ـيـون (در سـال            ۱۹ تحصيلي از  ـل مـي
ـيـون در      ۱۳ ) به کمتر از  ۱۳۷۸  ميل

سال جاري رسـيـده اسـت. گـزارشـات           
ديگر از هفت ميليون کودک خارج از   
چرخه تحصيل سخن ميگويد. به اين 
رقم، کودکـان مـحـروم از تـحـصـيـل              
ـيـم ايـران، کـودکـان               افغانستانـي مـق
محروم از تـحـصـيـل کـه در روابـط                 
صيغه اي به دنيا آمده و فاقد "هويـت   

و شناسنامه " هستند و بسـيـاري از         
کودکان در روستاها که از تـحـصـيـل     
ـيـد، ابـعـاد               محرومند را اضـافـه کـن
هولناک اين فاجعه اجتماعي مـقـابـل    

 ما قرار ميگيرد.
در ايــران خــبــري از تــحــصــيــل           
ـيــسـت و آمـوزش کـامــال                رايـگـان ن
کااليي است. ادعا مـيـشـود کـه بـر             
اســاس قــانــون اســاســي جــمــهــوري          
اسالمي تحصيل تـا پـايـان مـقـطـع             
دبيرستان براي همه رايگان است. اما  
اين فقط بر روي کاغذ است. مدارس  
ـفـي           ـل دولتي هم تحت عنـاويـن مـخـت
چون همياري مردم، مرتبا از خانـواده  
ـنـد. از جـملـه بـراي              ها اخاذي ميکن
ثبت نام کـودکـان بـه اسـم هـمـيـاري                
ـنـکـه در              شهريه ميگيرند. ضـمـن اي
طول سال نيز بخش اعظم هزينه هـاي  
مدرسه را از والدين طلب ميکننـد و    
گاها گزارش شده اسـت کـه تـحـويـل          
نتايج امتحانات تحصيلي کودکان را 
در گرو پرداخت اين اخـاذي هـا قـرار        
ـتـي                داده اند. بـعـالوه، مـدارس  دول
تعدادشان هر روز محدود تر ميشـود  
و در مدارس انتفاعي نيز هيچ سقفي 
ـتـن شـهـريـه وجـود نـدارد.                براي گـرف

عنوان مثال اآلن مـدارس ايـران بـه         به
نوع تقسيم شده است کـه شـامـل        ١٧ 
ــي     » ــدارس دولـــتـ ــر  »،    «مـ غـــيـ

نـمـونـه    »،   «تيزهوشـان »، «دولتي
ــي  ــأت »،   «دولــت ــي     هــي ــاي ، «امــن

ـيــت بــدنــي       » مــعــارف  »،    «تــربـ
، «ايــــثــــارگــــران»،     «اســــالمــــي

ـنــايــي           دانــش» ـثـ ـتـ ، «آمــوزان اسـ
مدارس وابسته به »، «بزرگساالن»

ــلــف     مــدارس »،   «نـهــادهــاي مـخــت
ــه دانشــگــاه آزاد               ــه ب ســمــاء وابســت

مــدارس شـــبــانـــه      »،    «اســالمــي  
، «از راه دور                 »،         «روزي

 «مدارس هوشمند»، «ماندگار»
ـيـب             «شـبـانـه   »و  اسـت. بـديـن تـرت

ــواع و اقســام                     ــا ان ــا ب ــواده ه ــان خ
گيريها براي ثبت  محدوديتها و سخت

ـنـد.     نام کودکانشان در مدرسه روبـروي
ـيـز بـه مـرکـز                 ـتـي ن مدارس غير دول
ـبـديـل شـده                چاپيدن بيـشـتـر مـردم ت
است. از جمله بسياري از خانواده هـا     
ـقـالـي بـا                    ـت ـقـل و ان با کوچکـتـريـن ن
ـيـدا کـردن مـدرسـه بــراي                 مشـکـل پ
کودکانشان روبرو مي شوند. جـدا از       

ـنـه کـتـاب         اخاذي هاي مدارس، هـزي
سرسام آور است. هزينه نـوشـت افـزار      
ســرســام آور اســت. تــهــيــه پــوشــاک             
مناسب براي فصـل سـرمـا و گـرمـا            
براي خانواده ها مشکل است و اينها 
همه مشکالت بخش عظيم جـامـعـه    
ـلـي اسـت. ايـن           در شروع سال تحصي
وضعيت ميزان محروميت کـودکـان     

 از تحصيل را افزايش داده است.
در جــمــهــوري اســالمــي ســرانــه        
دانش آموزي حداکثر حدود بيسـت و    
هشت هزار تـومـان در سـال يـعـنـي               
مبلغي در حدود هشت دالر در سـال    
ــه              اســت. ايــن درحــالــيــســت ســاالن

ـبــاري بــالـغ بــر            ۵۰۰ تـا       ۴۰۰ اعـت
ميلياردتومان در بودجـه اسـتـانـي و         

نور در سطح کشـور     ملي براي راهيان
شود. در اليجه بودجه سـال    هزينه مي

ـيـش از            ۹۶  ـلـغـي ب حکومت نيز مـب
ـيـارد تـومـان بـراي           ۶۰۰۰  هزار ميل

خدمات حوزه علمـيـه و نـهـادهـاي          “ 
را تصويب کردنـد کـه     ”  ويژه فرهنگي

همه کارشان گسترش و تبليغ جهل و 
خرافه مذهبي مورد نظـر حـکـومـت       
است. يک نمونه اش اعزام گلـه هـاي        
آخوند به مـدارس اسـت. آنـوقـت در              
برابر هر خواسته و اعتراضي از جانب 
ــش آمــوزان  و                  ــواده هــاي دان خــان
معلمان، حرفشان اينست که آموزش 

هـزار     ٥ و پـرورش بـا کسـر بـودجـه              
ـتـوانـد                 ـيـاردي روبـروسـت و نـمـي ميل
جوابگو بـاشـد. هـمـان پـاسـخـي کـه                
نوبخت در جواب به خواست معلمـان  
شاغل و بازنشسته و خواست افزايش 

ميليـونـي    ٤ حقوقها به باالي خط فقر
 داد. 

