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 صفحات ديگر

  
 بساط لمپنهاي اسالمي را بايد جمع کرد! ديگه کافيه

  ١١مينا احدي، صفحه   
تظاهرات مخالفين رژيم اسالمي در اسلو عليه ابراز 

 وجود جمهوري اسالمي 
  ١١صابر رحيمي، صفحه    

 دو خبر از اعتراضات كارگري
  ١٢صفحه  

 در برابر دستگيريها و تهديد فعالين كارگري 
 قاطعانه بايستيم

  ١٠صفحه  
 ايران، گراني و خشم

 ١٢صنم مهراني، صفحه    

در اين بـرنـامـه       :   مرسده قائدي 
پاي صحبت مريم نمـازي، يـکـي         
از رهــبــران حــزب کــمــونــيــســت          
کارگري نشسته ايم که فـکـر مـي       
کنم همگان در جريان مبارزه اش       
بــر عــلــيــه اســالم ســيــاســي قــرار         

مريم نمازي در دو      .   داشته باشند 

ماه اخير، از جـملـه در دانشـگـاه            
آکسفورد در پارلمان انگليس، در     

و دوبليـن ايـرلـنـد، و          "   بيرمنگام" 
ايتاليـا و اسـتـرالـيـا سـخـنـرانـي                

در تــمـــام ايـــن        .   داشــتــه اســت      
سخنرانيها و کنفرانس ها، بـحـث       
اصلـي او مـبـارزه عـلـيـه اسـالم                

 
 بازتاب هفته

 
 يک گزارش پزشکي از جنايات مستمر

 
 براي جمهوري اسالمي" باخت در هر صورت"

 بهروز مهرآبادي
 

 کمک هاي ميلياردي خامنه اي به رژيم سوريه 
 

 حل مشکل تراکم زندانها به شيوه جمهوري اسالمي
 محمد شكوهي   

 
 ...نه امداد غيبي، نه ظهور، نه اجنه

 ياشار سهندي

 
 عليه اسالم سياسي

 گفتگوي کانال جديد با مريم نمازي   

طبـق اخـبـار مـنـتـشـر شـده،               
ــران در               ــهــوري اســالمــي اي ــم ج
مجموعه اقدامات ضـد انسـانـي،        
سرکوبگرانه و تروريستي در مـرز        

 خسـارات جـانـي و          ،ايران و عراق 
مالي زيادي به مردم اين مـنـاطـق         

اين اقـدامـات از       .   وارد کرده است  
جــانــب هــر انســان آزاده اي و از               
جانب همه نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون           
جمهـوري اسـالمـي بـايـد شـديـدا              

 .محکوم شود

اين افراد با اين که مي دانستنـد        " 
کهريزک کجاست، چه شرايـطـي دارد،        
چه روندي بر آن حاکم است و چـه نـوع            

مکاني است، دستور انتقال دستگـيـر       
شدگان را به اين مکان صادر کردند و        
قراري را براي دستگير شدگان صـادر        

. " کردند که متناسب با جرم آنها نبـود     

 
 کهريزک" عامل اصلي"در انتظار محاکمه 

 
دمکراسي پيشکش خودتان، مردم زندگي 

 ميخواهند
 ٤داود رفاهي، صفحه  

٩صفحه    

 ٧صفحه  

 ٥-٦صفحات 

 بهروز مهرآبادي

پـاي صـحـبـت       .   سيـاسـي بـوده اسـت        
مريم نمازي نشسـتـه ايـم تـا در کـل                

 . نظراتش را در اينمورد جويا شويم
مريم نـمـازي بـه بـرنـامـه مـا خـوش                  

 .آمديد
. خــيــلــي مــمــنــون   :   مــريــم نــمــازي   

 .متشکرم
اوائــل ( اتــفــاقــاتــي کــه بــيــن دو پــلــنــوم           

)  ٢٠١١ تـا اوائـل ژوئـن            ٢٠١٠دسامـبـر     
افتاد حرکت تاريـخ جـهـان را بـنـوعـي دارد                 

حـمـيـد تـقـوايـي در مـورد              .   تغييـر مـيـدهـد      
اهميت جـهـانـي و تـاريـخـي ايـن تـحـوالت                    

من ميخواهم بيشتـر از زاويـه         .   صحبت کرد 
حــزب خــودمــان، بــرخــورد و احســاس مــان            

 . نسبت به اين وقايع صحبت کنم
فقط به خاطرتان مي آورم کـه در پـلـنـوم                
قبلي ما داشتيم در اين باره صحبت ميکرديـم         
که کمپين دفاع از سکينه محمدي آشتياني چه 
موفقيت هاي بين المللـي کسـب کـرده اسـت،              
چطور ما يک سياست نويني را در سطح جهاني 
مطرح کرديم و يک خط راديکال در برخورد بـه           
جمهوري اسالمي را در دستور سياست جهاني       

هرچند . ما واقعا اين کار را کرديم.  قرار داديم
بـدرجـه اي خـوابـيـد و            "     کمپين سکيـنـه   " خود  

خاموش شد، اما آن تاثـيـري کـه در راديـکـال              
کردن فضا علـيـه جـمـهـوري اسـالمـي داشـت                  

تا قبل از آن غـرب و        .   همچنان ادامه پيدا کرد   
بـه  "   مسـالـه هسـتـه اي        " اروپا فقط داشتند سر   

جمهوري اسالمي فشار مي آوردنـد امـا بـعـد              
تـحـريـم    " تـا    "   مساله حـقـوق بشـر      " ديديم که از    

ما در پلنوم قبل از . و غيره وارد شد" مقامات
همين درجه تغييري که در سـيـاسـت جـهـانـي                
بوجود آورده بوديم شاد و سر حال بوديم و آنـرا             
ــشــروي ســيــاســت هــاي حــزب                  ــي ــدرســت پ ب

اما در فاصله دو پلنوم اتـفـاقـاتـي     .  ميدانستيم
افتاد که نه يک گوشه بلکه تمام سياست جهاني 

کارهايي کـرد کـه     .   را تحت تاثير خود قرار داد  
اگر ما ميخواستيم به نيـروي حـزب خـودمـان             

هرچنـد کـارهـايـي کـه مـا حـول                ( انجام دهيم   

معضل بيكاري در ايران ابـعـادي       
. عظيم و  تكان دهنده پيدا كرده است       

آمارها از چندين ميليون نفـر بـيـكـار           
اين درحاليست كه در    .   سخن ميگويد 

حكومت آپارتايد جـنـسـي جـمـهـوري           

اسالمي، نيروي بيـكـار زنـان در ايـن            
چـون بـه زعـم ايـن           .   آمار جايي نـدارد  

جـانـوران جــاي زن در خــانـه اسـت و                 
هر سـال جـمـعـيـت         .   كارش خانه داري  

عظيمي از جوانان فارغ التحـصـيـل و         
آماده به كار، كه در آمارهاي دولـتـي          

 
 "سياستهاي اشتغال خامنه اي" معضل بيكاري و 

 
 ! معناي فرصت تاريخي

 کميته  ٣٦متن سخنراني در پلنوم  
 مرکزي  حزب کمونيست کارگري     

 مصطفي صابر    

 شهال دانشفر 

٢صفحه   ١٢صفحه     

 

 
در محکوميت سياستهاي سرکوبگرانه و تروريستي 

 جمهورى اسالمي عليه مردم عراق

٣صفحه    
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سخن از جمعيتي حدود يك ميليون و        
نيم است،  به خيل جمعيت ميلـيـونـي          

بعالوه اينكه  .   بيكاري اضافه ميشوند  
موج بيكارسازيها بـه ايـن وضـعـيـت             
ابعادي انفجاري و تـكـان دهـنـد داده             

در گزارشـات دولـتـي اخـيـر از             .   است
بيكارسازي حدود نهصد هزار كـارگـر        
تنها در صنايع وابستـه بـه بـرق خـبـر               
ميدهد كه يك علت مهم آن نيز بدهي        

. بــزرگ دولــت بــه ايــن بــخــش اســت            
رفيعي رئيس اداره كار اسـتـان تـهـران           
در همين هفته از اخـراج پـانـزده هـزار             
كارگر در همـيـن مـاهـهـاي اخـيـر در                
استان تهـران خـبـر داد و در گـزارش                
ديگري صـحـبـت از بـيـكـارسـازي ده               

. هزار كارگر بخش برق در تهران اسـت       
همچنين بسياري از كوره پـزخـانـه هـا           
كارشان تعطيل شده است و علتش را         
گــرانــي ســوخــت كــوره بــدنــبــال اجــرا           
گذاشته شـدن طـرح قـطـع يـارانـه هـا                 

 ۴۰از جمله تعطيلي    .   اعالم كرده اند  
واحد تولـيـد آجـرپـزي در شـهـرسـتـان                

 ۱۰رشتخوار و بيكار شدن بـيـش از            
. هزار نفر کارگر در اين منطـقـه اسـت          

به اين آمارها تعطـيـلـي پـتـروشـيـمـي              
ــه             ــلــي كــارخــان ــعــطــي كــرمــانشــاه، ت
مخابرات راه دور شيراز و بـيـكـاري و           

 كارگر اين كارخانه    ١١٩٠بالتكليفي  
و بسياري ديگر از محيط ها و مراكز        
كارگري را بايد اضافه كرد كه به حـال          
تعطيـل و نـيـمـه تـعـطـيـل درآمـده و                    
كارگران آنها بالتكليفند و مـاهـهـا و           
حتي بيش از يكسال دستمزد نگرفـتـه        

 . اند
اين وضعيت اشتغال در جامعه و       
شرايـط انـفـجـاري در مـحـيـط هـاي                 

روزي نيست كه مـا در       .   كارگري است 
اين شهـر و آن شـهـر بـر سـر مسـالـه                     
اعـتـراض بـه بـيــكـارسـازيــهـا شـاهــد               
اعــتــراض كــارگــران در مــقــابــل ايــن          

در بـرابـر چـنـيـن          .   تهاجمات نـبـاشـيـم     
فشار اعتراضي گسترده  و هـراس و            
وحشت از طغياني اجتماعي است كـه       

 تير ماه خامنه اي ولـي فـقـيـه         ٢٨در  
جمهـوري اسـالمـي، در مشـورت بـا              

، " مجمع تشخيص مصـلـحـت نـظـام          " 
سـيـاسـتـهـاي      " طرحي تـحـت عـنـوان           

را تعيين ميكند و آنها را بـه    "   اشتغال
قواي سه گانه جمهوري اسالمي ابالغ      

مساله به روشني اينست كـه       .   ميكند

هوا پس است و جمهوري اسالمي راه        
 .در رويي ندارد

سياستهايي كه همانند هميشه و       
اساسا  مشتي سخن توخالي و كـلـي           
است و حرف و سخن تازه اي نـدارد و            
در واقع در ادامه تهاجم هـر روزه ايـن            
حكومت به زندگي و معيشت جامعه      

امــا تــفــاوت مــوضــوع       .   قــرار دارنــد   
ايــنــجــاســت كــه امــروز در شــرايــط             
متفاوتي  جانيان اسالمي ناگزيزند از       
معضالت اجتماعـي جـامـعـه سـخـن            

 .بگويند
همانطـور كـه اشـاره كـردم مـوج              
عظيم بيكارسازي بـراه افـتـاده اسـت،           
جمعيت ميليوني مردم بيكارند، فـقـر       
و گراني بيداد ميكند، اما در رئـوس        
سياستهاي اشتغال جناب ولي فقيه از      
ترويج و تقويت فرهنگ كار و توليد و        
كارآفريـنـي بـعـنـوان ارزش اسـالمـي              

ايـن سـيـاسـتـي        .   سخن گفته مـيـشـود     
ايـن سـيـاسـت       .   براي  اشتغال نـيـسـت       

سفت كردن كمربند ها و كشـيـدن كـار       
بيشتر از گرده كارگر با مـدد گـرفـتـن             
از بـكـارگـيـري و تـرويـج ارزش هـاي                 

يـك بـنـد مـهـم          .   اسالمي شـان اسـت      
سياستهاي اعالم شده خامنه اي  در          
طرح اشتغالش، حمايت از بخش هاي      
خصوصي و تعاونـي و رقـابـت از راه              

سياستي كه يـك    .   اصالح قوانين است  
بخش دائمي كار اين حـكـومـت بـوده            

از جمله  همين االن و در هميـن         .   است
راستا جمهوري اسالمي تحت عـنـوان       
تــغــيــيــر مــوادي از قــانــون كــار ضــد            
كارگري اش تهاجمي ديگر به شـرايـط        
كار و معيشت كارگران را در دسـتـور          

بـطـور مـثـال يـك بـنـد              .  گذاشته است 
مهم طرح  تغـيـيـرات در قـانـون كـار                
جــمــهــوري اســالمــي، ســپــردن مــدت       
ساعات كار روزانه كـارگـر بـه تـوافـق             

مــعــنــي آن   .   كــارگــر و كــارفــرمــاســت     
بسادگي وادار كردن كارگر به كـار تـا           
آخرين رمقي كه در بدنش باشد، بـراي        
اينكه بتواند در برابر اين فقر و گرانـي          
و با اين دستمزد سه بار زير خط فـقـر،        

. بقاي خود و خانواده اش را حفظ كند       
معني آن جاري كردن شرايـط بـردگـي          

. مطلق كار در محيط هـاي كـاراسـت         
به همين معني در پشت سيـاسـتـهـاي          

اشتغال خامنـه اي و تـاكـيـداتـش بـر                
حمايت از بخش خصوصـي از طـريـق           
تغيير در قوانـيـن، چـنـيـن طـرحـهـاي               

 .جنايتكارانه اي قرار دارد
 بــنــد ديــگــري از ســيــاســتــهــاي          
اشتغال اعالم شده از سوي خامنـه اي         
در واقع تاكيدي است بـر تـداوم طـرح             
هدفمند كردن يارانه هـاي حـكـومـت،          

حمـايـت   تحت عنوان پرداخت يارانه و      
از سرمايه گذاري، تولـيـد و اشـتـغـال             
مولـد در بـخـش هـاي خصـوصـي و                 

موضوعي كه از همـان آغـاز        .   تعاوني
محور اصلي تبليغي طـرح هـدفـمـنـد           
كردن يارانه هـا، ايـن طـرح ريـاضـت               
اقتصادي جمهوري اسالمي بـود و از         
آن بـعـنـوان راهـي بـراي فـراهـم شـدن                  
شرايط ايجاد اشتـغـال در جـامـعـه و              

. شكوفا شدن اقتصاد سخن ها گفتند     
طرحي كه نتيجه عملي و بن بسـت آن          
را نيز تا همين االن به روشني ميتـوان    

و  عمال به تعطيل كشيـده شـدن          .   ديد
ــدي،               ــي ــول ــاي ت ــاري از واحــده بســي
گسترش بيكارسازيها و بـاال كشـيـدن         
پولهاي كالن و دزدي هاي بيـشـتـر در           
درون حكومت و در سطوح مـخـتـلـف        
مقامـات دولـتـي را بـدنـبـال داشـتـه                 

بطوريكه در پـرتـو ايـن آشـفـتـه             .   است
بازار سرمايه داران بسياري بـه بـهـانـه           
گراني سوخت، شروع به بـيـكـارسـازي         

كـارخـانـجـاتشـان را بـحـال            .   كرده انـد  
دستمزد كارگر را    .   تعطيل درآورده اند  

باال كشيده اند و حمايت دولت را نـيـز          
بـن  .   همچنـان پشـت سـر خـود دارنـد             

بستي آشكار كـه در دعـواهـاي درون            
حكومت و به جان هم افـتـادن هـايـش           

از جـملـه در       .   به روشني نمودار اسـت     
همين هفته محمـد رضـا بـا هـنـر از                
مقامات حكومتي در نـقـد وعـده ي            
احمدي نژاد در آغاز همين سال جـاري        
مبني بر ايـجـاد دو و نـيـم مـيـلـيـون                   

 ميلـيـارد   ٤٠٠فرصت شغلي و هزينه  
دالري تحقق چنين كاري و غير عملي     

وعـده هـايـي كـه         .   بودنش سخن گفت  
خــودشــان در دعــواهــايشــان آنــهــا را           

 .   طنزهاي غم انگيز ميخوانند
طبـعـا يـك تـاكـيـد مـهـم ديـگـر                   
سياستهاي اشتغال خامنه اي اشاره بر       
بــر مســالــه دســتــرســي بــه بــازارهــاي          

بـهـبـود    .   خارجي كـاال و غـيـره اسـت            
رابطه با غرب و جذب سـرمـايـه هـاي            
جهاني به بازار ايـران ، آرزويـي اسـت             
كه اين حكومت در طـول سـي و سـه               
حاكميتش در سر پرورانده است و هـم       
اكنون  بيش از بيـش شـكـسـت و بـن                

بست اين رژيم را در اين عـرصـه نـيـز              
ــد      ــوان دي ــت ــمــن           .   مــي ــه ي و امــروز ب

اعتراضات گسترده مـردم، بـويـژه بـه            
يمن اوج جنبش انقالبي مردم در سـال        

، جــمــهــوري اســالمــي در ســطــح         ٨٨
جهاني  بيش از هر وقت در انزوا قـرار     

 . دارد
بديـن تـرتـيـب آشـكـار اسـت كـه                 
سياستهـاي اشـتـغـال خـامـنـه اي نـه                 
طــرحــي بــراي پــاســخــگــويــي بــه                  
كوچكـتـريـن نـيـاز كـارگـران و مـردم                 
جامعه، نه طرحي براي پرداخت بيـمـه        
بيكـاري مـكـفـي و تـامـيـن زنـدگـي                  
انساني براي خيل عظيم بيكاران بلكه      
طرحي براي فالكت بيشتر كـارگـران و      

طرحي است كـه در       .   كل جامعه است  
واقع بيش از بيش بن بست ايـن رژيـم            

رژيمي كه بـا بـحـران        .   را نشان ميدهد  
ســيــاســي زاده شــده و از هــمــيــن رو               
اقتصادش فلج است و براي برون رفـت        