 
جدا از همه اين مشکالت وضـع  
ـبــق                 ــدارس اســت. طـ ــاک م ـن ـفـ اسـ

 ٣٠ گزارشات دولتي در حال حـاضـر     
ـبـي و                درصد مـدارس کشـور تـخـري
فرسوده هستند و نيـاز بـه مـرمـت و           

 ٤ بازسازي دارند و هم اکنـون حـدود       
آمــوزان در ايــن        مــيــلــيــون از دانــش     

مدارس درس ميخواننـد و جـانشـان        
ـنـکـه بـازهـم            در خطر است. بعالوه اي

هزار کالس  ۰ ١٣ گزارشات دولتي از 
درس در نقاط مختلف کشورکه فاقد 
ـنـد،       وسايل گرمايشي مناسب هسـت
حکايت ميکند . که يک نمونه فاجعه 

بارش، آتـش سـوزي مـدرسـه اي در             
 شين آباد بود.

اما در برابر اين وضعيت جامعـه  
ساکت نيست. هم اکنون کـارزارهـاي      
بسياري در حمايت از حق تـحـصـيـل       
رايگان براي همه در جريان است و از   
جمله يکي از شـعـارهـاي تـجـمـعـات          
اعتراضي معلمان ، بازنشستـگـان و     
کارگران و يکي از بندهاي قطعنـامـه   
هايشان  تحصيل رايگان بوده اسـت.    
همچنين ممنوعيت کـار کـودکـان و        
حق تحصيل رايگان مـوضـوع مـهـم       
کمپين هاي حمايت از حقوق کودک و 
نهادها و تشکلهاي دفـاع از حـقـوق          
ـيـز            کودک بوده است. هـمـيـن اواخـر ن
محسن عمـرانـي مـعـلـم زنـدانـي در              
بوشهر طي بيانيه اي بر دو مـوضـوع     
ـيـــل بــراي کــودکـــان                 حــق تــحــصـ
افغانستاني و تحصيل رايگان تاکيـد  

 کرد.
يک بند مـهـم قـطـعـنـامـه هـاي               
اعتـراضـي مـعـلـمـان لـغـو مـدارس                
خصوصي و رايگان شدن تحصيل در 
تمام سطوح تحصيلي است. معلمـان   
با شعار آموزش را کااليي نکنيد، بـر  
طبقاتي شـدن آمـوزش و پـرورش و              
محروم بودن بخش عـظـيـم کـودکـان          
اين جامعه از تحصيل با اسـتـانـدارد      
انســانــي اعــتــراض خــود را اعــالم            

 داشتند.
بــديــن تــرتــيــب، کــااليــي بــودن          
آموزش، مذهب به عنوان يـک رکـن       
مهم آموزش در جمهوري اسالمي و   
تبديل آموزش و پرورش به يک نـهـاد     
کــامــال امــنــيــتــي و ايــدئــولــوژيــک،         
ـتـي در مـدارس و                   تفـکـيـک جـنـسـي
تحميل حجاب بر کـودکـان، هـمـه و           
همه موضوعات اعتـراض مـردم در       

 برابر حکومت اسالمي است. 
تحصيل رايگان يک حق پايـه اي    
شهروندي است. يک قدم فوري در اين  
جهت  ممنوعيت اخاذي از خـانـواده     
هاي دانش آموزان اسـت. تـحـصـيـل         
رايگان در تمام سطوح آموزشـي حـق     
ـتـه تـحـصـيـل                  ـب همه مـردم اسـت. ال
رايگان محدود به نپرداختـن شـهـريـه       
نيست. بلکه تحصيل رايگان بـعـالوه     
رايگان بودن کتابهاي درسي و تـمـام       
لوازم تحصيل، مدارس امن و کـافـي   
بــراي کــودکــان در تــمــام مــحــالت            
شهـرهـا، سـرويـس رايـگـان ايـاب و                
ـتـن بـه مـدرسـه، يـک                ذهاب براي رف
وعـده غـذاي گـرم در مـدرسـه بـراي                 
ـتـوانـد تـمـرکـز الزم را              اينکه کودک ب
براي جذب آموزش داشته باشـد و...      

را هم در بر ميـگـيـرد. تـمـامـي ايـن             
ــان                   ــودک ــد شــامــل  ک ــاي ــوق ب حــق
افغانستاني و تمامي شهرونداني کـه    
از کشورهاي ديگر به ايران آمـده انـد     
نيز بشود. مهمتر اينکه خانواده هاي  
بسياري هستند که بدليل فقر فـراوان    
ناگزيرنـد کـودکـانشـان را بـراي کـار               
ميفرستند. امروز آمار کودکـان کـار      
بيداد ميکند. تحصيل رايگان يعنـي   
ممنوعيت کـار کـودکـان و تـامـيـن             
خانواده هاي آنها که نـاگـزيـز نشـونـد          
ـيـرون                 کودکانشـان را از تـحـصـيـل ب
بيکشند و راهي کار کنند. دولـت در     
ـبـال مـردم               قبال اين خـواسـتـهـا در ق

 مسئول است.
بعالوه خواست ما مردم، جدايـي  
کامل مذهب از آمـوزش و پـرورش         
است. خواست ما مردم پايان دادن به  
کــااليــي کــردن  و طــبــقــاتــي شــدن             
آموزش و شرايط يکـسـان آمـوزشـي       
ــر اســاس                   ــان ب ــه کــودک ــم ــراي ه ب
استانداردهاي عـلـمـي امـروز بشـري          
است. خواسـت مـا مـردم مـدارسـي             
شاد، امن، مدرن  و انسـانـي اسـت.          
خواست ما مردم برچيده شدن بسـاط  
آپارتايد جنسي در مـدارس و مـنـع            

 حجاب براي کودکان است. 
يک هفته بيشـتـر بـه بـازگشـايـي           
مدارس نمانده است، با تـمـام قـوا از        
ــارزاتــي بــراي حــق            کــارزارهــاي مــب
تحصيل رايگان براي همـه کـودکـان،      
دفاع کنيم. معلـمـان، خـانـواده هـاي           
دانش آموزان، دانشجويان که خود بـا  
معضالت مشابهي بـر سـر آمـوزش        
ـيـن دفـاع از حـقـوق              روبرويند و فعـال
ـيـروي         کودک و در واقع کل جـامـعـه ن
ـيـه مـحـرومـيـت                 مهم اعـتـراض عـل
کـودکـان از تــحـصــيـل و وضــعـيــت              
ـنـد.             اسفبار تحصيـل در ايـران هسـت
براي فرستادن کودکانمان به مـدرسـه     
ـيـم و                تمام نيروي خـود را بسـيـج کـن
متحدانه در برابر اخاذي هاي مدارس 
بايستيم و با تجمع کردن در مـقـابـل        
مدارس و مراکز آموزش و پـرورش و    
به اشکال مختلف اعتـراضـي اعـالم      
کنيم که جاي کـودکـان مـا مـدرسـه            
است. خواسـتـار جـمـع شـدن بسـاط              
ـقـاتـي شـدن        مدارس خصوصي و طب
آمــوزش و پــرورش و گــرفــتــن حــق             
ـنـهـا        تحصيل از کودکانمان شويم. اي
همه خواستهاي اعتـراضـات هـمـيـن        
ــز هســت، از                ــمــان نــي امــروز مــعــل

 مبارزات آنان وسيعا حمايت کنيم. 

 سخني به مناسبت  آغاز سال تحصيلي 
 شهال دانشفر
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سپتـامـبـر شـهـر مـالـمـو              ۸ روز 
شاهد يک کنفرانـس مـهـم و بسـيـار            
ــس را                   ــران ـنــف ــن کـ ــود. اي ــق ب مــوف
"فدارسيون حق زنان" برگزار کـرد کـه         
مدير مسئول آن فريده آرمـان اسـت.       
اين کنفـرانـس در واقـع بـه مـعـرفـي                
نتايج پروژه اي مي پرداخـت کـه سـه        
سال متمادي از سوي فدراسيون حـق    
زنان به پيش برده شد. اين پروژه "مـن    
کودک هستم" نام دارد. تمـرکـز کـاري      
اين پروژه بر کودکاني بـوده اسـت کـه        
در معرض خشونت هاي خـانـوادگـي    

و يا از نـزديـک شـاهـد        قرار داشته اند
ـتـهـا بـوده انـد. ايـن                   اين نـوع خشـون
کودکان معموال به هـمـراه مـادرشـان       
در خانه هـاي امـن نـگـهـداري مـي               
ـفـريـح         شوند و از امکانات شادي و ت
که يک کودک معمولي برخوردار است 

"مـن کـودک       محروم هستند. پـروژه       
هستم" هـدف خـود را بـاز گـردانـدن               
شادي و شور به زندگي ايـن کـودکـان      
قـرار داده بـود و در طـول سـه ســال                   
سـازمـان حـق زن بـا ســازمـان دادن                
فعاليتهاي متنوع به کـودکـان کـمـک       
کرده که آنها اين دوره سخت در خـانـه   
ــر                      ــر از س هــاي امــن را راحــت ت
بگذرانند. در سه سال گذشته سـاالنـه    
صدها کودک به همـراه مـادرشـان در        

 فعاليتهاي اين نهاد شرکت کردند. 
سپتامبر  ۸ در کنفرانسي که روز 

ــردم"                   ــارک م ــي "پ ـل ــن اصـ ــال در س
(Moriska)      مالمو برگـزار شـد

شمـار قـابـل تـوجـهـي از مـقـامـات                  
مسئول از استانداري اسکونه، کمـون  

 -مالمو و دولت و منجمله اوسا رگنر
وزيـر امـور کـودکــان، سـالـمـنـدان و                

ـنـد.         برابري اجتـمـاعـي    شـرکـت داشـت
فريده آرمان در سخنراني خود در ايـن  
کنفرانس رئوس اقداماتي را برشمـرد  
کــه بــايــد تــوســط دولــت در جــهــت             
حمايت از اين کودکان عمـلـي شـود.      
ـبـال گـرم         ـق سخنراني فريده مورد اسـت
حــاضــريــن قــرار گــرفــت و يــکــي از            
مقامات کمون مالمو که مسئوليـت  
رسيدگي به خانه هـاي امـن در ايـن            
شهر را بعهده دارد در سخنراني خـود  

دفاع جانانه اي از فعاليت هاي فريـده  
آرمان و "فدراسيون حق زنان" کرد. او     
نکته جالبي گفت که مـا بـه مـثـابـه            
دولت سعي ميکنيم امنيت اين زنـان  
ـيـم امـا ايـن             يا کودکان را تامين کـن