. از آن  راه حـلـي  اقـتـصـادي نــدارد                   
رژيمي كه مردم در كـمـيـن فـرصـتـي               
هستند كه كارش را يكسـره كـنـنـد و             
هيچ طرح و سياسـتـي نـمـيـتـوانـد راه               

 . نجاتي برايش باشد
پاسخ سياستهاي اشتغال خـامـنـه       

. اي را بايد با اعتـراض سـراسـري داد           

هزاران كارگري كه امروز در مـعـرض          
بيكارسازي هستند، نيروي عـظـيـمـي        
هستند كه بـهـمـراه خـانـواده هـايشـان             
ميتوانند صف اعتراض گسـتـرده اي         
را در شهرهاي مختلف شكل دهند و        
با تجمعـات خـود و بـا اعـتـصـابـات                 
اخطاري خود اين تـهـاجـمـات را سـد              

دهها مركز كارگري كه هر روز       .   كنند
در اين شهر و آن شهر در اعـتـراض و              
مبارزه هستند ميتواننـد بـا تـمـاسـي            
مستقيم بـا يـكـديـگـر بـه اسـتـقـبـال                    
اعتصابات سراسري در سطح شهـرهـا       
بروند و كـل يـك شـهـر را بـه حـركـت                    

و باالخره اينكه پـاسـخ بـيـان          .   درآورند
. روشن و شفاف خواستهـايـمـان اسـت          
. بيكارسازيها بايد فورا متوقف شـود      

همه كـارگـران بـيـكـار و افـراد آمـاده                 
بكار بايد از بيمه بيكـاري مـكـفـي و             

. يك زندگي انساني برخـوردار بـاشـنـد       
پاسخ تبديل اين خواسـتـهـا بـه پـرچـم              
مطالبات فوري مـان و ايسـتـادن در             
مــقــابــل تــهــاجــمــات هــر روزه ايــن               

پاسخ نبردي جبهه بـه      .   حكومت است 
جبهه با اين رژيم فقر و فالكت و پايان         
دادن بــه ايــن جــهــنــم ســرمــايــه داري            

 . اسالمي است
 

 
 ...معضل بيكاري و 

١از صفحه    

 
 

 

 
انفجار ديگري در 

 نفر را ٣پااليشگاه تهران 
 مجروح كرد

 
در خبرهاي اين هفته آمـده اسـت         
كه هنوز پانزده روز از حـادثـه سـقـوط            
جــرثــقــيــل در بــخــش طــرح تــوســعــه           
پااليشگاه تهران که منجر به کشته و        

 تـن از کـارکـنـان ايـن              ٤زخمي شدن    
پااليشگاه شد نگذشته که خبر رسـيـد      

 تــيــر نــيــز بــه دلــيــل انــجــام            ٢٢روز   
تعميـرات در سـوئـيـچ بـرق يـکـي از                  
واحدهاي پااليشگاه نفت تـهـران، سـه         
نفر از کارکنان اين مجـمـوعـه نـفـتـي             

اند و خوشبختانـه      دچار سوختگي شده  
 .باعث مرگ هيچ كدام از آنها نشد

 
جانباختن دهها کارگر 
 شاغل در صنعت نفت

  
در خبرهـاي ايـن هـفـتـه در بـاره                
ناامني محيـط كـار آمـده اسـت كـه               
وقــــوع حــــوادث گــــونــــاگــــون در              

هاي ايران در يکسال و نـيـم          پااليشگاه
 تــن از     ٥٠گــذشــتــه جــان بــيــش از           

کارکنان صنايع نفت ايـران بـه دلـيـل             
فرسودگي تجهيزات و نبود ايمني در       

 .محيط کار گرفته است

  
 محيط هاي كار قرباني ميگيرد
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نجات سکينه انجام داديم بنوعي ثـمـره        
جـمـهـوري     مردم ايران عليه ٨٨انقالب  

و يا به نيروي فـعـالـيـت         )   اسالمي بود 
احزابي نظير ما صـورت گـيـرد، اگـر             
صد هزار سال هم تالش ميکـرديـم آن          

براي نمونـه   !   تغييرات بوجود نمي آمد   
گـفـتـمـان     " اينکه در اثر اين تـحـوالت         

وارد سياست جـهـانـي شـد و           "   انقالب
همه سياستمداران مجبور شـدنـد کـه          
بگوينـد انـقـالب شـد و مـردم دارنـد                 
انقالب ميکنند، خود واقعه عظيـمـي       
است که در فاصله اين دو پلنوم اتفـاق         

اواخــر دســامــبــر کــه انــقــالب        .   افــتــاد
تونس شروع شـد و بـعـد ژانـويـه کـه                   
انقالب به مصر رسيد فضاي عجيبـي      

صبح بيدار ميشـديـد و مـيـديـد            .   بود
جايي انقالب شده و يا جـاي ديـگـري            

. مردم ديکـتـاتـور را فـراري داده انـد              
تندبادي در سياست دنيا براه افتاد که       
هيچکس، هيچکس  تا يک ماه پيـش        
از آن هم تصـورش را نـمـي تـوانسـت                

دنيا و سـيـاسـت دنـيـا عـوض              .   بکند
خـطـي   .   شد، مسير تاريخ عـوض شـد       

 سـال قـبـل اش در            ٣٠ارتجاعي که    
سياست جهاني پيش ميرفت به عقـب       
رانده شد و حرکت تازه اي شـروع شـد            
که کامال متفاوت اسـت بـا جـهـت و              

حـمـيـد در ايـن مـورد            .   حرکت قبـلـي   
مفصل صحبت کرد و مـن فـقـط بـه               

بـه  .   (   همين اشارات اکـتـفـا مـيـکـنـم           
 سخنـرانـي    ٤٠٩ضميمه انترناسيونال   

 .)  حميد تقوايي رجوع کنيد
نکته اينجاست اين جنـبـشـي کـه          
در سطح جـهـانـي شـروع شـده اسـت،               

يـعـنـي نـه جـنـبـش            .   جنبـش مـاسـت     
نــاســيــونــالــيــســتــي اســت، نــه دســت          
اسالمي هاسـت، نـه نـاسـيـونـالـيـسـم               

" ضد امـپـريـالـيـسـتـي        " جهانسومي و   
 ٧٠ و     ٦٠است، و نه حتي چپ دهـه         

شــمــا هــمــه ســنــت هــاي          .   اروپــاســت
سياسي شناخته شـده فـعـال در دهـه              
هاي اخير را در نـظـر بـگـيـريـد، ايـن                  
حرکت و انقالباتي کـه راه افـتـاده بـه               

جـوان  .   هيچکدام اينـهـا تـعـلـق نـدارد           
تحصيل کرده اي است که آمده گـفـتـه          
بيکارم و در اعتراض خودش را آتـش       
زده و به دنبال آن انقالبي راه افتاده کـه          

. ديکتاتورها را سرنـگـون کـرده اسـت          
زناني هستند که به ميدان آمده انـد و          

نمي دانـم چـقـدر        .   ( برابري ميخواهند 
را دنـبـال     "   الـجـزيـره   " حتي براي مثـال      

کرده ايد، مـي بـيـنـيـد زنـان در ايـن                   

انقالبات خيلي فعال هستند و جنبـش   
. )  برابري طلبي زنان دارد جلو مي آيد      

کارگراني هستند کـه بـراي دسـتـمـزد            
بهتر و شرايط بهتر و يک دنياي بـهـتـر           

اين اواخر که موج انقـالبـات   .  آمده اند 
و خيزش هاي توده اي بـه اسـپـانـيـا و               
يونان و فرانسـه رسـيـد، در اسـپـانـيـا                
حرفهايي زده شد که تـا بـحـال جـز از               
زبان امثال منصور حکـمـت نشـنـيـده           

براي مثال جوانان پالکادر بلند     .   بوديم
رويــاهــاي مــا از       " کــرده بــودنــد کــه         

با جـوان    " !   صندوق راي بيرون نمي آيد    
ديگري مصاحبه ميکنـنـد در هـمـان           
ميدان آفتاب مادريد که چرا شـمـا بـه           
: اينجا آمده ايد؟ و او جواب مـيـدهـد          

ما اينجا عليه ديکتاتوري بازار جمع      " 
صـحـبـت هـايـي کـه فـقـط               . "   شده ايم 

مــيــتــوانــد از آن کــمــونــيــســم بــاشــد،          
کمونيسم مارکس، کمونيسم منصـور     

 .حکمت
 شــايــد بشــود در ايــن وقــايــع آن           
بحث منصور حکمت در سميـنـار اول         

کـه بـر     )   ١٩٩٠( کمونيسم کـارگـري       
جدايي کمونيسم از پايـه اجـتـمـاعـي           " 

. تاکيد ميکرد را روشـنـتـر ديـد           "   اش
شما در اين انقالبات اينرا به آشـکـارا          
مي بينـيـد کـه يـک جـنـبـش واقـعـي                   
کمونيستي، جـنـبـشـي بـراي تـغـيـيـر                
پرولتري دنيـا شـروع شـده اسـت امـا               
آنچه کمونيسم شناخته ميشود ربطـي      

اين حرکات تـوده     .   به اين ماجرا ندارد   
اي و انقالباتي که شروع شده اسـت از       
هيچ طبقه اي جز طبقه کارگر ساخـتـه         
نيست، آرمانهايش از طبـقـه ديـگـري          

طبقه کارگـر   .   ( جز طبقه کارگر نيست   
به مـعـنـايـي مـارکسـي آن مـنـظـورم                 

جــنــبــش عــظــيــمــي بــا ايــن          . )   اســت
مشخصات در بسيـاري کشـورهـا بـه           
راه افتاده اسـت، امـا آن کسـانـي کـه                

مـي نـامـيـدنـد        "   کمـونـيـسـت    " خود را   
هيچکدام در آنها نيستند و در عـوض      
سردمداران اين حـرکـات و انـقـالبـات            
مــعــمــوال جــوانــهــايــي هســتــنــد کــه           
خودشان را اصـال کـمـونـيـسـت نـمـي                

چرا که از نظر اين ها کمونيسـم        !   دانند
" کمونـيـسـم بـورژوايـي       " در واقع همان    

است که منصور حکمت آمـد و نـقـد             
کرد و نشان داد دوره اش تـمـام شـده               

و چون اينها نمي خواهند بـا آن         .   است
نوع کمونيسم  تداعي شوند در نتيجـه   
اصال خودشـان را کـمـونـيـسـت نـمـي                

ولي اين حرکاتي که راه افـتـاده         .   دانند

است در اساس خود جز کمونيـسـم بـه           
معناي اجتمـاعـي و وسـيـعـش چـيـز               

طرف نـه دمـکـراسـي         .   ديگري نيست 
دارد ميگويـد   -بازار آزادي ميخواهد    

که روياهايش از صـنـدوق راي بـيـرون           
و نه هيچ تعبير ديـگـري از       -نمي آيد 

ايــن نــکــتــه را حــمــيــد       .   ( دمــکــراســي
درست است کـه شـعـار        . )   توضيح داد 

دمکراسي را مطرح ميکند اما وقتي      
معني اش ميـکـنـد مـي بـيـنـيـد کـه                  
منظورش سوسياليسم است آنـهـم بـه          

آزادي را بـه مـفـهـوم          .     تعبير مارکس 
ــخــواهــد           ــي بشــر مــي ــاي ــا  .   ره صــرف

مــنــظــورش آزادي حــقــوقــي و آزادي          
بلکه آزادي وسـيـع و         .   سياسي نيست 

همه جانبه نوع مـارکـس و مـنـصـور              
 .   حکمت را ميخواهد

اين اتفاقي است که افتاده و دارد        
بـراي  .   تمام جهان را عـوض مـيـکـنـد           

مثال شما به هميـن سـخـنـرانـي هـاي              
دقت کنيد  "   اوباما" يکي دو هفته اخير   

. فشار اين انـقـالبـات را مـي بـيـنـيـد                
زبـان  " مجبور است کـه بـه اصـطـالح              

را بکار بيندازد، مجيز ايـن       "   کوچيکه
ايـن  " حرکات را بگويد، حتي بـگـويـد          

، يعني قبولش   " فرصتي است براي ما   
. بکند تا مگر بتـوانـد مـهـارش کـنـد             

مي آمد و ميگفت   "   بوش" دوره اي که    
و "   هرکس با ما نيست عليه مـاسـت        " 

براي دنيا رجز ميـخـوانـد، تـمـام شـده              
حاال اوبامايي هسـت کـه بـايـد         .  است

ما صداي انـقـالب     " مثل شاه که گفت     
: بگويد.   صحبت کند "   شما را شنيديم  

ما فهـمـيـديـم شـمـا يـک چـيـزهـايـي                   " 
ميخواهيد و سعي ميکنيم خـودمـان        

ولـي آن    " .   را با شمـا مـنـطـبـق کـنـيـم              
کسي که به خيابان آمده اسـت ديـگـر            

او .   فريب اين حرف ها را نـمـي خـورد           
روشن است و  دنبال چيزهاي ديـگـري          

چيزهايي که ما قبال آنها را      .   ميگردد
منصور حکمت گفته   .   مطرح کرده ايم  

بحث هاي منصور حـکـمـت در      .  است
مورد دمـکـراسـي را بـخـوانـيـد مـي                 
بينـيـد پـرچـم هـمـيـن جـنـبـش هـا و                      

چه کسي آمد و     .   انقالبات جاري است  
گفت که هيچ نـوع دمـکـراسـي قـبـول              

و "   آزادي" نيست، گفت بايد بـگـويـيـم          
هر تعبير از دمکراسي محـدود اسـت         
و خواسته هاي آزاديخواهانه مـردم را        

چــه کســي   !   نــمــايــنــدگــي نــمــي کــنــد؟    
ناسيوناليسم را عـمـيـقـا نـقـد کـرد و                 
توضيح داد که ارتجاعي و ضد بشري       

هـر  !   است و دوره اش تمام شده اسـت؟        
جنبه اي از اين انقـالبـات را در نـظـر               

مثال نقد زنده .   بگيريد همينطور است  
اي که مـنـصـور حـکـمـت بـر بـردگـي                  

 ٣٠اعتراض به اينکه  .   مزدي گذاشت 
سال با بدبـخـتـي بـراي ديـگـران جـان                 
بکنيد و آخر سـر نـفـهـمـيـد بـراي چـه                  
زندگي کرده ايـد را امـروز در هـمـان                
خيابانهاي قاهره و مادريد و از زبـان           
دختران و پسران مصري و تـونسـي و            

راه "   انــقــالب تــويــتـري   " جـوانــانــي کــه      
مـيـخـواهـم     .   انداخـتـنـد مـي شـنـويـد           

بگويم پرچم اين جنبش و انقالبـات را         
ما از قبل برافراشته بوديم و خـواسـت         
و جهت اش را به ميزان زيادي تئوريزه       

 .کرده ايم
اما نکته اصلي کـه مـيـخـواهـيـم            
تاکيد کنم اين است که آيـا آنـقـدر کـه             
بايد و شايد ما نسبت به ايـن اوضـاع           
احساس شور و غرور داريم؟ آيا آنـقـدر         
که بايد خودمـان را در حـال تـعـرض               
مي بينيم؟ جنبش اجتماعي که ما به       
آن تعلق داريم بـطـور واقـعـي طـغـيـان               
کرده است، انقالب کرده و دارد دنـيـا            
را عوض ميکند، ولـي آيـا مـا بـراي              
مثال به همـان انـدازه پـيـشـروي هـاي               

بـه شـور و هـيـجـان            "   کمپين سکينـه  " 
آمده و احساس پـيـشـروي کـرده ايـم؟               

را "   پوپولـيـسـتـي    " يک وقتي ما جريان     
در چپ ايران نقد کـرديـم و بـه عـقـب                 
رانديم، بسيـاري کسـانـي کـه ايـنـجـا               
هستند از آن دوره اند و بـخـاطـر مـي              
آورند که همـه چـقـدر فـعـال بـوديـم و                  

آيا .   هرکس يک گوشه کار را ميگرفت     
االن که جنبش ما در دنيا راه افتاده و        
تاريخ را دارد عوض ميکند، به همان       
اندازه دوره مبارزه با پوپوليـسـم هـمـه           
ما پرشور و پر هيجـان هسـتـيـم و بـا                
تمام قوا کار ميکنيم؟ حتي مـقـايسـه         
کنيد با دوره تعرض ما به دوم خـرداد          
و کنفرانس برلين و اشتياقي که در آن         

بنظر من ما آنطـور کـه     .     دوره داشتيم 
بــايــد و شــايــد خــودمــان را در حــال              

ايـن يـک مسـالـه         .   تعرض نمي بيـنـيـم     
واقعي است و اميدوارم کـه بـا بـحـث            
هايي کـه در ايـن پـلـنـوم مـيـکـنـيـم                     
خودمان، يعني جنبش و حـزبـمـان را            

 .بيشتر در حال تعرض ببينيم
ميخواهم خيلي خالصه تعبيـر خـودم        
را بگويم که چرا ما آنطور بايد و شايد      
خودمان را در حال تعرض نمي بينـيـم         

. و با تمام قوا کارها را پيش نمي بريم         
يک دليل اساسي آن اين است کـه ايـن        

. انقالبـات پـايـان يـک نـوع چـپ بـود                 
پايـان  . )   حميد هم اين را توضيح داد     ( 

قطعي همان کمونيسم و سوسياليـسـم       

بورژوايي بود که منصور حـکـمـت بـا           
بـيـان   .   سقوط شوروي آنرا مطرح کـرد      

اجتـمـاعـي و عـظـيـم پـايـان آن نـوع                    
تا آنجايي که ما بـا آن        .   کمونيسم بود 

نوع چپ هنـوز خـط تـمـاسـي داشـتـه                
باشيـم طـبـعـا آن شـور و هـيـجـان و                     
قاطعيت سياسي الزمه را کـه اشـاره           

لذا بايد بـراي کـنـار        .  کردم نمي گيريم 
گذاشتن بقاياي سنت هـاي عـمـلـي و            
پراتيکي آن نوع چـپ بـيـشـتـر تـالش               

اين بحثي است که در پلنوم هاي .   کرد
گذشته در مورد آن صحبت کرده ايم و     

نکته دوم و   .     بايد بازهم صحبت کنيم   
مهم ديگر در توضيح واقعـيـت حـزب          
ما اين است که همه انقالبات عـظـيـم       
دنيا، دوره هاي انقالبي، همه چـيـز را           

ــخ     .   عــوض کــرده اســت       ــاري وقــتــي ت
مارکسيسم را ميخوانيد مي بـيـنـيـد          

 و يــا      ١٨٤٨  -٥٠کــه انــقــالبــهــاي       
انقالب کمون، مارکسيسـم را عـوض         
مــيــکــنــد، آنــرا تــدقــيــق و تصــحــيــح          

اگر مقدمه اي که مارکـس و    .   ميکند
 سال  بر مانيفـسـت   ٢٥انگلس بعد از  

کمونيست نوشتند را بخوانيد، نکاتي     
را که فکر ميکنند بايد تـغـيـيـر يـابـد           

-  ٥٠ناشي از تـجـارب انـقـالبـهـاي               
ايـن  .    و کـمـون پـاريـس اسـت            ١٨٤٨

پديده يک مقدار شامل حـال مـا نـيـز              
ايـن انـقـالبـات عـظـيـم کـه               .   ميـشـود  

جريـان دارد مـارکسـيـسـم روشـنـتـر،               
عملي تر و پراتيک تـر، مـارکسـيـسـم             
نفوذ کننده تري را در بـرابـر مـا قـرار               

در اين زمينه فـکـر مـيـکـنـم         .   ميدهد
نکته سوم و بـاز     .   بايد بيشتر کار کنيم   

هم مهم، اين واقعيت است که انقالب       
 در ايران نيمه کاره مانده و بايد به         ٨٨

اين نيمه کاره مانـدن     .   پيش رانده شود  
  هم به سهم خود ميتوانـد        ٨٨انقالب  

توضيح دهد که چرا ما آن هـيـجـان و             
اعتماد به نـفـس و روحـيـه نـاشـي از                  
اينکه جنبش مان در حـال پـيـشـروي             

ولي عـامـل اصـلـي         .  هست را نداريم 
که ميتواند در روحيه و برخورد ما بـه         
انقالبات حاضر تـاثـيـر داشـتـه بـاشـد              

 .هنوز هيچکدام اينها نيست
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هـاي گـروهـي عـمـده بـيـن                 رسانه
ــرل                    ــت ــن ــه اســاســا در ک ــي ک ــل ــل ــم ال

هــاي مــهــد       هــاي کشــور      حــکــومــت 
دمکراسي قرار دارند، از انـقـالبـات و          

هاي عربـي     اعتراضات مردم در کشور   
زبان و شمال آفريقا، داسـتـان خـود را             

آنها شب و روز مشغول گفتن و     .   دارند
باز گفتن اين هستند کـه مـردم چـون             
خواهان دمکراسي هستند، دسـت بـه        

البته ناگفته نـمـانـد        .اعتراض ميزنند 
ها بـراي     اي که اين رسانه     که دمکراسي 

هــا     مــردم مــعــتــرض ايــن کشــور              
ميخواهند، هيچ شباهتي هم بـه نـوع         

ئـي و       هاي اروپـا    غربي آن که در کشور    
آنـهـا   .   شمال آمريکا برقرار است ندارد    

هندوستان را بـزرگـتـريـن دمـکـراسـي            
کشـوري کـه هـر روز          .   دنيا ناميد انـد   

هـا و       صبح در يکي از بزرگترين شهـر      
مرکز تجارت و اقتصادش يعني شهـر       

، کـارگـران     ) يا بمبئي سابق(مومباي  
هـا     شهرداري مرده هـا را از خـيـابـان             

هايي که از    جمع آوري ميکنند، انسان 
غـذايـي شـب را بـه صـبـح                  فقر و بـي    

جائي که اکثريت عـظـيـم      .  نرسانده اند 
مــردمــش در فــقــر مــطــلــق زنــدگــي            
ميکنند و جائي که درصد بـااليـي از          

مردمش به مدرسه، آب آشـامـيـدنـي           
. ســالــم و تــوالــت دســتــرســي نــدارنــد          

کشوري که فساد و دزدي و بـانـدبـازي          
و رشوه خواري مـقـامـات حـکـومـتـي           

 .اش زبانزد عام و خاص است
من حقيقتا بـا تـوجـه بـه عـالقـه                
خاصي هم که به دنـبـال کـردن اخـبـار              
دارم، تا بحال از زبـان هـيـچـکـدام از                
مــعــتــرضــيــن در هــيــچــکــدام از                  
کشورهايي که مردم در حـال مـبـارزه           

ام کـه مـردم خـواهـان            هستند، نشنيده 
فقر و فالکت و تـبـعـيـض و فسـاد و                  

چيزي که مـرتـب      .   رشوه خواري باشند  
خورد، فـغـان مـردم از           به گوشمان مي  

بيکاري، از فقر، از تبعيض، از دزدي         
و فساد مقامات حکومتي و از طلـب        
دستمزد و امـکـانـات رفـاهـي بـهـتـر                 

 .است
حاال خيلي زياد خوشـبـيـنـانـه بـه            
ماجرا نـگـاه کـنـيـم و فـرض بـر ايـن                     
بگيريم که اين رسانه هـا نـوع غـربـي              

هـاي     دمکراسي را براي مـردم کشـور        
مــگــر ايــن     . مــعــتــرض مــيــخــواهــنــد   

ها چه دسته گـلـي بـه سـر               دموکراسي
مردم زده اند؟ درست است که در ايـن          
دموکراسي ها مردم از حقوق بيشتري     
برخوردارند تا ديکتاتوري هاي مطلـق     

و خودکامـه نـوع سـوريـه و لـيـبـي و                   
. مبارک و جمهوري اسالمي در ايـران        

اما سوال اينست که آيا تمام حقـوق و          
آزادي اي کــه مــردم مــيــخــواهــنــد و            
سزاوار داشتنش هستند همين اسـت؟      

هـاي اروپـاي        مگر در هـمـيـن کشـور          
هـا     غربي مردم بطور روزانه در خيابان     

هاي حکومتـشـان      معترض به سياست  
نيستند؟ مگر مـردم بـراي حـفـظ آن              
حداقل امکانات رفاهي کـه سـالـيـان           
سال برايش مبارزه کـرده انـد، روزانـه            
دست به اعـتـراض نـمـيـزنـنـد؟ مـگـر                
پاسخ نيروهاي امنيتي و پـلـيـس ايـن           

ها به مردم معترض غـيـر          دموکراسي
از باتون و سپر و گاز اشک آور و گـاز              

 فلفل است؟
بار بحراني کـه خـودشـان يـعـنـي              

هـا و مـوسـسـات مـالـي و                 حکومتي
ها بوجود آورده انـد را چـرا بـايـد             بانک

مردم شريفي که جز زحمت کشـيـدن و        
کار کردن سهمي در آن نداشتـه انـد را          
ــن                 ــردم ايـ ــد؟ مـ ــنـ ــشـ ــکـ ــدوش بـ بـ

ها چه خطا و گناهي کـرده          دموکراسي
اند کـه بـايـد از کـار بـيـکـار شـونـد،                     
دستمزدهايشان کاهش يابد، ماليـات     
بــــيــــشــــتــــري بــــپــــردازنــــد، ســــن           

شــان افــزايــش يــابــد،         بــازنشــســتــگــي 
امــکــانــات تــفــريــحــي و آمــوزشــي و          

شان تقليل يابد و آينده خـود          بهداشتي

و فرزندانشان در پرده اي از ابهام قـرار         
مردم اگر هـم از دمـوکـراسـي           بگيرد؟

حرف ميزنند، منظورشان مـثـل ايـن          
ها نظام پـارلـمـانـي نـيـسـت کـه                 رسانه

فقط بتوانند هـر چـهـار سـال يـکـبـار                 
. شــان را بــه صــنــدوق بــيــنــدازنــد           راي

،    انساني  منظورشان تامين يک زندگي   
آزادي، رفاه، امکـانـات بـهـداشـتـي و             

، امـکـانـات آمـوزشـي             درماني کافي 
مــکــفــي و دســتــيــابــي بــه هــمــه آن               
چيزهايي است که در خور انسـان قـرن          

 . است۲۱
ــي               ــراسـ ــوکـ ــا دمـ ــر، مـ ــيـ ــخـ نـ

اي ميخواهـيـم      ما جامعه .   نميخواهيم
که مردم خودشـان، سـرنـوشـتـشـان را             

اي کـه در آن           جـامـعـه   .  بدست بگيرند 
مردم در رفـاه و سـعـادت و شـادي و                 

شـان زنـدگـي         بدون دغـدغـه از آيـنـده          
ما دموکراسي نمـيـخـواهـيـم،         .بکنند

نظامي که در آن مردم فـقـط اخـتـيـار             
انتخاب بين چـنـد تـا از احـزابـي کـه                 

هاي بزرگ    نماينده موسسات و شرکت   
مالي هسـتـنـد، را داشـتـه بـاشـنـد و                  
چنانچه حتي به خطاي راي خـود پـي            
ببـرنـد، بـايـد تـا چـهـار سـال يـعـنـي                      
انتخابات بعدي منتظر بماننـد تـا بـه           

. يکي ديگر از آن احزاب راي بـدهـنـد           
ما دموکراسي نميخواهيـم، نـظـامـي          
ــتــخــاب                  ــه اصــطــالح ان کــه در آن ب

شوندگان، بـمـدت چـهـار سـال حـاکـم               
باشنـد و مـردم بـه نـاچـار مـطـيـع و                     

و چـهـار سـال        .   فرمانبردار آنها باشند  
بعد هم ناچار باشـنـد يـکـي ديـگـر از               
همين قماش احزاب را براي حکومـت       

ــد             ــن ــن ــخــاب ک ــت ــرخــودشــان ان در .   ب
انگلستان در جـريـان حـملـه نـظـامـي               
آمريکا و انگلـيـس بـه عـراق، پـاسـخ               
ــردم                 ــه م ــي ب ــکــومــت ــامــات ح ــق م
معترضي که در خيابانها دست به راه        

مـگـر   :   " پيمائي زده بودند اين بود کـه       
شما ما را انتخاب نکرده ايد، پس ما        

مـا   ."تصميم ميگيريم چکار بـکـنـيـم       
دموکراسـي نـمـيـخـواهـيـم، نـظـامـي               

هـاي     ميخواهيم کـه بـر اسـاس شـورا           
مردم استوار باشد، شوراهايي که هـر        
آن مردم اراده کـنـنـد بـتـوانـنـد آن را                   
عوض بکنند و الزم نـبـاشـد بـمـدت               

نظامـي کـه     .   چهار سال منتظر بمانند   
مساله اش تامين احـتـيـاجـات مـردم           

ها و موسسات مالي و  باشد و نه بانک  
اي کـه تـولـيـد در آن                جامعـه .  تجاري

براي رفع احتياجات انسانهـا بـاشـد و           
هر کس بـه     .نه براي توليد سود بيشتر    

سليقه خود هر اسمي مـيـتـوانـد بـراي            
اين نظام قائل باشد، ما اين جامعه را       
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ــن                 ــه اي ــن اســت ک ــعــيــت اي واق
انقالباتي که در مصر و تونس و غيـره         
شروع شده است، روي پيـشـانـي اشـان           

بـا  .   نوشته نشده که پـيـروز مـيـشـونـد            
همه تحرک و پيشروي که جـنـبـش مـا           
داشـتـه، بـا هــمـه عـظـمــتـي کــه ايــن                  
انقالبات دارند، اما اگر رهبري الزمـه      
را نداشته باشـد، اگـر نـتـوانـد قـدرت               
سيـاسـي را بـگـيـرد، يـعـنـي هـمـيـن                    
چهارچوبه اي که انقالب دارد تـعـريـف        
مــيــکــنــد، ايــنــکــه مــيــگــويــد عــلــيــه        
ــازار آزاد هســتــم و                ــکــتــاتــوري ب دي
روياهايم از صندوق راي در نمي آيـد،         
اگــرايــن نــتــوانــد قــدرت ســيــاســي را           
تصرف کند و مساله قدرت را به نـفـع           

يک .   خود حل نکند، آنوقت ميزنندش    
دستاوردهايي از انقالب شـايـد بـاقـي          

ايـن  .     بماند ولي شکست اش ميدهند    
مساله تعيين کننده است و بـر هـمـه             
ماها تاثـيـر دارد در ايـنـکـه آن افـق                  
پرشور را جلوي خودمان قرار دهيم که      

. ميرويـم دنـيـا را عـوض مـيـکـنـيـم                 
بگذاريد اينطور بـگـويـم، دنـيـا بـلـنـد               
شده، جنبش ما بلـنـد شـده کـه هـمـه                
جامعه بشري را عوض بکند، اما مـا        
که از قبل ايـن حـرف هـا را زده ايـم                   

چنين احساسي نداريم کـه قـرار اسـت           
جـنـبـش    .   برويم و دنيا را عوض کنـيـم       

واقعي دارد اينرا ميگويد اما مـا کـه          
رهبران و پيشتازان فکري آن بـوده ايـم          

چـرا؟ چـونـکـه       .   چنين احساسي نداريم 
ميدانيم خيلي کار سـخـتـي اسـت کـه           
اين انقالبات برود قدرت سـيـاسـي را            

. بگيرد و جامعه را واقعا عوض کـنـد        
و االن اين انقالبات را در آن موقعيـت         

اين مساله جـدي اسـت و          .   نمي بينيم 
حــزب .   بــايــد بــه آن پــاســخ بــدهــيــم             

کمونيست کارگري ايران بايـد بـه ايـن           
اگر ميخواهـد بـه      .   مساله پاسخ بدهد  

مسائل واقعي دنيـاي خـودش پـاسـخ           
بدهد، بايد به اين مساله پاسخ بـدهـد         

. که اين انقالبات را چطور پيروز کـنـد       
هــمــه ايــن تــحــرک و پــيــشــروي هــاي            
شورانگيز حول اين انـقـالبـات درسـت          
اما آنچيزي که امثال مرا با تمام قـوا          
به ميدان مي آورد اين است که بـدانـم           
چطور ميشود اين انقالبات را پـيـروز          

طبعا ما شـاخـه مصـري حـزب            .   کرد
مان را نداريم و يا در اسپانيا نيستيم،        
در تونس نيستيم و دستمـان بـه آنـجـا             
بند نيست، ولي دستمان بـه ايـران کـه          

 ! بند هست

اگر در ايران ما قدرت را بگيريـم،        
اگر در ايران کمونيسـم پـيـروز بشـود،            
اگر پيشروي مردم ايران، انقالب مردم      
ايران عليه جمهوري اسالمـي مـعـنـي        
اش اين باشد که کمونيستها به قدرت       
ــت                  ــومـ ــکـ ــک حـ ــد و يـ ــنـ ــرسـ ــيـ مـ
سوسياليستي و کمـونـيـسـتـي بـا هـر              
اسمي که ميخواهيد بـر آن بـگـذاريـد            
برپا ميشود، و اگر اين به يک الـگـو و           
راهنما براي بقيه مردم دنيا مـيـشـود،         
آنــوقــت مــا کــاري کــه در ظــرفــيــت              
تاريخـي خـودمـان مـيـتـوانسـتـيـم را                

آنوقت ميشود مطمئن   .   انجام داده ايم  
بود که اگر چنين الـگـويـي را جـلـوي               
جوان مصري، جوان تـونسـي و کسـي           

مـادريـد جـمـع       "   آفـتـاب  " که در ميدان    
شده قرار دهـيـم، بـالفـاصـلـه خـواهـد               

هـمـيـن را مـن         " !       " همين است " گفت  
بـاز يـادش بـخـيـر          " .   ميروم مـيـسـازم     

منصور حکمت يک بحثي داشـت کـه          
اگر کمونيست ها در تهران بـه قـدرت           
برسند يا بروند يک جايي را بـگـيـرنـد،           
آنوقت کمونيسم بر ميز سياست جهان      

مـن مـيـخـواهـم حـاال           .   قرار ميگيـرد  
اينرا بگويم که پيش از آنکه کمونيسم       
يا حزب کمونيست کارگـري در ايـران          
جايي قدرت را بگيرد، خود آن جنبش       
اجتماعي کمونيسم از هر گوشه جهان      

دارد ميجوشـد و فـي الـحـال خـيـلـي                 
چيزها را بر ميز سياست جـهـان قـرار            

و در عيـن حـال ايـنـرا هـم              .   داده است 
صدبار بيشتر ثابت ميکند که چـقـدر         
براي پيروزي ايـن جـنـبـش در سـطـح                
جهاني ضروري و حياتي  است تـا در           
يک جايي نظير ايران نمونه پيشروي تا       

نـه  .   به آخر اين جنبش را نشـان دهـيـم          
اينکه فقط ديکتاتور را پايين بکشـد،    
مثل مصر، بلکه بـرود آن حـکـومـت             
انساني، بشري، کمـونـيـسـتـي يـا هـر              
اسمي را مستقر کند که  آزادي را بـه            
همان مـعـنـايـي کـه جـوانـان مـيـدان                  
آفتاب مادريد مـيـگـويـنـد مـتـحـقـق               

برابري را به همـان مـعـنـايـي           .   ميکند
در ( کــه آن دخــتــر فــعــال بــحــريــنــي              

مـيـگـويـد     " )     الـجـزيـره   " گفتگويي در    
و بـردگـي مـزدي را          .   متحقق ميکند 

اينکه آدم ها بـا      .   ميرود که الغاء کند   
وجود اينکه سالها هـم درس خـوانـده            
هنوز بيکار است و بعنـوان اعـتـراض          
خودش را آتش ميزنـد، ايـن وضـع را             

حکومتي کـه مـيـرود       .   عوض ميکند 
اگر ما اين کـار      .   اين کارها را ميکند   

را نکنيم و اين الگو را ارائـه نـدهـيـم               
ايــن فــرصــت تــاريــخــي را از دســت              