 نهاد زندگي را به آنها برميگرداند. 
فريده آرمان ميگويد: "کودکانـي    
که در خانواده مـورد خشـونـت قـرار           
ميگـيـرنـد، يـا شـاهـد خشـونـت بـه                  
مادران خود هستند يکـي از آسـيـب        
ــد کــه             پــذيــرتــريــن کســانــي هســتــن
ناخواسته و بعلت مشـکـالت پـدر و          
مادر دچارصدمات روحي عـمـيـق و      
بخشا صدمات جسمي ميشوند. اين 

آسيب ها گاهي تا بزرگسالي هم مي 
تواند ادامه داشته بـاشـد و جـوان را            
مورد مخاطرات روحي و ناهنـجـاري   
هاي اجـتـمـاعـي قـرار دهـد. طـبـق                   
ـبـي       تحقيقاتي که صورت گرفته آسـي
که کودک به دليل خشونت به مادرش 
مي بيند به اندازه آسيبي است که زن   
در هنگام خشونت بـه آن دچـار مـي          
شود. ما تالش کرديم در شرايطي که  
مادرها درگير مشـکـالت نـاشـي از         
ـنـد، کـودکـان           خشونت خانگي هسـت
آنهـا را مـورد تـوجـه قـرار بـدهـيـم،                   
امکاناتي براي تفريح در اختيار آنـهـا   
بگذاريم، اردوهايي براي آنها سازمان 
بــدهــيــم و بــه آنــهــا و هــمــيــنــطــور               
ـفـس بـدهـيـم.             ـن مادرانشان اعتمـاد ب
هدف ما کـمـک بـه ايـن کـودکـان و                 
بــازگــردانــدن آنــهــا بــه يــک مــحــيــط          
طبيعي و شاد و مناسب يک زنـدگـي     

 نرمال است". 
نتايـج ايـن پـروژه سـه سـالـه در                 
کتابـي بـه نـام "مـن کـودک هسـتـم"                   
گردآوري شده است. راديو سـوئـد کـه       

ـفـرانـس بـا فـريـده آرمـان                   بدنبـال کـن
مصاحبه داشت از اين کتاب بعنـوان  
کتاب راهنما در زمينه کمک رسـانـي   
بــه کــودکــان در مــعــرض خشــونــت           
خانوادگي ياد کرد. اين کتاب توسـط  

ــســت ســوئــدي          ــالــي  Lindaژورن
Stark        و عـــــکـــــاسÅsa  

Sjöström         ــاري ــکــ ــمــ در هــ
"فدارسيون حق زنان" تهيـه و چـنـد           با

روز پيش از برگزاري اين کنفرانس بـا    
ـتـشـر شـد و در                    کيفيتـي عـالـي مـن

ـيــار عـالقــه مــنـدان حــاضـر در               اخـت
 کنفرانس قرار گرفت. 

به سهم خود از همه کسـانـي کـه        
ـيـشـيـرد        بطور خستگي ناپذير براي پ
ــد و                   ـيــدن ــمــت کشـ ــن پــروژه زح اي
بخصوص فريده آرمان بسـيـار عـزيـز       
ـيـمـاري سـخـت            که عليرغم داشتـن ب
سرطان روز و شـبـش را بـراي کـمـک            
رساني به اين کودکـان و مـادرانشـان        
گذاشته است و فعاليت هاي انسـانـي   
ارزشمندي در اين زمينه انـجـام داده       

 است، صميمانه قدرداني مي کنم. 

 گزارشي از کنفرانس

 "من کودک هستم" 
 در مالمو در کشور سوئد! 

 

 حسن صالحي
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 ٢٢ صــبــح روز         ٩ از ســاعــت      
شهريور بنا بر فراخوان خـانـواده هـاي      
زندانيان سياسي در گوهردشت که در 
اعتراض به وضع اسفناک زندانهـا در    
ـبـرنـد و رضـا           اعتصاب غذا بسر مـي
شهابي در مقابل زندان گوهـر داشـت     
برپا شد. در اين حـرکـت اعـتـراضـي           
بهنام ابراهيم زاده، واله زماني، پيمان 
سالمي و صالـح اسـعـدي دسـتـگـيـر            

 شدند.
در تـجـمـع ايـن روز تـعـدادي از               
فعاالن اجتماعـي وکـارگـري بـا يـک            
شاخه گل جلوي درب زنـدان رجـايـي        
شهر براي حمايت از زندانيان سياسـي  
در اعتصاب غذاي اين زندان حـاضـر   
شدند و خانواده هاي زندانيان سياسي 

 را همراهي کردند. 
حوالي سـاعـت دوازده ظـهـر در           
ـتـظـر                ـنـدگـان مـن حاليکه تجـمـع کـن
بــازگشــت خــانــواده هــاي زنــدانــيــان         
اعتصابي از مالقات بودند از سـوي      
مأموران انتظـامـي جـهـت پـراکـنـده            
شدن تحت فشار قرار گرفتند.  آنان با  
دادن اخطارهايي خواسـتـار پـراكـنـده        

شدن تجمع كنندگان شدند و از آنـجـا     
كه تجمع با موفقيت انجام شده بود و 
ـنـدگـان     آخرين دسته هاي مالقات كن
در حال بيرون آمدن بودنـد؛ مـحـل را        
ترک کردند.  اين تجمع در اين هنگـام   
ـيـروهـاي سـرکـوبـگـر                مورد يـورش ن
انتظامي قرار گرفت و مأموران حيـن  
پراکنده کردن جمعيت اقدام به ضبـط  
گـوشــي مــوبــايـل بــرخـي از تـجــمــع             
کــنــنــدگــان كــردنــد کــه بــا واکــنــش           
اعــتــراضــي جــمــعــيــت روبــرو شــد.          
مأموران كه در پي دستگيـري يـكـي      
از دختران در حال فيلم گرفتـن بـودنـد      
ـنـدگـان           با اعتراض شديد تـجـمـع كـن
مواجه شدند كه منجر بـه رهـايـي او        
ـيـن گـوشـي او را                  شد. اما در ايـن ب
ربودند که با عکس الـعـمـل مـجـدد          
ـنـدگـان مـواجـه و در ايـن                 تجمع کـن
هنگـام والـه زمـانـي عضـو هـيـات                
ـبـرز    مديره سنديکاي نقاشان استان ال
دستگير شد. در  اعـتـراض بـه ايـن              
دستگيري تجمع کنندگان شعار داده   
ـيـد، مـگـه            و فرياد ميزدند:"ولش کـن
چيکار کرده، اختالس کرده، بـه بـچـه      