 .  ميدهيم
براي حزب کمـونـيـسـت کـارگـري            

ديگر ابدا قـالـب   "   فرصت تاريخي"اين  
حاال بطور عيني جهاني    .   ايراني ندارد 
ــن ســر اســت کــه              .   شــده اســت    از اي

ميگويم هنوز آن شور و هـيـجـان الزم           
اگـر مـا     .   را در بين خودمان نمي بينم     

در ايران جمهوري اسالمـي را سـاقـط          
کنيم و يک حکومت مستقيما برآمـده       
از اراده انقالبي و خواست مـردم، يـک        
حکومت کمونيستي برقرار کنيـم يـک        
تاثيـر جـهـانـي و تـاريـخـي خـواهـيـم                   

اميـدوارم کـه در ايـن پـلـنـوم               .   داشت
بيشتر به اين سمت حرکت کـنـيـم کـه             
مــا مــيــرويــم تــا ايــن کــار را انــجــام              

. و بايد اين کـار را بـکـنـيـم             .   ميدهيم
 .*مرسي
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حـجـت االسـالم      (   پژوهشگر ديني   
علم الهدي امام جمـعـه مشـهـد          )   سابق

ايشـان  .   معرف حضـور هـمـگـان اسـت           
کسي است که با ديـدن يـک تـار مـوي                
زنــان تــمــام هســت ونــيــســت خــود و                
حکومت اسالمي را در معرض تهـديـد        
ميبيند که في الواقع هم اينگونه اسـت        
در جمعي خـطـاب بـه پـا مـنـبـري هـا                    

با ايـن وضـعـيـتـي کـه پـيـش                 :   فرموده
جان مقـام مـعـظـم رهـبـري در              " ميرود  

خــب هــر کــس نــدانــد        ! "   تــهــديــد اســت   
ميگويد مگر چه خبر است که ايشان از 

. اين بابت هم احسـاس خـطـر مـيـکـنـد              
همه چيز آرومه و بعضي هـا    "ظاهرا که  
اما چه شده است که ايشـان        ! "   خوشحال

مـقـام عـظـمـاي        " حتي نسبت بـه جـان          
بيمناک شده اند؟ شايد بد نباشد " واليت

دو نقل قول ديگـر هـم يـادآور شـوم تـا                 
. کمکي کند وضعيت را بهتـر دريـابـيـم          

يکي ديگر از همان جنس امام جمعه در 
ارتباط بـا اجـنـه      : جاي ديگري ميگويد 

تـنــهـا در صـورت مـجــوز ولـي فـقــيــه                 
يکي ديگر از هـمـيـن       !   مشروعيت دارد 

هـمـه اديـان      :   " سلک آخوندي گفته اسـت     
امـا ايـن     " .   بايد ولي فقيه داشته باشنـد     

نوع سخنان تنها به اين دو نفر نيـزخـتـم           
اجـنـه رئـيـس       :   يـکـي گـفـتـه       .   نمي شود 

جمهور دو سال بعـد را انـتـخـاب کـرده               
است، ديگري ميگويد هميـن امـروز و          

آن .   فردا است که امام زمان ظهور کنـد       
ديگر ميگويد هر چـنـد عـالئـم ظـهـور              
پيدا شده است اما هيچکـس نـمـيـدانـد            

يـکـي ديـگـر از         .   حضرتش کي مي آيد   
بنيان به رويات در مـورد ظـهـور شـک               

يکي ديگر ميگويد از اجنه     .   کرده است 
کرد اما اجنـه حـق     "   بهره کشي " ميتوان  

مسـالـه   .   خـب .   ندارند اينکار را بکنـنـد     
چيست؟ هرکسي ميتواند بفهمد که اين 
حکومت دچـار سـيـاسـت هـذيـان شـده               

به زبان مردم کوچه ايـنـهـا آب و            .   است
هـمـگـي يـک       !   روغن قـاطـي کـرده انـد          

جورهايي از اجنه ياري ميخواهند چون      
گويا ظهور به وقت سقوط موکول شـده         

ايـن  .   است و اين ديگر خيلي ديـر اسـت         
هذيان گويي تمام جناحهاي حـکـومـت         
گويـاي عـمـق بـحـرانـي اسـت کـه ايـن                    

هشدارعلم . حکومت در آن گرفتار است
" تهـديـد جـان رهـبـري         " الهدي در مورد    

اشاره به آشفتگـي و تشـتـت  صـفـوف                
حکومتيـان دارد کـه هـر روز تشـديـد                

علم الهدي هشدار ميدهد کـه       .   ميشود
" جـريـان انـحـرافـي       " اين تهديد از سـوي       

است نه يک گروه اپوزيسـيـون، از سـوي         
کساني است که در يک اردو هسـتـنـد و           

از .   همگي اصولگرا خوانـده مـيـشـونـد         
سوي ديگر کسي مانند صفـار هـرنـدي          

يار شريعتمداري و وزير ارشـاد سـابـق          ( 
تـرور  " با بيان اينکه    )   دولت احمدي نژاد  

کـه بـه     "   راه حل جريان انحرافي نـيـسـت        
واقع مـنـظـور ايـن اسـت کـه تـرور در                    
دســتــور کــار ايشــان هــم هســت فــقــط            
منتظر هستند که زمـيـنـه اش فـراهـم              

آيا اينکه اين دو باند زماني دست . شود
به کار ترور هم خواهند زد مورد بـحـث           
ما نيست اما اهميت اين تـهـديـدهـا و             
برجسته شدن نقش اجنه و توسل به اجنه 
که به گـفـتـه پـژوهشـگـران ديـنـي  کـه                    
ميتواند نتيجه انتخابات اين حکـومـت    
را تعيين کند گوياي اين است که کنترل 

. کار از دست همگي شان در رفته اسـت   
. بر هيچ رفتار و حرف خود کنترل ندارند

بر خالف آنچه که گـفـتـه مـيـشـود ايـن                
اقشـار  " سخنان را نميگويند تـا مـثـال            

پايين دست جامعه را فـريـب دهـنـد و              
بـلـکـه    "   تحت کنترل خود داشته بـاشـنـد       

بدين دليل اسـت کـه شـيـرازه امـور از                 
 . دست شان در رفته است

اين حکومت با وجود شـقـاوتـهـاي          
بســيــار خــود را در مــحــاصــره مــردم              

مردمي که مترصد هستند که . ميبيند
او را براي هميشه از صـحـنـه سـيـاسـي              

اين حکومت  .   ايران و جهان حذف کنند    
از هر جهت در بن بست قرار گرفته است 
و به هيچ وجه قادر نيست مردم را آرام           

با وجود يورش همه جانبه به زنان . سازد
بر سر پوشش يک ذره هـم در ايـن کـار                 

با تشـديـد فشـار بـر          .   موفق نبوده است  
فعالين کارگري هم نتـوانسـتـه جـنـبـش            

طـرح  .   کارگري را به تسـلـيـم بـکـشـانـد             
يارانه هايش نيز که قـرار بـود مـعـجـزه              
کند به شکست رسيده است و با شل کن 
سفت کن عجالتا زنده نـگـهـش داشـتـه            

اين تنها گوشه اي از وضـع و حـال            .   اند
اين حکومت مـورد  .   اين حکومت است 

دشمني عمـيـق مـردم قـرار دارد و در                
عين حـال وبـال گـردن بـورژوازي شـده                

پناه بردن به اجنه تمـامـا گـويـاي       .   است
ترس رژيم  است تا وحشت آفريدن بـراي         

چنان خود را در منگنه ميبنـنـد     .   مردم
هـم  "   امدادهاي غيبـي اهللا    " که ديگر به    
هذيان گويي کارگزاران اين . اميد ندارند

حکومت و بحران اين حکومت ناشي از 
تهديد مداوم از سوي مردمي است کـه         
تمام هست و نيست شان از سـوي ايـن             

. حکومت در معرض خـطـر قـرار دارد           
تهديد مردمي که سه نسـل قـبـلـتـر بـا                
انقالب خويش ديکتاتوري را سـرنـگـون        
کردند و سه نسل بعد انقالبي را مزه مزه 
کردند و شاهد هستند که مردمـانـي از       
جنس خودشان در کشورهـاي مـنـطـقـه           
براي سرنگوني ديکتاتورها به خيابانها      

 *.آمده اند
 
 کمک هاي ميلياردي   

 خامنه اي به رژيم سوريه 

در شرايطي که انقالب مردم سوريه  
ادامه دارد و حـکـومـت بشـار اسـد بـا                 
وجود بکار بردن وحشيگري روز افـزون         
براي سرکوب انقالب مردم در تـنـگـنـا            
قرار گرفته اسـت، جـمـهـوري اسـالمـي              
حمايت هاي نظامي و سياسي خـود را          

رسـانـه   .   از رژيم  اسد افزايش مـي دهـد         
هـا خـبــر از مـوافــقــت خــامـنــه اي بــا                 

کمـک  "  ميليارد دالر    ۵پرداخت بيش از    
. به حکومـت سـوريـه دادنـد         "   اقتصادي

اين اولين باري است که شخص خامـنـه         
اي دستور حمايت مالي از رژيم اسد را         

بالفاصلـه  .   رسما و علنا صادر مي کند 
بعد از اعالم خبرکمک هاي ميليـاردي،       
سپاه پاسداران  هم در نشريه اش اعـالم      
کرد که جمهوري اسالمي در برابر ترکيه 

در هـفـتـه      .   از سوريه حمايت مـي کـنـد        
هــاي اخــيــر اخــبــار و اســنــاد دخــالــت            
مستقيم نيروهاي بسـيـج و سـپـاه  در                
سرکوب اعتراضـات مـردم در سـوريـه            

ديکتاتورهاي ايـران   .   انتشار يافته است  
و سوريه هـم سـرنـوشـت و هـمـزاد هـم                   

صداي انـقـالب مـردم سـوريـه           .   هستند
خامنه اي را هـم بـه وحشـت انـداخـتـه                 

پيروزي انقالب مردم سوريه مـي      .   است
تواند ضربه شديدي بر اسالم سياسي در  
منطقه و مـانـعـي بـراي دخـالـت هـا و                  
بحران آفريني  رژيم جمهوري اسالمي و       
متحد استراتژيکش سوريه در مـنـطـقـه         
خاورميانه، بويژه لـبـنـان وسـوريـه وارد            

شعارهاي مردم بر عليه جمهـوري      .   کند
اسالمي و حزب اهللا در تـظـاهـراتـهـاي             
. ميليوني مردم سوريه سرداده مي شود

آتش زدن پـرچـم جـمـهـوري اسـالمـي و                
حزب اهللا، شعار نه ايران نه حـزب اهللا،           
تقريبا در همه تظاهراتهاي مردم تبديل      

مـردم و    .   به امـري روزمـره شـده اسـت            
انقالبيون سوري به خوبي مي دانند کـه        
با دو حکومت وحشي و سرکوبگر طرف 
هستند که بيش از سـه دهـه اسـت  بـه                

گسترده ترين  و وحشيانه ترين صـورت        
هر اعتراض و مـبـارزه اي را سـرکـوب              

رژيم بشار اسـد زيـر انـقـالب            .   کرده اند 
مردم کمر خم کرده و در حال خرد شـدن           

سرنگوني اين حـکـومـت بـدسـت          .   است
مردم يک امکان واقعي و نه چندان دور        

خطر سرنگوني حکومـت    .   بنظر ميرسد 
اسد موجب نگراني جمهوري اسالمي و 

از دسـت دادن ايـن         .   رهبر آن شده است   
متحد قوي براي رژيم گران تمام خواهـد       

به همين دليل حـمـايـت سـيـاسـي،          .   شد
نظامي و مالي از رژيم سوريه تبديل به        
يک سياسـت رسـمـي خـامـنـه اي شـده                 

جمهوري اسالمي و رژيم اسد هم      .   است
دريافته اند که نبض انقالب هاي ناتمام    
شمال آفريقا و خـاورمـيـانـه در سـوريـه               

مـردم سـوريـه الـگـوي          .   تندتـر مـيـزنـد      
استقامت و مبارزه و ادامه انقالب شده     

انقالب بر عليه رژيم اسد، انـقـالب     .   اند
به هـر    .   بر عليه جمهوري اسالمي است    

اندازه که پايه هاي حکومت اسد لرزانتر 
شــود، رعشــه هــاي مــرگ بــر پــيــکــر              

. جمهوري اسالمي هم تندتر مي گـردد       
دورژيم در جـبـهـه ضـد انـقـالب  بـراي                  

. ســرکــوب انــقــالب مــتــحــد شــده انــد           
سرنگـونـي حـکـومـت سـوريـه  ضـربـه                  
مهلکـي بـر پـيـکـر اسـالم سـيـاسـي و                    
نمايندگانش از جمهوري اسالمي گرفته 

. تا حـزب اهللا و حـمـاس خـواهـد بـود                  
انقالب قدرتمند مردم سـوريـه لـرزه بـر             
اندام جمهوري اسالمـي انـداخـتـه و بـه              
همين خاطر است که بـا وجـود بـحـران              
اقتصادي و تنگناهاي مالي خـود سـر          
کيسه را شل کرده  و بـا حـمـايـت هـمـه                 
جانبه از رژيـم اسـد، سـوداي بـه خـون                  
کشيدن انـقـالب مـردم را در سـر مـي                 

اما در مقابل، ميليونها نـفـر     .   پرورانند
از مردم سوريه در سراسر کشور و بيـش       
از چهار ماه اسـت کـه بـا صـداي رسـا                  
اعالم کـرده انـد  کـه تـا  سـرنـگـونـي                       
حکومت اسد خيابانها را رها نخواهنـد       

قدرت انقالب مردم همه معادالت . کرد
داخل سوريه و به عبارتي کل  منطقه را 

جمـهـوري اسـالمـي       .   به هم ريخته است   
که خود نگران بازگشت دوبـاره خـيـزش          
انقالبي مردم ايران اسـت ايـنـک شـاهـد             
روزهاي سرنگوني نزديکتـريـن مـتـحـد          

پـيـروزي انـقـالب       .  خود در منطقه است 
مردم سوريه يک گام بسيار مهم و بزرگ 
در تقويت اعتراض و انـقـالب نـاتـمـام               
مردم ايران بر عليه جمـهـوري اسـالمـي        

انقالب  جاري مردم سوريه     .   خواهد بود 
عالوه بر به زير کشيدن حکومـت اسـد،        
مي تواند تاثير زيادي بر رونـد بـه زيـر              
کشيده شدن  جمهوري اسالمي و قـطـع          
دست حکومت تروريستها در مـنـطـقـه          

  .*داشته باشد

حل مشکل تراکم زندانها به 
 شيوه جمهوري اسالمي

وجــود چــنــد صــد هــزار زنــدانــي،           
وضعيت بد و وحشيانه حاکم بـر زنـدان           
ها، در کنار کمبود امکانات پزشکي و       
شيوع بيماريهاي واگيردار، عـوارض و        
اثرات شکنجه هاي جسمي و روحي بـر         
زندانيان، يک امر طبيعي در جـمـهـوري         

هزاران زنـدانـي مـريـض        .   اسالمي است 
بوده و امکان دسترسي به دوا و درمـان     

رها کردن زندانيان بـيـمـار بـه       . را ندارند 
حال خود، محروميت از معالجه، خـود       
بخشي از شکنجه جسمي و روحي و يک 
ابزار سرکوب حکومت در داخل زندانها 

در يکي دو ماه گـذشـتـه بـر اثـر               .   است
فشارهاي بين الـمـلـلـي و اعـتـراضـات               
خانواده هاي زندانيان در مورد وضعيت 
زندانها، بخش هـايـي از حـکـومـت بـه               

" انتقاد از وضعيت بد زندانـهـا      " صرافت  
در همين رابطـه يـرخـي از          .   افتاده است 

نمايندگان مجلس رژيم خواهان تعيـيـن       
کميسيوني براي بـازديـد از زنـدانـهـا و              
تهيه گزارش براي ارائه بـه مـجـلـس بـر              

بعـد از چـنـد مـاه کـمـيـسـيـون                  .   آمدند
اجتماعي مجلس اسالمي، اسماعيلـي     
رئيس سازمان زندانها را به  نشست اين 
کميسيون دعوت کرده و از وي توضيـح       

اسماعيلي، ريـيـس سـازمـان         .   خواست
ها در گزارشي که بـه کـمـيـسـيـون               زندان

اجتماعي داده، عنوان کرده که خودشان 
ها راضـي     هم از وضع بهداشت در زندان  

هـا     درباره شيوع برخي بيمـاري  !   نيستند
ها، موضوع را تاييد و گـفـتـه             در زندان 

هـاي کشـور        وقتي تعداد زنداني  :   " است
ســه بــرابــر ظــرفــيــت مــوجــود اســت،              

چيز را در کنترل داشـتـه          توانند همه   نمي
 ."باشند

 در واکنش به ايـن گـزارش، جـواد            
زماني سخنگوي کميسيون اجتـمـاعـي       
مجلس هم روايت خود را از نشسـت بـا         

اومي . رئيس سازمان زندانها داده است
ها بشدت با کمبود پزشـک       زندان:   " گويد

مواجه هستند و اگـر ايـن رونـد ادامـه               
يابد، احتمال رخدادهاي نـاگـوار وجـود          

وي تــائــيـد کــرده کــه امـکــانــات           .   دارد
 هـزار نـفـر       ۸۵ها براي     موجود در زندان  

 ۲۳۵در نظر گرفته شده است اما اکنون 
اند  هزار نفر زنداني را در زندانها جا داده
. " که اين موضوع مشکـلـزا شـده اسـت         

اينها اظهارات مقـامـات و مسـئـوالن           
جمهوري اسالمي هستند که ناچار شده      
اند تنها به يک بخش خيلـي کـوچـک از             
ابعاد سـرکـوب و فـجـايـع در زنـدانـهـا                  

امـا ابـعـاد فـاجـعـه در             .   اعتراف کننـد  
زندانهاي جمهوري اسالمي بـه مـراتـب         

آمار اعالم شده از . گسترده تر مي باشد

 بازتاب هفته
 

 نه امداد غيبي، نه ظهور، 
 ...نه اجنه

 ياشار سهندي

 

 محمد شكوهي   

٦صفحه    
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يک خبر تـکـان     "   رويش نيوز " سايت  

دهنده و گزارش يک کميسيون پزشـکـي        
ايـن گـزارش در       .   را منتشر کرده اسـت     

 ۲۱مورد نحوه فـلـج شـدن يـک جـوان                 
. ساله بنام فرزاد فتاحي نـاغـانـي اسـت          

نامبرده بـر    :   " در اين گزارش مي خوانيم  
اساس شواهد موجود در حيـن خـدمـت       

 آذر   ۲۱سربازي در زاهـدان در تـاريـخ            
بـنـا   (  تحت تنبيه بصورت فيزيکي       ۸۸

 ۹۶و ســپــس مــدت         )   بــر شــرح حــال     
ساعت سلول انفرادي و سپـس کـارهـاي        

. سنگين در بند نظام قرار گرفـتـه اسـت          
در اين بين از درد کمر شکايـت داشـتـه            

 آذر مـورد مـعـايـنـه            ۳۰که در تـاريـخ      
توسط بهيار قـرار گـرفـتـه کـه پـمـاد و                  

با شدت گرفتـن  ..."   مسکن تحويز شده  
درد و بـوجـود آمـدن اخـتـالل حـرکـتـي                 
مسئوالن پادگان او را تحت الحفـظ بـه          

در آنـجـا     .   بيـمـارسـتـان مـي فـرسـتـنـد             
تشخيص مي دهند که بخاطر ضـربـات        
وارده و کــار ســنــگــيــن او دچــار آبســه             

معالجات نتيجه اي   . نخاعي شده است 
 او را بـه    ۸۸ دي ماه    ۱۷نمي دهد و در     

حالت فلج از بيمارستان مرخص و نـزد          
گــزارش .   خــانــواده اش مــي فــرســتــنــد        

کميسيون پزشکي چنين نتيـجـه گـيـري        
نامبرده مبتـال بـه عـارضـه         :   "   مي کند 

حاد آبسـه نـخـاعـي بـوده کـه هـر چـه                     
سريعتر الزم بوده تحت معاينه پزشکـي       
و اقدامات درماني و جراحي قـرار مـي          
گرفته که در صورت اقدام پـزشـکـي بـه             

بـر  .   موقع قابل درمان کامل بوده اسـت      
اســاس مــدارک و شــواهــد مــوجــود و             
اظهـارات طـرفـيـن کـوتـاهـي و سـهـل                  
انگاري تـوسـط مسـئـولـيـن مـربـوطـه                
نسبت به شـکـايـت و عـالئـم بـيـمـاري                 
صورت گرفته و از زمان اعالم مشـکـل         
کــمــر درد تــوســط بــيــمــار تــا اعــزام                
بيمارستان چندين روز فـاصـلـه افـتـاده             

بر اساس پرونده بيمارستاني نـيـز      .   است
از دو روز قبل از پـذيـرش بـيـمـارسـتـان               
اختالل حرکتي و عالئم عصبي داشـتـه         

که به جاي معاينه توسط پزشک توسـط        
بهيار پادگان ويزيت و مسکـن تـجـويـز            

تــاخــيــر در تشــخــيــص و         .   شــده اســت  
اقدامات درماني و جراحي مـنـجـر بـه            
بروز عوارض و مشکالت فعلي بـيـمـار       
شده و قصور مسئولين نظامي پـادگـان        
مربوطه در ايـن زمـيـنـه بـدلـيـل عـدم                  
معاينه پزشک در پادگـان و تـاخـيـر در              

. . . اعزام و انـجـام اقـدامـات درمـانـي               
 ".محرز است

فرزاد اکنون در منزلـي کـوچـک بـه          
همراه پدر و مـادر سـالـخـورده اش در                
حاشيه ي ملکشـهـر اصـفـهـان زنـدگـي              

پدر فرزاد از بي عدالتي و بـي  .   مي کند 
انصافي صحبت ميکند، بجاي ايـنـکـه        
فرد مسئول در فـلـج شـدن فـرزنـدش را               
مجازات کنند، به او تـرفـيـع نـيـز داده               

ضربات سنگين جمهوري اسالمـي     .   اند
نه تنها بر پيکر فرزندش بلکه بـر تـن و             

. روان او و خانواده اش وارد آمـده اسـت          
او از تـهـديـدهـايـي کـه شـده و از بـي                      
اهـمــيـتــي جــان و وقــت مــردم در نــزد               
مسئوليـن جـمـهـوري اسـالمـي گـفـتـه                

با خانه نشين شدن فرزاد، بـيـمـه         .   " است
اش قطع شده است و با گذشت بيـش از           

 مــاه نــه کــمــک مــالــي، نــه حــق                  ۱۹
نگهداري از بيمار و نه ديه اي پـرداخـت           

مخارج بطور کـل بـر عـهـده          .   شده است 
و در طـول مـدت         "   خودشان بوده اسـت    

 ميليون تـومـان     ۱۵ ماه بيش از     ۷تنها  
بدهکاري بـراي خـانـواده ايـجـاد کـرده               

 . است
وضعيت فـرزاد و پـدر و مـادر او               

او کـه قـرار بـود          .   براستي دردناک است  
ــدون                      ــر زده و ب ــق ــن جــامــعــه ف در اي
تامينات، اميد و پشت و پـنـاه پـدر و               
مادر فقيرش باشد، اکنون به زخمـي بـر          
قلب آنها و باري بـردوش آنـهـا تـبـديـل                

زيــرا ســيــســتــم ارتــش و          .   شــده اســت   
نيروهـاي مسـلـح حـکـومـت مـافـيـاي                

. اسالمي، روال معمولش هـمـيـن اسـت       
اين تنها يک نمونه از جنايات بـيـشـمـار           
حکـومـت اسـالمـي و يـادآور تـراژدي               
زندگي مـيـلـيـونـهـا جـوانـي اسـت کـه                   

و يـا بـه يـک          "   خدمت سربـازي " ناچارند  
، را   " دوره اجـبـاري    " عبارت قديمي تـر       

نه تنهـا در ايـران بـلـکـه در               .   بگذرانند
بسياري از کشور هاي جهـان، سـربـازي          
اجباري ابزاري است  بـراي خـرد کـردن             
شخصيت، تحقير و تبديل انسـانـهـا بـه           
موجوداتي بي اراده در خـدمـت نـظـام              

هــمــه کســانــي کــه بــخــشــي از          .   حــاکــم
زيــبــاتــريــن دوران زنــدگــي خــود را در            
پادگان هـا و بـعـنـوان سـربـاز وظـيـفـه                   
گذرانده اند، اثرات اين دوران شـکـنـجـه          
آور را بر روان خود دارند و مي تـوانـنـد             
خاطرات بسيار از انواع شکنجـه هـا و           

دوراني از زنـدگـي     .   تحقير ها بيان کنند   
که مي بايست زيباترين دوران زنـدگـي          
باشد، صـرف اطـاعـت کـورکـورانـه از               
فرمان هاي احمقانـه و پـوچ و سـر خـم                
کردن در مقابل ارتجاعي ترين و عـقـب         
مانده ترين ارزش هاي قـرون وسـطـائـي           

در دوران سـربـازي بـه افـراد             .   مي شود 
مي آموزند که زندگي و شخصيت آنـهـا     
در مقـابـل قـوانـيـن ارتـش و فـرامـيـن                   
سرگروهبان هـا، اسـتـوارهـا و افسـران              

ســانســور و   .   کــمــتــريــن ارزشــي نــدارد      
قوانين جاري، انتشار خبر و يا به بـحـث        
گذاشتن وضعيت زجر آور درون پـادگـان        
ها و مقر هاي نظامي را بسيـار دشـوار           

شـرح حـال فـرزاد يـکـي از              .   مـي کـنـد     
هــزاران مــورد شــکــنــجــه و آزار هــاي              
مستـمـر و سـاديسـتـي درون ارتـش و                 
نيروهاي مسلح است که بعد از گـذشـت         

آنچه کـه    .   دو سال به بيرون درز مي کند     
مي تواند بـه ايـن جـنـايـات رسـمـي و                   
قانوني پـايـان دهـد، بـر چـيـدن بسـاط                 

و قوانين غـيـر   "   سربازي اجباري" ارتش،  
حذف نـيـروي     .   انساني حاکم بر آن است    

نظامي حرفـه اي هـم اکـنـون در چـنـد                  
کشور جهان عملي شـده اسـت امـا در              
ايران اينکار نـمـي تـوانـد بـدون حـذف                

  .*جمهوري اسالمي انجام شود
براي " باخت در هر صورت"

 جمهوري اسالمي
 

ــامــات جــمــهــوري اســالمــي           مــق
امتناع خود را از پـذيـرش گـزارشـگـر               
ويژه حقـوق بشـر سـازمـان مـلـل بـراي                 

ماه گذشته شـوراي    .   ايران، اعالم کردند  
حقوق بشر سازمان ملل احمد شـهـيـد،          
وزير پيشين امور خارجه کشور مالديـو       
را انتخـاب کـرد تـا بـا سـفـر بـه ايـران                      
گزارشي از وضعيت حقـوق بشـر تـهـيـه             
کند و به کميته سوم مـجـمـع عـمـومـي           

در اولــيــن   .   ســازمــان مــلــل ارائــه دهــد      
روزهاي سال جاري شوراي حـقـوق بشـر          
سازمان ملل قطعنامه اي را تصـويـب          
کرد که طـي آن گـزارشـگـر ويـژه بـراي                  
نظارت و گزارش وضعيت حـقـوق بشـر           

ــعــيــيــن شــود           ــران ت مــقــامــات  .   در اي
جمهوري اسالمي قبـال شـروطـي بـراي           

مـرد  :   گزارشگـر ويـژه گـذاشـتـه بـودنـد             
. بودن، مسلمان بودن و غير عرب بـودن   

ايــن شــروط هــر چــنــد خــود مــبــنــاي              
سياسـت هـاي ضـد زن، ارتـجـاعـي و                 
راسيستي جمهوري اسالمي بـود، امـا         
مورد پذيرش سازمان ملل قرار گـرفـت         
و گزارشگر ويژه انتخاب شده، سه شرط        

اما با اين وجود مقـامـات   .   فوق را دارد  
رژيم اعالم کردند که حاضر به پـذيـرش          

سايت تابنـاک   .   هيچ گزارشگري نيستند  
بايـد  :   " متعلق به محسن رضائي نوشت    

مــراقــب ايــن مــوضــوع نــيــز بــود کــه              
برگزيدن فردي مسلـمـان، مـرد و غـيـر              
عرب به تنهائـي نـمـي تـوانـد مـالکـي                

صـادق  . "   براي منصف بـودن وي بـاشـد        
الريجانـي رئـيـس قـوه قضـائـيـه رژيـم                 

پذيـرفـتـن گـزارشـگـر ويـژه            :   " اعالم کرد 
و "   حــقــوق بشــر ســيــاســت مــا نــيــســت        

معاون کـمـيـتـه حـقـوق بشـر مـجـلـس                   
اسالمي در اولين واکنش رسمي اعـالم        

اجــازه ورود ايــن فــرد بــه داخــل           :   " کــرد
 ."کشور داده نمي شود

 ۴روزنامه مشرق در مقاله اي روز        
تير ماه درباره تجربه هاي تلخ جمهـوري        
اسالمي از همکاري با نهاد هـاي بـيـن            

طـراحـي بـاخـت       .   " المللي نوشـتـه اسـت      
موضوع بخشي از   "   ايران در هر صورت   

اين مقاله است که ايران چـه گـزارشـگـر            
ويژه را بـپـذيـرد و چـه نـپـذيـرد در هـر                     
صــورت بــازنــده شــود و هــر اقــدام و                 
انتخابي زمينه ساز افزايـش فشـارهـاي         

مـقـالـه    " .   سياسـي بـر ايـران مـي شـود             
روزنامه شرق بخشي هايي از واقـعـيـت          

نـقـض حـقـوق بشـر و            .   را در خود دارد    
دامنه سرکوب و اخـتـنـاق در ايـران و                
اعتراض مردم جهان به اين امر، بحـدي        

است که زمينه محکوميت حـکـومـت         
اسالمي را در هر نهاد بين المـلـلـي هـر          

. چند بي خاصيت هم فراهـم مـي کـنـد            
هر چقدر که جمهـوري اسـالمـي تـالش            
کند تـا صـحـنـه سـازي کـنـد امـا هـر                     
گزارشگري فقط با عبور از خيابـانـهـاي         
شهرهاي ايـران مـي تـوانـد حـکـومـت                
نظامي غير رسمي، آزار و اذيـت مـردم          
کوچه و خيابان را به چشم ببيـنـد و هـر              
چقدر محافظه کار بـاشـد نـمـي تـوانـد                
سرکوبگري جمهوري اسالمي را انـکـار        

پذيرش گزارشگر از طرف رژيم بـه       .   کند
. معناي اعتراف به جنايات خـود اسـت     

از سوي ديگر نپذيرفتن گزارشـگـر ويـژه          
هم به معناي اقـرار بـه سـرکـوبـگـري و                
اختناق است و زمينـه انـزواي بـيـشـتـر              
رژيم در مجامع بين المللـي و افـزايـش         

يـک مـانـع      .   فشارها را فراهم مي کـنـد       
ديگر پذيرش گزارشگر ويژه را مي توان       
بهم ريختگي و اختالفـات شـديـد درون          

ــانــدهــاي       .   نــظــام دانســت    در جــنــگ ب
حکومتي هر واقعه اي مي تواند حـربـه         

وحـدت  .   اي بدست طرف مقابـل بـدهـد        
" احمد شهيـد  " سه قوه رژيم در نپذيرفتن      

را مي توان نتيجه هـراس جـنـاحـهـا از               
امــا اگــر چــه     .   يــکــديــگــر نــيــز دانســت    

تصميم سازمـان مـلـل بـراي انـتـخـاب               
" باخـت در هـر صـورت         " گزارشگر ويژه   

رژيـم اسـت ولـي مــي تـوان آن را يــک                   
موفقيت براي مبـارزات مـردم ايـران و            
مــردم آزاديــخــواه و انســان دوســت در            
ــه حســاب آورد کــه                ســراســر جــهــان ب
توانستند بار ديگر چهره کريه حکومـت       

 .*اسالمي را به جهانيان نشان دهند

 

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

يک گزارش پزشکي از 
 جنايات مستمر

طرف مقامات رژيـم در مـورد تـعـداد             
زندانيان و اينکه ظرفيت زندانها نزديک 
به يک چهارم تعداد زندانيان است، فقط 
مربوط به زندانهـاي شـنـاخـتـه شـده و                

به اين ارقام بايد دهها . علني مي باشد
زنـدان مــخـفــي نــهـاد هــاي مـخــتــلــف             
ســرکــوبــگــر رژيــم و تــعــداد زيــادي از            
زندانياني که رژيم وجود آنها را انـکـار           

جــمــهــوري  .   مــي کــنــد، اضــافــه کــرد         
اسالمي هر روز شدت سرکوب و ميزان 
دستگـيـري هـا را افـزايـش مـي دهـد                   
بطوريکه حتي  بخش هايي از حکومت 

کــاهــش " و مــقــامــات رژيــم خــواهــان          
براي باال بردن امکانات بـراي  "   زندانيان

امــا طــرح   .   زنـدانــيــان ديــگــر شــده انــد       
بـه روش جـمـهـوري         "   کاهش زندانـيـان   " 

اسالمي به معنـي افـزايـش اعـدام هـا              

بويژه به بهانـه مـواد مـخـدر و سـپـس                 
خارج ساختن زندانها از شهرها و انتقال 
به مناطق دور افـتـاده و اسـکـان دادن               
زندانيان در اردوگاههاي اجـبـاري مـي          

قرار است  دهها اردوگاه براي اين . باشد
بيش از يک سـوم       .   منظور احداث گردد  

، رديف مـربـوط بـه        ۱۳۹۰بودجه سال  
بـه امـر     "   هزينه هاي جاري حـکـومـت       " 
، قوه قضائيه، زندانها و نيروي "امنيت"

. انتظامي اختـصـاص داده شـده اسـت           
خود اين رقم گوياي برنامه ريـزي رژيـم          
براي گسترش ابعاد سـرکـوب و زنـدان            

زندان و اعدام يک ابزار .   مي باشد. . .   و  
سرکوب دولتي براي حفظ حاکميت مي 

جمهوري اسالمي بدون زندان و     .   باشند
اعدام و سرکوب حتي يک روز هم نـمـي          

 .*تواند سرکار بماند

 
٥از صفحه   ...حل مشکل تراکم زندانها   
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١از صفحه    
 اولـيـن سـئـوالـم ايـن             : مرسده قائـدي  

است که آيا شما به مذهب خـوب و بـد             
  اعتقاد داريد؟
وقـتـي مـن مـي         .   نخـيـر  : مريم نمازي 

گويم همه مذاهب برابرند، عده اي فکـر        
مي کنند که ميخواهم بگويم همه شان       

چون تقريبا ايـن بـحـثـي          .   خوب هستند 
است که بيشتر مواقع در جـوامـع مـي            

اما منظور مـن ايـن اسـت کـه             .   شنويم
همه مذاهب برابرند و بـطـور بـرابـر بـد                

بنظر من، هر مـذهـبـي بـطـور           .   هستند
مـثـالـي کـه       .   برابر براي انسان بد اسـت      

هميشه مي زنم، اين اسـت کـه مـانـنـد              
دخانيات که ضرر دارد و يـک بـرچسـب            
خطر مرگ رويش مـي زنـنـد، بـايـد در               
مورد مذهب هم چـنـيـن اخـطـاريـه اي               
وجود داشته باشد که مذهب کشتـارگـر        

در عين حال، مي خواهم بـگـويـم    .   است
که اين هيچ ربطي به آدم هاي مـذهـبـي           

ــدارد ــا               .   ن چــون آدم هــاي مــذهــبــي ي
غــيــرمــذهــبــي، اکــثــرا در دنــيــا خــوب         
هستند و اين نه بخاطر مـذهـب بـلـکـه              
بخاطـر انسـانـيـت خـودشـان اسـت کـه                 