ــن                 ــرا داري ــرده، چ ــجــاوز ک مــردم ت
برين.  سپس پس از پايان تـجـمـع      مي

در مقابل زندان نيروهاي انتظامي بـا    
ـنـدگـان در مسـيـر              تعقيب تجمع کـن
بازگشت، سه نفر ديگر از آنان، بهنـام  
ابراهيم زاده از فعالين شنـاخـتـه شـده       
کارگري که به تازگي از زنـدگـي آزاد       
شده است و پيمان سالـمـي و صـالـح         
اسعدي را  نيز بازداشت کـرده و  بـه           

باغستان برده و از آنـجـا    ١٩ کالنتري 
همه آنها را به پليس امنـيـت مـيـدان       
نبوت انتقال دادند. که بنا بر خبر قرار 
ـيـف بـه            است فردا جهت تعييـن تـکـل

 دادسرا برده شوند.  
شهـريـور بـه روال         ٢٢ چهارشنبه 

هــر چــهــارشــنــبــه روز مــالقــات بــا            
زندانيان سياسي بود و به بسـيـاري از     
ـيـان اعـتـصـابـي             زندانيان حتي زنـدان
مالقات حضوري داده شـده بـود. در        
اين مالقات مشخص شد که بـه جـز     

نفر به اسامي سعيد شيرزاد، رضـا   ٤ 
شهابي، سعيد پـورحـيـدر و مـحـمـد             
ـيـان              نظري ، اعـتـصـاب ديـگـر زنـدان
سياسي به اتمـام رسـيـده اسـت. امـا             

ـبـات         همه زندانيان سياسي بـر مـطـال
 خود تاکيد دارند. 

قضيه از اين قرار اسـت کـه روز         
ـبـه      اوت    ٣٠ (   ۹۶ مـرداد       ۸ يکشن

ــم            ٢٠١٧  ) عــوامــل ســرکــوب رژي
اسالمي در زندان گـوهـردشـت کـرج،       
در يک يورش وحشـيـانـه تـعـدادي از          
زندانيان سياسي را با ضرب و شتم و   

زندان گوهـردشـت   ۱۰ توهين به سالن 
انــتــقــال دادنــد. پــس از ايــن اقــدام               

ـقـل شـده در تـاريـخ                ـت  ۹ زندانيان من
اوت) دسـت بـه       ٣١ ،( ۱۳۹۶ مرداد 

اعتصاب غذا زدند. اکنون چيزي کـه   
ويــژه زنــدانــيــان      هــمــه زنــدانــيــان بــه        

ـنـسـت       اعتصابي بر آن تاکيد دارند اي
که هنوز به خواستهاي آنها پـاسـخـي      
داده نشــده اســت و حــتــي مــعــدود              

شـد     هايي هم که وارد بند مي روزنامه
اکنون ممنوع شده و امکان خريـد از    
ـيـز وجـود نـدارد. در ايـن                فروشگاه ن
ديدارها زندانيان اعتصابـي از تـمـام        
افــراد، شــخــصــيــت هــا و فــعــاالن             
کارگري، معلمان، زنان و دانشجويـان  

ـنـهـا       و ...  که در اين مدت آن    ها را ت

 نگذاشتند تشکر و قدرداني نمودند.
مـا هـمـراه بـا خـانـواده هـاي                 -

زندانيـان سـيـاسـي در گـوهـردشـت،              
يورش به زندانيان سياسي و شکنـجـه   
و آزار سيستماتيک آنهـا در زنـدان را         
قاطعانه محکوم  و از خـواسـتـهـاي           
برحق زندانيان سـيـاسـي گـوهـردشـت         
ـيـم و                ـبـانـي مـي کـن ـي حمايت و پشت
ـيـد و         خواستار آزادي فوري و بـدون ق

 شرط آنان هستيم.
مــا خــواســتــار دســتــگــيــري           -

محمود بهشتي عضو هيات مـديـره     
کانون صنفي معلمان در تهران را کـه  

شــهــريــور انــجــام گــرفــت را           ٢١ در   
محکوم ميکنيم و خـواسـتـار آزادي        
فوري او، اسماعيل عبدي، مـحـسـن      
عــمــرانــي، آتــنــا دائــمــي و تــمــامــي          

 زندانيان سياسي هستيم.
ما خواستار لغو تمامي احکام -

امنيتي زندان براي فعالين کـارگـري،     
معلمان و فعالين اجتماعي و پـايـان       

 دادن به اين سرکوبها هستيم.
ما صـدور حـکـم شـالق بـراي              -

شاپـور احسـانـي راد عضـو هـيـات               
مديره اتحاديه آزاد را شديدا محکـوم  
و خواستار ممنوعيـت حـکـم شـالق         