  .خوبند
 شما مبارزه تان علـيـه   : مرسده قائدي 

ميـخـواهـم سـئـوال        . اسالم سياسي است  
کنم کـه عـلـيـه اسـالم اسـت يـا اسـالم                    

چون در بسـيـاري مـواقـع در           !   سياسي؟
کشورهاي اروپايي، نـيـروهـا و احـزاب            
راست جوامع، شما را مورد انتقاد قرار       
ميدهند که داريد بر عليه عقيده مـردم         

. و اعتـقـاداتشـان مـبـارزه مـي کـنـيـد                
ميخواستم در مورد اين مسئله توضيح 

  .بدهيد
ايـن مـبـارزه هـر دو را             :   مريم نمازي 

چيزي که من هميـشـه      .   شامل مي شود  
مي گويم، اين است که هر مذهبـي کـه           
قدرت داشته باشد و در قـدرت بـاشـد،             
هــمــيــن کــارهــا را مــي کــنــد کــه اآلن              
جمهوري اسالمي و اسالم سياسي مـي        

خوب، اگر دنيا يک اسـالم رام تـر           .   کند
مي خواهد همانطوريکه مسيحيت رام      
شده است، بايد اسـالم سـيـاسـي را در               

بايد از جامعه و فضـاي       .   سوراخ بکنند 
عمومي بيرونش کرده و تبديلش بکنند     

. به يک مسئله شـخـصـي و خصـوصـي             
يعني مذهب بايد از دولت، آمـوزش و          
پرورش و سيستم قضائـي بـيـرون رانـده          

اما چيزي که هست، اين است که      .   شود
در هر حال، اسالم، پايه و پـرچـم اسـالم             
سياسي است و نمي شود اسالم سياسي    
و جناياتش را نقد کرد و به اسالم کاري          

در عين . ما بايد آن را نقد کنيم. نداشت

حال، يک واقعيت اين است که نقد اسالم 
يا اسالم سياسي، هيچ ربطي به مردمي 
که باورهاي مذهبي دارند، نـدارد و بـه           
ايـن مـعـنـا، يـک شـخـصــي مـيـتـوانــد                   
مسلمان باشد و از حق و حـقـوقـش هـم             

از حق اينکه مسلمان باشـد      .   دفاع شود 
دفاع شود و در عـيـن حـال، بـتـوانـيـم                   
آزادانه از هـر مـذهـب يـا هـر عـقـيـده                     

ايـن يـک رکـن        .   ديگري هم انتقاد کنيـم    
مهم آزادي بيان است؛ نـقـد چـيـزي کـه               
مقدس و تابو است وگرنه، آزادي بـيـان           
چه اهميتي خواهد داشت اگر نـتـوانـيـم           
چيزهايي را که مقـدس هسـتـنـد، نـقـد              

  کنيم؟
مريم نمازي، شما فکر : مرسده قائدي

مي کنيد اسالم سياسي از چه تاريـخـي         
آمده و در کشورهاي اسالمي و حتي در 
اروپا دارد دهان ها را مي بندد؟ اسـالم         
سياسي از چه زمـانـي ايـنـطـور قـدرت               

  گرفته است؟
) در دوره کنوني  ( بنظرم  :   مريم نمازي 

از موقعي شاهد رشـد اسـالم سـيـاسـي             
معاصر بوده ايم که جمهـوري اسـالمـي         
انقالب مردم را سرکوب کرد و توانست       

اگـر واقـعـا بـه         .   قدرتش را تثبيت کـنـد     
تاريخ معاصر نگاه کنيم، مي بينيم که       
اين خودش جزو سـيـاسـت هـاي دولـت              
آمريکا بوده است که در زمـان جـنـگ             

" کمربند سـبـز    " سرد در صدد ايجاد يک      
دور شوروي آن زمان باشـد و در واقـع،             
کاري که کردند اين بود که توانستند بـا        
سرکوب انقالبـي کـه چـپ بـود، اسـالم               
سياسي را بميدان بياورند و در نـتـيـجـه           
در خيلي جاها رشد اسـالم سـيـاسـي را          

حــتــي اگــر مســئلــه      .   شــاهــد بــوده ايــم     
تشکيل دادگاههاي شريعه در انگليـس      
را نگاه کنيد و من هميشه به آن اشـاره            
مي کنم، مي بينيد که اين دادگاهها از 

بـا  .   اواسط دهه هشتاد بـوجـود آمـدنـد          
توجه به ايـن، نـبـايـد گـفـت کـه مـردم                    
مسلمان خواهان دادگـاهـهـاي شـريـعـه            

اين خـواسـت اسـالم سـيـاسـي             .   هستند
خودمان مي دانيـم کـه مـتـصـل            .   است

کردن مسلمانان به مـذهـبـشـان و دادن            
لقب مسلمان به ايـنـهـا، تـنـهـا لـقـبـي                  
نيست که انسانهـا روي خـودشـان مـي             
گذارند يا دولت ها تـالش مـي کـنـنـد                

. برخي القاب را بـه آنـهـا بـچـسـبـانـنـد                 
مذهب تـنـهـا لـقـبـي نـيـسـت کـه روي                    
خودشان مي گذارند يـا انـتـخـاب مـي              
کنند و دقيقا مي توانيم ببينيم که ايـن         

 ...ربط دارد به رشد اسالم سياسي 
مريـم نـمـازي، وقـتـي          : مرسده قائدي 

بحث اسالم سياسي بميان مـي آيـد، از           
و وقـتـي     !   آن به فرهنگ هم مي رسـنـد        

شما را به سخنراني دعوت مي کـنـنـد،          
و فرهـنـگ    "   نسبيت فرهنگي " در مورد   

مردمي که از کشورهاي مسلمان آمـده       
چرا اينـهـا را بـه         .   اند، سئوال مي کنند   

  همديگر ربط مي دهند؟
نســبــيــت "  راســتــش      : مــريــم نــمــازي   

هم بعد از پايان جـنـگ سـرد          "   فرهنگي
در ايـن دوره شـاهـد هسـتـيـم             .  باب شد 

جهانشمولي مردم دنيا از بين مـي رود         
فـرهـنـگ    " و مردمان دنيا را به تابعيـن       

در اين .   مختلف تقسيم مي کنند "   هاي
رابطه ما هميشه تـاکـيـد کـرده ايـم کـه               
! نخير، اينها جزو فرهنگ مردم نيستند

اين فرهنگ اسالم سياسي و فرهـنـگـي         
است که جمـهـوري اسـالمـي در صـدد              
ــ فرهنگ طبقه  ــ اتفاقا  ترويج آن است و 
حاکمي است که مي خـواهـد سـرکـوب            
کند و حق و حـقـوق مـردم را از آنـهـا                    

مسئله اي کـه هـمـيـشـه بـه آن                .   بگيرد
اشاره مي کنم، اين است کـه وقـتـي از              
فرهنگ صحبت ميکنيـم بـايـد تـوجـه            
داشته باشيم که در مورد فـرهـنـگ چـه            

در مورد فرهنگ . کسي بحث مي کنيم
که مي خـواهـد زنـده      "   سکينه محمدي " 

بماند يا فرهنگ يـک رژيـمـي کـه مـي                
خواهد سنگسارش کند؟ در قرن بيست      
و يکم مي خواهد چاه بکند، يک آدم را           
! در آن چاه بگذارد و با سنگ بکـشـدش         

و بنظر من، مشخص است کـه ايـن نـه             
فرهنگ سـکـيـنـه اسـت، نـه فـرهـنـگ                 
پسرش و نه فرهنگ اکثريت مردم دنيـا        
که بطور واضحي به خيابانها آمده اند و 
با انزجار از سـنـگـسـار گـفـتـه انـد کـه                    

چه در خود ايـران و چـه          .   قبولش ندارند 
چيزي که مي گويم، ايـن    .   خارج از ايران  

است که در بسياري مواقع، تالش مـي         
را بعنوان پديده "   نسبيت فرهنگي"شود  

اي ضد راسـيـسـت نشـان بـدهـنـد ولـي                 
واقعيت اين است که نسبيت فرهنگـي،       

به اين دلـيـل کـه       .   راسيسم محض است  
مي گويد مردمي که در ايران، عراق يا        
افغانستان زندگي مي کنند و يـا مـردم      
بــاصــطــالح مســلــمــانــي کــه در اروپــا            
هستند، همان حقوق را نـبـايـد داشـتـه             
باشند و شايسـتـه هـمـان آزادي هـايـي               
نيستند که مردم مـثـال در خـود اروپـا              

در صورتيکه چيزي که مبارزات     .   دارند
بـه  "   بهار عرب " مردم در ايران و يا خود       

هرناباوري نشان داده، اين است که مردم 
آن مناطق مناطق بيشتر از هر کـجـاي          
دنيا تشنه حقوق انساني هستند ايـنـهـا         

  .هستند
 يکي ديـگـر از بـحـث           : مرسده قائدي 

هاي شما اين است که بـعـد از مسـئلـه              

زيـر  "   انسـانـيـت   " اسالم سياسي، اساسا     
از جمله خود مسئلـه     .   سئوال رفته است  

چرا فکر مي کنيد اسالم ". سکوالريسم"
سياسي در اين جوامع انسانيت را زيـر          

  سئوال برده است؟
راستش برمي گـردد بـه        :   مريم نمازي 
بـر  " .   نسـبـيـت فـرهـنـگـي         " همان بـحـث      

اساس اين سياست، آدم ها ديگر انسـان   
يا مسلمانند، يا از ايـن و آن            .   نيستند

بـه آنـهـا      "   لويا جرگـه  " قبيله اند، يا بايد     
آدم هـا را      !   بدهيد و يا قوانيـن شـريـعـه         

تقسيم مي کنند به مذهب و قـبـيلـه و              
بنظر من، انسـانـيـت و آن          .   نژاد و غيره  

حقوق اساسي و جهانشمول انسان ها در 
اين سياست کنار گذاشته شده و از بيـن         

يک کاري که جنبش ما بدون . رفته است
اغراق دارد انجام مي دهد، اين است که 
ما تالش مي کنيم انسان و انسانيت را        

بعنوان محور . سر جاي خودش بگذاريم
همه چيز و به اين عنوان که ايـن انسـان            

انسـان  .   است که مقدس است نه عقـايـد     
است که بايد احترام کـامـل و صـد در               
صد، برابري و حق و حقوق داشته باشـد         
نه عقايد مختلف يا حتي جنبش هـاي         

اين نسبيت فرهنگي و اسـالم      .  سياسي
سياسي که خود ميليتـاريسـم آمـريـکـا           
دارد در آن نقش ايـفـا مـي کـنـد، دارد                

بـاالخـره   .   انسانيت را از بـيـن مـي بـرد            
سکوالريسم يک حداقلي است کـه بـراي        
جامعه الزم اسـت بـراي ايـنـکـه حـق و                
حقوق بيشتر و آزاديهاي بيشتري داشته  

اگر به تاريخ هم نگاه کنيد، مـي         .   باشد
بينيد که در خود اروپا، هـر چـقـدر کـه               
توانسته اند قدرت مسيحيت را محدود 
کنند، در دوران رنسانس و روشنگري يا 
انقالب فرانسـه، بـه هـمـان مـيـزان هـم                 
آزادي آدم ها بيشتر شده، جامعه راحت       
تر شده و زندگي براي زن و مرد و بـچـه          

  ...بهتر شده است 
 يک تفاوتي که شما هم :مرسده قائدي

همواره روي آن تأکيد مـي کـنـيـد، ايـن              
است که آنزمان، روشنفکران بودنـد کـه         
اين مبارزه را به پيش مـي بـردنـد ولـي              
اآلن از پايين ترين سطوح جامعه بيـرون      

اگر ممکن است در ايـنـمـورد    .   زده است 
  .توضيح بدهيد
بلـه، مـقـايسـه جـالـبـي            :   مريم نمازي 

واقعا غول هاي بـزرگـي در دوره         .   است
روشنگري بودند که آمدند و بحث هـاي        
. ضد مذهبي را در دفاع از انسان کردند

اين واقعـا کـاري اسـت کـه اآلن حـزب                 
. کمونيست کارگري دارد انجام مي دهد

اين کاري است که بـايـد روشـنـفـکـران،             
شاعران، نـويسـنـدگـان و غـيـره در آن                 
دخيل باشند و به يک معنا، اين نـبـايـد           

. فقط کار اصلي يک حزب سياسي باشد
عمال اين حزب است کـه  .   اما شده است  

. ايــن مــبــاحــث را بــمــيــان آورده اســت           
واقعيت هم آن است که انسـانـگـرايـي و            
خواست يک زنـدگـي مـتـمـدنـانـه وقـرن                
بيست و يکمي، اين يک خواست قلبي و 

و اين دارد خـودش       .   غريزي مردم است  
را در ايران، خاورميانه و همه جا خيلـي      

اينطور بگويم که .   روشن نشان مي دهد   
از يک طـرف     !   قضيه برعکس شده است   

از پايين دارد خـواسـتـهـاي سـکـوالر و              
انساني ميجوشد و بر اين جهت گيري و 
خواستهاي انساني تاکيد ميشود، و از       

" روشنفکران"آنطرف هم بخش زيادي از 
مي آيند و در مورد اسالم رفرميست يا 
اسالم ليبرال و اسالم فمينيست و از اين 

که اساسا  .   نوع چيزها صحبت ميکنند   
نمـي تـوانـيـد اسـالم و            .   متناقض است 

نمي توانيـد   .   رفرم را با هم داشته باشيد     
حقوق اسالمي داشته باشـيـد و حـقـوق            

اينها با هم . انساني هم در کنارش باشد
اين کاري است کـه خـود         .   متناقض اند 

جنبش اعتراضي ايران دارد انجام مـي        
دهد يعني براي دست يـابـي بـه حـقـوق              

و .   انسـانـي، مـذهـب را کـنـار مـيـزنـد                 
بنظرم، جنبش کمونيزم کارگري هم دارد 

  .اين کار را مي کند
ــ باصطالح : مرسده قائدي خود مردم 

اينها کشورهاي مسلمان، مثل ايران و       
افغانستان و غيره، مبارزاتشان بيشـتـر       

ايـنـطـور    .   عليـه اسـالم سـيـاسـي اسـت            
  نيست؟

 واقعـيـت ايـن اسـت کـه             : مريم نمازي 
همانطور که هـمـيـشـه در ايـنـجـا مـي                  
گويم، اگر مي خواهيد اعتراضي عليـه       
اســالم ســيــاســي بــبــيــنــيــد، بــرويــد در           
کشورهايـي کـه مـردم تـحـت قـوانـيـن                 

واقـعـا در     .   اسالمي زندگي مي کـنـنـد       
هيچ کجاي دنيـا بـه انـدازه کشـورهـاي              
اسالم زده اين حد از اعتراض و نفرت از 
قوانين مـذهـبـي و عـلـيـه اخـالقـيـات                  

حتي در اروپـا      .   مذهبي ديده نمي شود   
هم که نگاه مي کنيد، مي بينيد راست        
افراطي اينجا دارد به مهاجـريـن حـملـه        

گويا تقصير مهاجـريـن اسـت      . مي کند 
اتفاقا ! که اسالم سياسي رشد کرده است

. تقـصـيـر دولـت هـاي خـودشـان اسـت                
ميخواهند مسائل را بيـانـدازنـد گـردن          
کسانـيـکـه در جـوامـع غـرب از هـمـه                   
مــحــروم تــرنــد و خــود قــربــانــي اســالم           

اتفاقا ! اين جالب است. سياسي هستند
اگر نـگـاه کـنـيـم، در خـود اروپـا هـم،                    
مبارزات عليه اسالم سـيـاسـي، عـلـيـه            
دادگاههاي شريعه، عليه قتل ناموسـي      
و مدارس اسالمي و عليه ازدواج هـاي         

 
 ... عليه اسالم سياسي

٨صفحه    
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اجباري و غيره را، همين مـهـاجـريـنـي            
دارند رهبري مي کنند که اينهـا دارنـد          

اگـر  .   آنها را مورد حمله قرار مـيـدهـنـد         
ـــ سـکـوالريسـم                 ــ واقـعـا ـ ماها نبوديم 

و چيزي که هـمـواره      !   خودشان عقب بود  
گفته ام، ايـن اسـت کـه درسـت اسـت،                 
جمهـوري اسـالمـي يـک انـقـالب بـراي                
آزادي و برابري را سـرکـوب کـرد و مـا                
رشد اسالم سياسي را ديديم و حال، مي 
خواهيم ببينيم آن مبارزه اي که در ايران 
جريان دارد، وقتي آن جمهوري اسالمي      
و اسالم سياسي را به زير بکشد، چگونه 
رشد سکوالريزم و انسانگرايي در دنـيـا        

بنظر من، ايـنـبـار      .   گسترش خواهد داد  
به همان حـدي کـه     .   برعکس خواهد شد  

اسالم سياسي و جمهوري اسالمي دنيـا       
را سياه کرد، برعکس اين بار با انقالب        
در ايران انسانگرايـي در سـطـح جـهـان              

چون ايـن واقـعـا      .   بجلو رانده خواهد شد   
دفــاع از   .   يــک مــرکــز اعــتــراض اســت        
  .مدرنيسم و سکوالريسم است

يک جنبه از فـعـالـيـت       :   مرسده قائدي 
هاي شما که عليه اسالم سياسي مبارزه 
مي کنيد، دفاع از حقوق زنان در تـمـام       

عليه سنگسار، برابري   .   عرصه ها است  
چرا فکر مـي کـنـيـد         .   زن و مرد و غيره    

مبارزه عليه اسالم سياسي، حـتـمـا بـا            
  مبارزه براي حقوق زنان همراه است؟

بنظرم اصال نمي توانيـم     :   مريم نمازي 
در مورد دادگاههاي شريعه در انگليس   
حرف بزنيم بدون آنکه به وضعيت ايـران     
اشاره کنيم و يا به وضعيت افغانستان و 
نمي توانيم در رابطه با اينها حرف بزنيم 
. بدون آنکه شرايط زندگي زنان را ببينيم

يک آهنـگـي هسـت کـه مـن هـر وقـت                   
ميخواهم روحيه و انرژي بـگـيـرم، آنـرا            

ويدئويي است در مـورد      .   گوش ميکنم 
مبارزات زنان الجزايـر عـلـيـه قـوانـيـن              

آنجا مي گويد کـه ايـن قـانـون             .   شريعه
شريعه، کـد يـأس اسـت و بـگـونـه اي                   
. رواني، تمرکز و فشارش روي زنان است

بـنـظـر مـن،       .   واقعيت هم همـيـن اسـت       
فعاليت عليه قوانين شريعه، فـعـالـيـت          
براي دفاع از حقوق زن و کودک و انسان         

  .است
مـيـخـواهـم شـمـا را           :   مرسده قائـدي  

ارجاع بدهم به سخنراني تان در روزهاي 
صحبتي که .    ژوئن در ايتاليا٢٦ و ٢٤

داشتيد، گـفـتـيـد اآلن خـواسـتـه هـا و                   
صحبت هاي جنبش زنـان بسـيـار بـهـم             

چرا فکر مي کنيد آن     .   نزديک شده است  
فاصله اي که مـثـال چـهـار سـال پـيـش                 
وجود داشـت، هـم اکـنـون کـمـتـر شـده                  
است؟ مي گفتيد که حـرف هـاي هـمـه             

از جمله همـيـن   .   خيلي به هم نزديک بود    
ويدئويي که همان حرف هاي شما اسـت        

فکـر مـي     .   منتها با شعري بزبان عربي    
 کنيد چه اتفاقي در دنيا افتاده است؟

بــنــظــر مـن، حــرف مــا        :   مـريــم نــمـازي    
پانـزده  .   هميشه حرف اکثريت بوده است    

سال پيش در يک پانلي مانع حـرف زدن     
من شدند و گفتند اين راسـيـسـم اسـت             

. اگر عليه اسالم سياسي صحبت بشـود      
اآلن خيلي گوش هاي شنواي بيـشـتـر و       

مـا هـمـيـشـه        .   همفکران بيشتري داريـم   
ــ                حرف اکثريت را مي زديـم ولـي اآلن ـ
ـــ مـا حـرف                   همانطور که مي گـويـنـد ـ

با ( هايمان را آنقدر زديم تا قبول کردند        
آنقدر ما عليه نسبيت فرهنگي ) .   خنده

حرف زديـم، عـلـيـه اسـالم سـيـاسـي و                  
ميلـيـتـاريسـم آمـريـکـا و در دفـاع از                   
انسانيت و اينکه انسان مـقـدس اسـت،          
حرف زديم که واقعا حاال که نـگـاه مـي        
کنيم، مي بيـنـيـم خـيـلـي از روزنـامـه                 
نگاران، نويسندگان و فعاليـن در خـود          
اروپا دارند حرف هاي ما را مي زنند و          
حرف هـاي مـا تـبـديـل شـده اسـت بـه                    
 .بخشي از صحبت هاي جامعه و مديا

 مريم نمازي، اگر ممکن     : مرسده قائدي 
است در مورد صحبت ها و سخـنـرانـي          

در آنجا تـمـام     .   بگوييد"   دوبلين" تان در   
شرکت کنندگان بلند شدند و براي شمـا        

چـه نـويسـنـدگـان و چـهـره              .   دست زدند 
هايي شرکت و حـمـايـت کـرده بـودنـد؟               

  ويژگي آن سخنراني تان چه بود؟
راستش بـراي خـود مـن         :   مريم نمازي 

چهره هايـي مـثـل       .   هم خيلي جالب بود   
، دانشمند و اته ايست "ريچارد داوکينز"

کـه  "   پي يرز مـايـرز  "مشهور و همچنين  
او هم نويسنده و اتـه ايسـت مـعـروفـي               

شـايـد   .   است، در آنجا حضـور داشـتـنـد         
بهتر است بگويم که يک تغييري در دنيا 

يا حداقل تجربه مـن     .   بوجود آمده است  
اينـطـور اسـت کـه اآلن گـوش شـنـواي                  

بايد بگويم تمام ايـنـهـا       .   بيشتري هست 
از خواص و اثرات ژورناليسم اجتماعي       

بگذاريد اينطور . افراد و شهروندان است
بگويم که تفاوتي که ايـجـاد شـده، ايـن             

سـي  " است که مثال ده سال پيش هر چه         
مي گفتند، مـردم  "   بي بي سي" و "   ان ان 

دنيا بايد قبول مي کـردنـد چـون راهـي             

نداشتند که بـرونـد بـبـيـنـنـد واقـعـيـت                  
زندگي مردم در ايران و عـراق چـگـونـه             

، فـيـس     " تويـتـر  " ولي اآلن بخاطر    .   است
بوک و يوتيوب، چهره اي از مردم ايران و 
خاورميانه مي بينند که دقيقا چفـت و         
جور است با حرف هايي که ما سي سال 

از اين زاويه ديگر    .   است داريم مي زنيم   
کسي نمي تواند بـيـايـد و بـدون آنـکـه                 
خجالت بکشد، از نسـبـيـت فـرهـنـگـي             

اساسا به اين دليل که بسيـار       . دفاع کند 
روشن است کـه آن مـردم سـنـگـسـار و                 

مـي  .   قوانين اسـالمـي نـمـي خـواهـنـد             
خواهند مثل همه مردم دنيا آزاد و برابر 

بله، خيلي فرق کرده است     .   زندگي کنند 
نوع استقبال و حمـايـتـي کـه شـاهـدش              

  .هستيم
يکي ديگر از پروژه ها : مرسده قائدي

و عرصه هاي فعاليت شـمـا، فـعـالـيـت             
در "   يک قانون براي هـمـه      " حول سازمان   
آيا قانـون در انـگـلـيـس           .   انگليس است 

  براي همه برابر نيست؟
واقعـيـت ايـن اسـت کـه            :   مريم نمازي 

در خود انگلـيـس چـنـديـن        .   برابر نيست 
دادگاه شريعه وجود دارد که هشت هزار   
زن به آنها مراجعه کرده اند و چيزي کـه           
خود زنان مسلمان در تظاهرات هاي ما 
مي گويند، اين است که سي و پنج سال 
پيش الزم نبود به دادگاهـهـاي شـريـعـه            
برويم اما حاال مجبورمان مـي کـنـنـد            

همه اينها به اسالم سياسي ربـط       .   برويم
خانمي براي من تعريف مي کـرد      .   دارد

که مسلمان است اما حجاب بـر سـرش          
ندارد و در يک منطقه اسالمي تهديد به 
مرگ شده است به اين دليل که حـجـاب       

ايــنــهــا هــمــه     .   بــه ســرش نــمــي کــنــد         
فشــارهــايــي اســت کــه جــنــبــش اســالم         
سياسي دارد در خود انگليس و اروپا به 

خيلي ها در مـورد      .   زنان وارد مي کند   
اسالم سياسي صحبت نمي کننـد بـراي         
اينکه به آنها حمله مـيـکـنـنـد کـه ايـن                

و من بـايـد بـگـويـم کـه             .   راسيسم است 
اتفاقا راسيسم خيـلـي زيـادي در اروپـا            

اگر به راست افراطـي اروپـا     !   وجود دارد 
نگاه کنيد، واقعا متوجه مي شويد کـه         

آنـقـدر   .   هيچ فرقي با اسالمي ها ندارند     
که ضد بشـر هسـتـنـد و آنـقـدر کـه بـه                     

. حرمـت انسـان احـتـرام نـمـي گـذارنـد                
براي ما  .   اهميت کار ما در همين است     

خيلي مهم است کـه يـک جـنـبـشـي را                 
رهبري کنيم که ضد راسيسـت اسـت و           
بدون قيد و شرط در حال نقد مـذهـب و       

  ...اسالم سياسي است 

يـعـنـي شـمـا هـم در             :   مرسده قائـدي  
مقابل اسالم سياسي هستيد و هـم در           

  مقابل راسيست ها؟
بنظر من بايد همين کار     :   مريم نمازي 

نمي شود در اروپا فقـط عـلـيـه           .   را کرد 
بايد عـلـيـه     .   اسالم سياسي فعاليت کرد   

آنها هم .   راست افراطي هم مبارزه کنيد  
دارند از مذهب دفاع مي کنند و فـقـط          
نگراني شان اين است کـه مـثـال اسـالم             

بحث . دارد جاي مسيحيت را مي گيرد
ما اين است که اوال بايد از سکوالريسم 
دفاع کرد و هيچ مذهبي نبايد اين نقش 
را داشته بـاشـد و در ضـمـن، بـايـد از                    
جهانشمولي حـقـوق انسـان هـا و حـق                
شهروندي شان در جوامعي کـه زنـدگـي          
مي کنند، بدون در نظر گرفتن عقايد و        
نــژاد و غــيــره شــان ــــــ کــه هــمــه شــان                

ــ دفاع کرد     يک نکته  .   ساختگي هستند 
هم که مي خواستم به آن اشاره کنم، اين 

يـک  " است که چيزي که  ايـن کـمـپـيـن                 
به من نشان داده، ايـن    "   قانون براي همه 

است که بسياري اوقات مـردم بـخـاطـر            
چيزهايي که مستقيما و شخصا لـمـس         
کرده اند و رويشان تـأثـيـر مـي گـذارد،              
. جلو مي آيند و پا به ميدان مي گذارند

چيزي که من ياد گرفتـم، ايـن بـود کـه               
کمپين عليه قوانين شريعه در انگليس، 
در عين حال، يک راهي است که بـتـوان           
واقعيت زنـدگـي مـردم تـحـت قـوانـيـن                

چون براي . اسالمي را به مردم نشان داد
مردم اينجا بسيار ملموس تـر اسـت و            
يک راه مهم تـري اسـت بـراي سـازمـان                
دادن يک نوع همبستگي با مردم ايران و 

  .مردم خاورميانه
 يعني شما فـکـر مـي          : مرسده قائدي 

" يک قانون براي هـمـه     " کنيد اين کمپين    
کامال به مبارزات مردم ايران و مبارزه       

 عليه اسالم سياسي مربوط است؟
ــمــازي     اســالم .   صــد در صــد      :   مــريــم ن

سياسي يک جنبش بين المللي اسـت و          
نمي شود فقط در مورد قوانين شريـعـه         

ايـن کـاري     .   در انگليس صـحـبـت کـرد        
است که راست ها مي کنند و بـرايشـان          
مهم نيست که يک زني امکان دارد در          

مي گويند خـوب،    .   ايران سنگسار شود  
ايـنـطـور    .   مسلمان است و حـقـش اسـت       

حرف مي زنند ولي کـمـپـيـنـي کـه مـا                
داريم سازمان مي دهيـم، يـکـي از راه             
هايي است که مي شود مـبـارزه عـلـيـه         
اسالم سياسي و دادگاههاي شـريـعـه را          
در انگليس بـا مـبـارزه مـردم ايـران و                 
خاورميانه عليه اسالم سـيـاسـي چـفـت           

و بنظرم از اين زاويـه هـم اهـمـيـت          .   داد

  .خيلي زيادي دارد
يکي از سـازمـانـهـاي        :   مرسده قائدي 

ديگري که شـمـا در آن فـعـالـيـت مـي                   
مـا  .   اسـت "   اکس مسلم" کنيد، سازمان   

مي دانـيـم کـه خـيـلـي هـا حـتـي مـي                      
خواهند مسلمان نباشند اما با فشـاري       
که از سوي جامعه، خانواده و تـهـديـدي          
که از طرف اسالم سيـاسـي مـي شـود،             

اهـداف سـازمـان اکـس         .   روبرو هستنـد  
  مسلم تا چه اندازه در اين جهت است؟

اوال مي خـواهـم ايـن را          :   مريم نمازي 
توضيح بدهم که راستـش خـود مـن از             

و فـکـر کـنـم         !   اين کلمه خوشم نمي آيـد     
اکـس  " هم قبال بـخـودش        "   مينا احدي " 

اکـس مسـلـم يـک         .   نـمـي گـفـت      "   مسلم
سازمان اته ايست است و اينطور نيست 
که هر کسي که از اسالم بيرون رفته و يا 
. از مسيحيت، مي تواند عضوش بشود

يک سازمان اته ئيست و جزو جنبش اته 
ايستي است که بنظر من، خيلـي مـهـم           
است در دوره اي که مذهب دارد اينطور 
بيداد مي کند و بااينحال، بحث بر سـر          
اين نيست که يـک هـويـت غـيـرواقـعـي               

حــاال يــکــي    !   ديــگــر بــوجــود بــيــاوريــم      
مسلمان است و يـکـي اکـس مسـلـم و               

بحث خيلي پايه اي تـر از اکـس             !   غيره
مسلم است و مي دانـم انـتـقـاد زيـادي             
شده که من هيچگاه نتوانسته ام اين را         
توضيح بدهم و خيلي خوشحالم که ايـن        

بـحـث بـر سـر ايـن            .   سئوال را پرسيديـد   
است کـه در دورانـي کـه يـک آدم مـي                   
خواهد اته ئيست باشد و نـمـي خـواهـد            
مسلمان باشد ولـي بـه جـرم ارتـداد در               
ميدان شهر دارش مي زنند، وقـتـي در           
خود اروپا بايد از خانواده اش فرار کنـد         
و مخفي شود تا بتواند بگويد من مـي         
خواهم اته ئيست باشم و نـمـي خـواهـم            
اسالم را باور کنم، در يـک چـنـيـن دوره              
اي، ديگر نمي توانيد بنشينيد و حـرف         

بايد جلو بياييد و يک جـنـبـشـي           .   نزنيد
درست کنيد و به آدم ها بگوييد که اوال        
حقتان اسـت کـه مـي خـواهـيـد از هـر                   
مذهبي بيرون بياييد و ثانيا هيچ دولتي 
و هيچ جـنـبـشـي حـق نـدارد کسـي را                   
بخاطر بيرون رفتن از مذهب اعدام کند 
يا بکشد يا بهر شکـلـي مـورد تـعـرض              

به همين دليل سازمان اکـس      .   قرار دهد 
. مسلم از اين نظر خيلي اهـمـيـت دارد           

يک مثالي که فـکـر مـي کـنـم حـمـيـد                   
تقوايي هم قبال زده بود، ايـن اسـت کـه            

. مسئله مانند هـمـجـنـسـگـرايـي اسـت            
اينکه شـمـا بـا کسـي سـکـس داريـد،                  

 
 ... عليه اسالم سياسي

٩صفحه    

٧از صفحه    
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 كمك مالي به تلويزيون كانال جديد

 
  دالر۱۸۰ دالر          تينا ۴۰۰  سعيد صالحي نيا 

  دالر۶۰۰ دالر                        نيما آزاده  ۱۲۰۰ حميدي 

 
 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جاي دنيا با مراجعه بـه سـايـت زيـر                     
لطفا قيد کنيد که کـمـک ارسـالـي شـمـا             .   ارسال کنيد)   paypalاز طريق ( 

 : براي کانال جديد است
http://www.countmein-iran.com 

 : سوئد      
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
فواد روشن با      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با                 

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود          ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣شماره تلفن   
 .  اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته شود            

 : لمانآ   
Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 

Bankleitzahl: 37010050, Post Bank  
  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 : هلند 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
: شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779  81 

BIC: NWBK GB 2L 
  :  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد             

 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري  :   از اروپا 
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   : فاتح بهرامي  : کانادا و آمريکا    

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠  عبدل گلپريان :از ايران

اين سخنان عبدالحسين روح االمـيـنـي        
نجف آبادي دبير کـل حـزب تـوسـعـه و                
ــي، از دســت                  ــران اســالم ــت اي ــدال ع

مـحـسـن روح      " اندرکاران نـظـام و پـدر            
يکي از قربانيان شکنجه گـاه       "   االميني

او در مـراسـم دومـيـن           .   کهريـزک اسـت    
سالگرد کشته شدن فرزندش و سـه تـن            
ديگـر از قـربـانـيـان کـهـريـزک مـحـمـد                    
کـامــرانــي، امــيــر جــوادي فـر، رامــيــن           
آقازاده قـهـرمـانـي ايـن سـخـنـان را بـه                   

ايـن  .   خبرنگار روزنامه اعـتـمـاد گـفـت          
جمله از مصاحبه اعالم بيان اين نـکـتـه          
اسـت کـه کـهــريــزک يــک پــديـده عــادي               

کـهـريـزک نـه       .     جمهوري اسالمـي اسـت     
فـــقـــط بـــراي قـــاضـــي مـــرتضـــوي و             
همکارانش بلکه بـراي تـمـام دسـتـگـاه              
گرداننده جمهوري اسالمي از خامنه اي 
گرفته تا دولتيان، قوه قضائيه و مجلس 

مي دانستند کـه چـه        .   شناخته شده بود  
شرايطي بر آن حاکم است، چه جنايـاتـي         
در آنجا انجام مي شود و مي دانستـنـد          
که بدون کهريزک نظام حکومت اسالمي 

فجايع کهـريـزک وقـتـي        .   بر پا نمي ماند   
افشا شد که از يک طرف دامن نزديکـان   
رژيــم را گــرفــت و از طــرف ديــگــر بــا                

،  روايـات      ٨٨انعکاس اخبار انـقـالب        
مختلف از وحشيانه ترين شکنجه ها و        
غــيــرانســانــي تــريــن فــجــايــع در مــورد          
دستگير شدگان و مخالفان رژيم بر سـر         

عبدالحسين روح  .   زبان مردم دنيا افتاد   
: االمــيــنــي در مصــاحــبــه مــي گــويــد          

رسيدگي به پرونده ايـن قضـات انـجـام            " 
در تاريخ قضايي ايران .   شد و خلع شدند   

در صد سال گذشته سابقـه نـداشـتـه کـه           
و "   دادستان مرکز کشـور تـعـلـيـق شـود            