 هستيم.
کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران         

 زنداني
 ٩٦ شهريور  ٢٢ 

Free Them No 
shahla.daneshfar2

@gmail.com 

                                              

fb.com/
wpiran/ 

تجمع در حمايت از زندانيان سياسي در مقابل زندان گوهردشت کرج و  
 نفر   ٤ دستگيري 

ســپــتــامــبــر ۱۲ روز ســه شــنــبــه       
راهپيمايي هـاي بـزرگـي در سـراسـر            
فرانسه بدعوت سنديکاهاي کارگـري  
ـيـه طـرح هـاي ضـد                   برپا شد تـا عـل
کــارگــري دولــت امــانــوئــل مــکــرون        
ـفـر در          اعتراض کنند. صدها هـزار ن
ـنـهـا     اين تظاهرات ها شرکت کردند ت

هزار نفر در راهپيمايي  ۶۰ در پاريس 
هـاي     شرکت داشتند. برخي سـازمـان   

ـيـز از ايـن تـظـاهـرات                  دانشجـوئـي ن

 حمايت کرده بودند.
ــد              ــظــر دارن ــکــاهــا در ن ــدي ســن
ـيـش از         تظاهرات ديگري را يکـروز پ
جلسه شوراي وزيران که قرار است در   
آن احکام تجديد نظر در قانون کار بـه  
ــد.             تصــويــب بــرســد، بــرگــزار کــنــن
سنديکاهاي کارگري فرانسه آکسيون 
هاي اعتراضي بزرگ ديگـري از روز      

 سپتامبر فراخوان داده اند. ۲۱ 

صدها هزار کارگر فرانسه در مقابل طرح 
هاي ضد کارگري دولت سرمايه داران 

 دست به راهپيمايي زدند
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سپتامر به فراخـوان   ٨ روز جمعه 
ـيـان            کميته مبارزه بـراي آزادي زنـدان
سياسي در دفاع از کارگران زنداني و   
زندانيا ن سياسي، تجمعي اعتراضي 

ـتـر مـرکـزي روزنـانـه                   «مقـابـل دف
در شــهــر    »فــرانــکــفــورتــه رونــدشــاو   

فرانکفورت برگزار شد. معترضان بـا    

ـتــن عــکــســهــا و                   در دســت داشـ
پوسترهاي کارگران زنداني و زندانيان 
سياسي و با سر دادن شـعـار زنـدانـي         
سياسي و کـارگـر زنـدانـي آزاد بـايـد             
گردد،خواستار آزادي بي قيد و شـرط  
فعاليـن کـارگـري دسـتـگـيـر شـده و                 
زندانيان سياسي شدند. اين آکسـيـون    

اعتراضي توجه عابرين و مردم را بـه    
خود جمع و تعدادي ضمن حمايت از   
اين برنامه بـه دسـت انـدرکـاران ايـن            
ـتـگـو        برنامه اعتراضي به بحث و گـف

 پرداختند. 

تجمع اعتراضي در دفاع از کارگران زنداني و  
 زندانيان سياسي

ـيـسـتـم شـهـريـور               ـبـه ي روز دوشن
ـتـر مـبـارزه               تجمعي به فـراخـوان سـن
ـيـه      کارگران و زحمتکشان در سليـمـان
در اعتراض به قتل دو کولبر در بـانـه     
و در حمايت مبارزات مردم شهر بانه 
ـيـز در          و ديگر شهرهاي کردستان و ن
حمايت از رضا شـهـابـي و کـارگـران            

زنداني و همه زندانيان سياسي برگزار 
شد. خـواسـت آنـهـا پـايـان دادن بـه                    
جنايت عليه کولبران و مـحـاکـمـه و         
معرفي آمرين اين جنـايـت، و آزادي       
فوري رضا شهابي و کارگران زنـدانـي   
و همه زندانيان سياسي بـود. تـجـمـع        
کنندگان در اين حرکت حمايت قاطع 

خود را از مبارازت کارگران در ايـران    
 اعالم داشتند.

 زنده باد همبستگي کارگري
شبـکـه هـمـبـسـتـگـي کـارگـري               

 خاورميانه و شمال آفريقا
 شهال دانشفر

 شهريور  ٢٤ 

 تجمع همبستگي با مردم بانه و کارگران ايران در سليمانيه

در شب نهم سپتامبر در مـراسـم     
ـتـل          ـيـان ق يادمان و بزرگداشت قـربـان

، مطلع شديم که البي هـا و      ٦٧ عام 
طرفداران حکومت اسـالمـي تـحـت         
لواي برقراري روابط ايران و کـانـادا و     
بازگشايـي سـفـارت، قـرار اسـت در              
ـلـور غـربـي در               تقاطع اسپاداينـا و ب
تورنتو، جمع شوند. در همان بـرنـامـه     
براي تظاهرات فردا فراخوان داده شـد  
ــاي                     ــروه ــراد و نــي ــي از اف ـل ـيـ و خـ

ـيـسـبـوک و              سياسي  بالفاصـلـه در ف
تلگرام و ديـگـر مـديـاي اجـتـمـاعـي             
دست به کار شده و با فـرصـت کـمـي       

سـاعـت    ١٢ که بود يعني در کمتر از 
 خيلي ها خبردار شدند. 

تعداد قابل توجهي بـا تـعـطـيـل          
کردن کار و يـا بـه عـقـب انـداخـتـن                  
برنامه هاي ديگر، خود را بـه مـحـل        
ـيـن شـعـارهـاي              تجمع رساندنـد. طـن
"مــرگ بــر جــمــهــوري اســالمــي"،              
ــد                ــاســـي آزاد بـــايـ "زنـــدانـــي ســـيـ

"کــارگــر زنــدانــي آزاد بــايــد           گــردد"، 
گردد"، "تروريست ها گـورتـان را گـم        
کنيد"،  "کانادا جـاي تـروريسـت هـا           
نيست"، و ... مزدوران رژيم را گيج و     
سردر گم کرده بود. تعدادي که مزدور 
ـبـودنـد از آنـهـا                 و جيره خـوار رژيـم ن
ـفـري      فاصله گرفتند تا جاييکه چند ن

 بيشتر باقي نماندند. 
بيـن مـا      دهها پليس در محلي  

ـيـن و طـرفـداران جـمـهـوري                 ـف مخـال

ـتـرل اوضـاع صـف           اسالمي براي کـن
کشيده بودند. آنها که در ابتدا متوجه 
نبودند هدف تظاهرات چـيـسـت، بـا         
ــرخــورد                ــه يــک شــکــل ب دوطــرف ب
داشتند، ولي وقتي که صحبت هـا و    
شعارهاي ما را ديدند، متوجه شدنـد  
که آنها از جمهوري اسالمي حمـايـت   
مي کنند و سمپاتي و حمـايـت شـان      

 به مخالفين جلب شد. 
سخنرانان رو به جمعيت و مـردم    
ـيـس بـه افشـاي             ـل اطراف و نيرهاي پ
ـنـد؛ از          رژيم و وابستگانشان پـرداخـت

رژيم اسالمي ده ها هزار   جمله اينکه
از انسانهاي آزاديخواه و برابري طلـب  
و مخالف را اعدام کـرده، و هـمـيـن           
ـتــل عـام هــزاران              روزهـا ســالـگــرد ق
زندانـي سـيـاسـي هسـت و در حـال                 
حاضر زندانيان سياسي از جمله رضا 
ـنـده          شهابي و اسماعيل عـبـدي نـمـاي
معلمان در زندان و در حال اعتصـاب  
غذا براي احقـاق حـقـوق کـارگـران و            
 معلمان و ديگر اقشار مردم هستند. 
مخالفين جمهوري اسـالمـي در     
تــورنــتــو، انســان هــاي آزاديــخــواه و          
ـيـسـت يـکـبـار           جريانات چپ و کمـون
ديگر نشان دادند که تورنتـو مـحـلـي       
بــراي جــوالن دادن طــرفــداران رژيــم           
اسالمي نيست و تحت هر نام و بهانه 
اي به آنها اجازه حضور و ابراز وجـود    

 نخواهند داد. 
 بابک يزدي

گزارشي از اعتراض مخالفين  
 جمهوري اسالمي در تورنتو

 

در اعتراض به البي هاي رژيم تحت محمل  
 بازگشايي سفارت!
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ـنـوعـي بـراي               فعاليـت هـاي مـت
ـيـه فشـار       آزادي زندانيان سياسي، عل
ـيـن    به زندانيان و عليه دستگيري فعال
در ايران و در سطح بين المللي شکـل  
گرفته است. اين مبارزه را بايد هرچـه   

 وسيعتر گسترش داد. 
جــمــهــوري اســالمــي هــمــراه بــا        
گسترش تـعـرض بـه زنـدگـي مـردم،             
دستگـيـري کـارگـران و مـعـلـمـان و                 
فعالين سياسي را نيز گسترش داده و 
زندانيان سياسي را تحـت فشـارهـاي      
بيشتري قرار داده اسـت. جـمـهـوري            
اســالمــي در هــفــتــه هــاي اخــيــر از            

ـيـان     ۵۰ يکطرف بيش از  نفر از زنـدان
زنـدان رجـايـي         ۱۰ سياسي را به بند 

شهر با شرايطي بسيار غـيـر انسـانـي       
تر منتقل کرده و از طرفي تعداد قابل 
توجهي از کـارگـران و مـعـلـمـان را                 
دستگير کرده و يا براي آنـهـا پـرونـده         

 سازي کرده است. 
رضا شهابي را بعد از چـنـد سـال      
گذراندن در زنـدان مـجـددا بـه زنـدان            
بــازگــردانــدنــد. مــحــمــود بــهــشــتــي         
لنگرودي عضو کانون هيئت مـديـره     
کانون صنفي معلـمـان را دسـتـگـيـر           

کردند. اسماعيل عبـدي و مـحـسـن          
ـتـاح              ـف عمراني، آتنـا دائـمـي، عـبـدال
سلطاني، سـعـيـد شـيـرزاد و سـعـيـد               
ماسوري، مـهـدي فـراحـي شـانـديـز،            
زانيار و لقمان مرادي، آرش صـادقـي   
و تعداد قابل توجهي ديگر از فعالين 
کارگري، معلمان و فعالين سياسي و 
مدني در زنداننـد و روز گـذشـتـه در             
ـيـان                جريان تجـمـع در دفـاع از زنـدان
ـيـمـان            سياسي بهنام ابـراهـيـم زاده، پ
سالمي، واله زماني و صالح اسـعـدي   
ـتـه هـاي               هم دستگير شـدنـد. در هـف
ـفـر از                 ـيـن بـراي دهـهـا ن اخير همچن
کارگران هفت تپه پرونده سـازي کـرده     
اند و تعدادي از فعالين از جمله علـي  
نجاتي و جعفر عظيم زاده را احضـار      
کرده اند و براي شـاپـور احسـانـي راد         

 حکم شالق صادر کرده اند. 
در مقابل ايـن سـرکـوبـگـري هـا           
کارگران شرکت واحد دست به تجـمـع   
زدند و با روشن کردن چـراغ اتـوبـوس      
ها و حرکت با سرعت پايين خـواهـان   
ـيـن          آزادي رضا شهابي و سـايـر فـعـال
کارگري زنداني شدند. خـانـواده هـاي       
زنــدانــيــان ســيــاســي در حــمــايــت از          

زندانيان سياسي دست به تـجـمـع در        
ـفـر از        ۲۷۰ مـقـابـل زنـدان زدنــد.             ن

مــعــلــمــان و کــارگــران و فــعــالــيــن             
اجتـمـاعـي و مـدنـي، بـا طـومـاري                 
خواهان پايـان دادن بـه اذيـت و آزار              
زندانيان سياسي و آزادي آنها شـدنـد.     
کــارزاري در اعــتــراض بــه احضــار            
ـيـه آنـهـا              کارگران و احکامي کـه عـل
ـتـي کـردن              ـي ـيـه امـن صادر شده و عـل
اعتراضات در جريان است. جمعي از  
ـنـد ده زنـدان                زندانيان سـيـاسـي در ب
ـيـش از چـهـل روز                ـيـز ب گوهردشت ن
است دست به اعتصاب غذا زده تا به 
ـتـارهـاي ضـد انسـانـي                فشارها و رف
اعــتــراض کــنــنــد. در افــغــانســتــان           
ـيـان                تظاهراتي در حـمـايـت از زنـدان
ـيـه                    ـيـمـان سياسـي در ايـران و در سـل
ـبـران و در            تظاهراتي عليه قتـل کـول
دفاع از زندانيان سياسي سازمان داده 
شــد. آکســيــون هــاي مــتــعــددي در            
شهرهاي سوئد و آلمان و انگليـس در    
دفاع از زندانيان سياسي برگزار شده و 
با نهادهاي مـدافـع حـقـوق کـارگـران           
ـتـه       تماس هاي متعددي صورت گـرف
است. در سطح بين المللي تعدادي از  

سازمان هاي کارگري با نامـه هـايـي      
ـتـاري بـا             خواهان پايان دادن بـه بـدرف
کارگران زنداني و زندانيان سياسـي و    
آزادي آنها شده اند. عفو بين الملل به  
تشديد سـرکـوب تـوسـط جـمـهـوري              
اسالمي اشاره کرده و به رفتار رژيم با 
زندانيان و به سيستم قضايي ظالمانه 

 در ايران اعتراض کرده است. 
اين فعاليت ها را بايد در ايران و   
ـيـشـتـر             در سطح بين المللـي هـرچـه ب
گسـتـرش داد. کـارگـرانـي کـه بــراي                
ـيـکـارسـازي      دستمزد خود و يا عليه ب
دســت بــه اعــتــصــاب و تــجــمــع و               
ـنـد، مـعـلـمـان و                   راهپيـمـايـي مـيـزن
بازنشستگاني که براي احقاق حـقـوق     
خـود مــدام در حــال اعـتــراض بســر             
ميبرند، دانشجويان و زنان و جواناني 
که عليه انواع محروميت و بيحقوقي 
در حال مبارزه اند، براي تداوم مبارزه 
ـتـي کـردن        ـي خود به پايان دادن به امن
اعتراضات و پايان دادن به دستگيري 

 و پرونده سازي نياز حياتي دارند. 
  کارگران، مردم آزاده:

هر دستگـيـري و پـرونـده سـازي            
ـيـن کـارگـري و              حکومت عليه فـعـال
مدنـي بـخـشـي از تـالش دسـتـگـاه                 
سرکوب حکومت براي مقابله با شما 
است. اين ابزار را بـايـد بـا گسـتـرش           
مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي و 
مقابله با امنيتي کردن اعتـراضـات،   
از حکومـت و دسـتـگـاه سـرکـوبـش              
گـرفــت. امــروز بــيــش از هــر زمــان              
مبارزات شما کارگران، مـعـلـمـان و         
بازنشستگان، دانشجويـان و زنـان و         
جوانان با مبارزه براي آزادي زندانيـان  
ـيــتـي کــردن                سـيــاسـي و عـلــيـه امــن

ـتــراضــات گــره خــورده اســت.                اعـ
ميتوانيم مانع پرونـده سـازي شـويـم،         
ـيـن           ميتوانيم مانع دستـگـيـري فـعـال
اعتصـابـات و اعـتـراضـات شـويـم،              
ميتوانيم در شرايطي که آتش مبـارزه  
مردم عليه ظلم و فقر و مـحـرومـيـت       
تندتر و گسترده تر شده، مبارزه بـراي  
ـيـز هـرچـه        آزادي زندانيان سياسي را ن
بيشتر گسـتـرش دهـيـم و بـا جـلـب                  
ـلـف                همبستگـي بـخـش هـاي مـخـت
ـبـار زنـدان هـا              مردم، به شرايـط اسـف
اعتراض کنيم، کارگران و مـعـلـمـان         
زنداني و کليه زندانيان سياسـي را از      
چنگال حکومت نجات دهيم، مـانـع     
ـيـن مـان                دستگيري و احضـار فـعـال
شويم و با راه گسترش مبارزات تـوده  

 اي خود را هموارتر کنيم. 
حزب کمونيست کـارگـري مـردم      
را بــه شــرکــت هــرچــه فــعــالــتــر در               
ـيـان               مبارزاتي کـه بـراي آزادي زنـدان
سياسي جـريـان دارد فـرامـيـخـوانـد.            
حــزب ســازمــان هــاي کــارگــري،               
سازمانهاي مـدافـع حـقـوق انسـان و            
نهادهاي بين المللي در سراسر جهـان  
را به گسترش اعتراض به جـمـهـوري      
ـيـان           اسالمي و خـواسـت آزادي زنـدان
سيـاسـي، پـايـان دادن بـه احضـار و                 
دستگيري فعاليـن و پـايـان دادن بـه             
امـــنـــيـــتـــي کـــردن اعـــتـــراضـــات          

 فراميخواند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۵ ،    ۱۳۹۶ شـــهـــريـــور        ۲۴ 

 ۲۰۱۷ سپتامبر 

 مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي را هرچه بيشتر گسترش دهيم 
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