با وجود ايـنـکـه آقـاي       :  "   گاليه مي کند 
مرتضوي به عنوان متهم اصلي کهريزک 
داراي پرونده مفتوحه اي هسـتـنـد و از             

چـرا بـه ايـن        . . .   قضاوت تعليق شـدنـد        
چرا . شخص مسئوليت اجرائي داده شده

که براحتـي نـمـي تـوان يـک قـاضـي را                   
تعليق کرد و بايد پرونده مسـتـحـکـمـي            
 ."داشته باشد تا حکم تعليق صادر شود

سعيد مـرتضـوي دادسـتـان سـابـق             
تهران که نقش مستقيم در قتـل فـجـيـع            
صدها نفر و دستگيـري هـزاران نـفـر از              
مخالفان رژيم را داشـتـه اسـت، رئـيـس             

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز رياست 
او در پاسخ بـه روح      .   جمهوري مي شود  

االميني بـا وقـاحـت بـه نـقـش خـود و                   
همکـارانـش در سـرکـوب اعـتـراضـات              

 اشـاره مـي کـنـد و             ۸۸مردم در سـال       
جلوگيري از انـتـسـاب خـالف           " خواهان  

واقع و ظلم و اجحاف رسانه اي نسبت به 
قضات ويژه اي که در خنثي کردن فتـنـه        

 نـقـش     ۸۸هاي بعد از انتخـابـات سـال         
مـوثـري داشــتـنـد و از هـيــچ تـالش و                   

او .   ، مي شـود   " فداکاري دريغ نکرده اند 
اعالم مي کند کـه دادسـراي کـارکـنـان             
دولت بيش از يک سال است قـرار مـنـع             
تعقيب براي او هـمـکـارانـش را صـادر               

حـکـم   :   "   کرده و آمرانه اعالم مـي کـنـد         
صادره براي همگان مطالع و الزم االجرا 
است و پرداختن به مطالب حاشيه اي و         
خالف واقع، نتيجه اي جز بهـره بـرداري          
براي دشمنان انـقـالب در بـر نـخـواهـد                

از نظر ايـن جـانـور خـونـخـوار،            . "   داشت
مــوضــوعــي مــثــل جــنــايــت و کشــتــار         
وحشيانه صدها تـن از عـزيـزان مـردم،             

حـکـمـي کـه       !   است"   مطالب حاشيه اي  " 
ــه آن اشــاره دارد مــورد                  مــرتضــوي ب

. اعتراض خانواده ها قرار گرفـتـه اسـت         
دادستـان کـل     :   " روح االميني مي گويد   

کشور آقاي اژه يي و آقاي دولـت آبـادي            
دادستان تهران بارها گفته اند که متهـم        

او در   . "   اصلي کهريزک مرتضـوي اسـت      
 ۱۲يــک کــنــفــرانــس خــبــري در روز                 

خانواده ها مـتـهـمـان     : " ارديبهشت گفت 
اصلي را رهـا نـکـرده، نـمـي کـنـنـد و                     

و در مصاحبه اخير خـود  "   نخواهند کرد 
الـحـمـداهللا مسـئـوالن        :   " اعالم مي کند  

عالي رتبه قوه قضائيه ايـن بشـارت را            
داده اند کـه پـرونـده بـه نـقـاط روشـنـي                   

 ." رسيده است
براي اکثريت خانواده ها و بستگـان       
قربـانـيـان نـقـطـه روشـن آنـجـاسـت کـه                    
حــکــومــت و کــل نــظــام اســالمــي بــه              
سراشيب سقوط بيفتند و آنجـاسـت کـه          
همگان خواهند ديد که قربانيان کهريزک 
بسيار بيش از سه نر بوده اند و مردم کل 
ســران و دســت انــدرکــاران زنــدانــهــا و             
شکنجه گاههاي جمهوري اسالمي را به 

کهريزک يـکـي    .   محاکمه خواهند کشيد  
از عوامل رسوايي رژيم در سراسر جهان   

شد و مدتهاسـت مـوضـوع اخـتـالفـات             
رژيـم در تـالش       .   درون رژيم شـده اسـت       

است تا پرونده کهريزک را ببنـدد و ايـن             
. بار سنگـيـن را از دوش خـود بـردارد               

محاکمه سعيد مرتضوي بعنوان متـهـم       
اصلي جنايات کهريزک مي توانـد بـراي      

دادستان قبلي . رژيم آخرين راه حل باشد
او فعـال   .   تهران در شرايط دشواري است    

در پناه احمدي نژاد است اما به حاشـيـه          
بـراي چـنـد      .   امن رهبر اطميناني نـدارد    

سال مورد حمايت مستقيم خـامـنـه اي          
بود و حتي شاهرودي رئيـس وقـت قـوه            

پس .   قضائيه نتوانست او را برکنار کند     
از افشاي جنايـات کـهـريـزک و  تـحـت                 
فشار افکار عمومي خامنه اي مجبـور        

او دستور مستقيم خامنه . به عزل او شد
اي را براي انجام وظايف خود و از جمله         

زمـانـي   .   انجام جنايات کهريـزک داشـت      
که بعنوان قاضـي دادگـاه مـطـبـوعـات             
وظيفه قـلـع و قـمـع کـردن هـر صـداي                    
مخـالـفـي را داشـت خـامـنـه اي او را                    

جواني با انـگـيـزه و نـمـونـه کـه بـايـد                     " 
بـا  بـاال       .   نـامـيـد   "   سرمشق بقيه بـاشـد     

گرفتن دعوا بين باند هـاي حـکـومـتـي             
قـوه  .   سرنوشت مرتضوي نامعلوم اسـت     

قضائيه پرونده مرتضوي را راکـد نـگـاه          
داشته است و منتظر اشاره خـامـنـه اي           
است تا در صورت لزوم آن را بـه جـريـان       
بيندازد و اين مهره سوخته را به شکلـي         
دور بيندازد که سـايـر رهـبـران نـظـام و                
بويژه ولـي فـقـيـه کـمـتـريـن صـدمـه را                    

 . متحمل شوند
قاضي سعيد  " سرنوشت نامشخص   

و  بـيـم و هـراس ايـن جـالد                "   مرتضوي
سابق از آنچه که ممکن است همـکـاران         
سابق بر سرش آورند، مي تواند موضوع 

. زندگي هر کدام از همکاران رژيم باشـد       
بدون ترديد او در قتل و شکنجـه و آزار            
انسانهاي بسياري و از جملـه قـربـانـيـان           
کهريزک نقش مهمي داشته اسـت، امـا          

. نمي توان او را عامـل اصـلـي دانسـت            
عـامــل اصــلـي صــدهــا هــزار اعــدام و             
ميليونها مورد شکنجه، ترور و زنـدان          
تنها مرتضوي و همکارانش و يا اربـاب   

عـامـل   .   " فعلي آنها خامنه اي نيستـنـد      
، نظام و حکومت اسالمي اسـت       " اصلي

که براي زندگي و شخصـيـت و حـرمـت             
انسان هـا کـوچـکـتـريـن ارزشـي قـائـل                  

استفاده از دو ساختمان صنعتي . نيست

 
١از صفحه   ... در انتظار محاکمه   

و خصوصي است .  مسئله خودتان است 
لزومي به علني کردن آن در مـالء عـام           

ولي وقـتـي بـه ايـن دلـيـل کـه                  .   نيست
همجنسگرا هستيد، مورد تعرض قـرار      
ميگيريد و ديگر نمي توانيد در خيابان       

پا بگذاريد، خوب، براي مقابله بـا ايـن         
وضعيت مـجـبـور مـيـشـويـد خـودتـان                
بــيــايــيــد و بــا افــتــخــار بــگــويــيــد مــن            
همجنسگرا هستم و جلوي اين وضعيت 

اکس مسـلـم بـه يـک مـعـنـا                .   بايستيد

. يک نوع واکنش اسـت     .   همينطور است 
مـي گــويــد خــوب، مــي خــواهــي مــرا            

مي .   بکشي، پس بيا من چلنج ات کنم     
خواهم بطور سـيـاسـي بـيـرون بـيـايـم و                 
صحبت کنم و اجازه نمي دهم که آدم ها 
را بکشي به اين دليل که نمي خـواهـنـد           

همه ايـنـهـا     .   به اسالم باور داشته باشند    

راههاي مختلف مبارزه و چلـنـج کـردن          
  .جنبش اسالم سياسي است

ــدي      ــائ ــده ق ــرس ــازي،      :   م ــم ــم ن ــري م
سئواالت زياد است چون شما در عرصه 
هاي مختلفي فعاليت مي کـنـيـد امـا            

خـيـلـي    .   متأسفانه زمان محـدود اسـت      
ممنون که در اين برنامه شرکت کـرديـد         
و اميدوارم در آينده هم بتوانيم شـمـا را           

 .در برنامه هامان داشته باشيم
 . من هم متشکرم: مريم نمازي

  
٨از صفحه   ...عليه اسالم سياسي  

در کهريزک بعنوان زندان و شکنجه گـاه        
 بر مي گردد امـا کـهـريـزک         ۸۰به سال   

تنها شکنجـه گـاه مـخـوف جـمـهـوري               
اسالمي نيست و فجايعي که در آنـجـا           
انجام شد، همـزاد جـمـهـوري اسـالمـي             

اين نظام، دست انـدرکـاران آن و           .   است

عوامل انجام جنايات بيشمار آن بـايـد         
بدون شک در دادگاهـهـاي مـردمـي بـه             
 محاکمه کشيده شوند، تا امکـان بـروز        
مجدد در صحـنـه زنـدگـي بشـريـت را               

 .*پيدا نکنند

 
  را بخوانيد و  وسيعا تكثير و پخش كنيدانترناسيونال 



 ١٣٩٠ تير ٣١ انترناسيونال 

  !!زنداني سياسی آزاد بايد گرددزنداني سياسی آزاد بايد گردد

 
 تلفن تماس با حزب در             

 خارج از کشور     
خليل کيوان، دبير کميته خارج          

٠٠٤٦٧٠٤١٥٨٩٩٩ 
 

 تلفن تماس با حزب از ايران
دبير كميته    : شهال دانشفر
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در دو ماهه اخير و بدنبال اول ماه مه         
ــنــدج و                     ــا شــكــوه در ســن ســرخ و ب
اعــتــراضــات گســتــرده كــارگــران در           
پــتــروشــيــمــي مــاهشــهــر،  بــويــژه بــا           
گسترش اعتراضات در محـيـط هـاي         
كارگري،  جمهوري اسالمي به فشار و    
تهديد بر روي فعالين كـارگـري شـدت           

از جمله در ايـن مـدت سـه           .   داده است 
نفر از فعالين كارگري شاهرخ زمانـي،       
محمد جراحي، سـيـد بـيـوك سـيـدلـر                
دستگير و فعالين قبال دستگيـر شـده         

ايـن  .   اول مه سنندج دادگاهي شده انـد  
سياست معمـول جـمـهـوري اسـالمـي            
است كـه هـمـواره بـراي عـقـب رانـدن                 
مــبــارزات كــارگــران و كــل جــامــعــه           
دستگيري و تهديد به زنـدان را شـدت           

بايد با اعتراض گسترده خود     .   ميدهد
به اين فشارها و به اين دستـگـيـريـهـا،        
اين ابزار سركوب را از دست جمهـوري        

 .اسالمي گرفت
موارد احضار فعالين كـارگـري و         
دســتــگــيــري و صــدور احــكــام بــراي            
كارگران زنداني در دو ماهه اخـيـر بـه            

 : شرح زير است
شاهرخ زماني كارگر ساختماني و    -١

عضو كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي     
در حـالـي کـه         خرداد   ١٧كارگري روز   

در حال مسافرت بود، در ميانه ي راه          
تــبــريــز تــوســط مــامــوريــن          -تــهــران

اطــالعــات جــمــهــوري اســالمــي از            
اتوبوس پياده و دسـتـگـيـر و زنـدانـي               

قرار بود جانيان اسالمي او و دو         .   شد
فعال كـارگـر زنـدانـي ديـگـر مـحـمـد                  

 تيـر دادگـاهـي      ١٩را " سيد"جراحي و  
كنند كه اين دادگاه برگزار نـگـرديـد و           
زمان آن به تاريخ نامعلـومـي مـوكـول          

شــاهــرخ زمــانــي در ايــن مــدت         .   شــد
بازداشت خود زيـر فشـار بـوده و  در                
اعتراض به بازداشـت خـود دسـت بـه              
اعتصاب غذا زده بود كه  سرانجام در        

 تير پس از انتقال به زندان تيريز با         ٢٢
درخواست ديگر زنـدانـيـان و خـانـواده            
اش به اعـتـصـاب غـذاي خـود پـايـان                

بــه گــفــتــه خــانــواده ايــن فــعــال            .     داد
کارگري، وي از نظر وضعيت جسـمـي         
در شرايط بدي قرار داشته و نـيـاز بـه              

. مــداوا و رســيــدگــي پــزشــکــي دارد           
شاهرخ زمانـي  هـمـچـنـان در زنـدان                

  . است
محمد جـراحـي فـعـال كـارگـري،                -٢

كارگر اخراجي عسلويه و عضو كميته      
 خرداد بدنبال احضـار      ٣٠پيگيري روز 

 اجـراي احـكـام دادگـاه           ١١به شعـبـه      
. انقالب دستگيـر و روانـه زنـدان شـد             

دادگاه جمهوري اسالمي او را بخـاطـر        
مبارزاتش در دفاع از حقوق كـارگـران         

.  ماه زندان مـحـكـوم كـرده اسـت         ٤به  
 بـه  ٨٦محمد جراحي قبال نيز در سال  

جرم مـبـارزاتـش در دفـاع از حـقـوق                 
كارگران دستگير و در پـي آن از كـار              

او در سال گـذشـتـه        .   اخراج گرديده بود  
 روز در     ٤نيز به همين جرم دستگير و    

بازداشت بود و سپس در قبال وثيقه از      
محمد جراحي بايد   .     زندان آزاد گرديد  

  .فورا از زندان آزاد شود
سيد بيوک سيدلر کـارگـر شـرکـت             -٣

 خـرداد    ٢٠مسافربري قطارهاي صبا    
او .   دستگير و همچنان در زندان اسـت    

را به جـرم دفـاع از حـقـوق كـارگـر و                     
فعاليت هاي درخشان اجتـمـاعـي اش         

. در رابطه با جوانان، دستگير كرده اند      
او فردي محبوب در ميان كـارگـران و          

از جمله فعـالـيـت     .     مردم شهرش است  
هاي او تشكيل انجمني به نام انجـمـن         
سالمت است كه اين انجمن را وي  بـه          
همراه تعدادي از دوستان خود مـانـنـد          
شاهرخ زماني، و محمد جراحي حدود   
ده سال قبل تشكيل دادند و  فعالـيـت          
هاي آن  عبـارت بـود از شـب شـعـر،                 

.  هـاي ورزشـي       ادبيات و تشکيل تـيـم      
در اين مدت بازداشت بيوك در سـلـول         
انـفـرادي بسـر مـيـبـرد كـه هـمـراه بــا                    
شاهرخ زماني و محمد جراحي به بنـد        
  .عمومي زندان تبريز منتقل گرديدند

 تـيـر يـدالـه         ۲۲روز چهار شـنـبـه          -٤
قطبي فعال کارگـري وعضـو کـمـيـتـه             

 دادگاه انـقـالب     ۲هماهنگي در شعبه  
جمهوري اسالمي در  شـهـر سـنـنـدج              

او چـنـد روز قـبـل از             .     دادگاهي شـد  
مراسم اول ماه مه امسال به همراه سـه   
تن ديگر از اعضاي اين کميته به اداره        

 ۱۲ پـس از        واطالعات احضار شـد       
روز بازداشت با قـرار وثـيـقـه از اداره               

  .اطالعات آزاد شدند
 تــيــر پــدرام     ٢١روز ســه شــنــبــه          -٥

ــه                 ــت ــي ــم ــهــي از اعضــاي ک ــل نصــرال
هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکـل       

اجــتــمــاع " هــاي کــارگــري  بــه اتــهــام            
 دادگـاه    ٢در شعبه "  وتباني عليه نظام 

انـقـالب جــمـهـوري اســالمـي تـوســط             
پـدرام  .   قاضي طياري مـحـاكـمـه شـد          

 دي   ٥نصرللهي همچنين  در تـاريـخ          
 در منزل پدر حبيب اهللا لـطـيـفـي             ٨٩

دستگير ومدتي را در اداره اطالعـات       
سپري كرد وسپس با قرار وثيقه چـهـل         

  .ميليون توماني از زندان آزاد شد
 تير ساعت ده صـبـح وفـا        ٢١روز    -٦

قادري از فـعـالـيـن كـارگـري و عضـو                
كميته هماهنگي براي كمك به ايـجـاد        

 ٢تشكـل هـاي كـارگـري در شـعـبـه                  
دادگاه انقالب جمهـوري اسـالمـي در          

وفـا بـه     .   شهر سنـنـدج دادگـاهـي شـد          
همراه چند تن ديگر از اعضاي کميـتـه    

 ١٠و فــعــالــيــن کــارگــري در تــاريــخ            
ارديبهشت ماه يعني يک روز قـبـل از           
بــرگــزاري مــراســم اول مــه در شــهــر              
سنـنـدج  اداره اطـالعـات ايـن شـهـر                  
احضار و پس از چند روز با قرار وثيقه         

وفا قـادري هـمـچـنـيـن مـاه              .   آزاد شد 
گذشته همراه بـا يـازده نـفـر ديـگـر از                 
فعالين كارگري بـه اتـهـام شـركـت در               

 در دفاع از كارگـران      ٨٨گلگشت سال   
زنداني، محاكمه و هـمـراه بـا صـديـق             
سبحاني  يكي ديگر از ايـن كـارگـران            
به يك سال زندان محكوم شد كـه ايـن            
محكوميت به پرداخت يـك مـيـلـيـون           

 . تومان جريمه نقدي تبديل گرديد
بهنام ابراهيم زاده فعال كـارگـري و       -٧

 ٢٢فعـال دفـاع از حـقـوق كـودك از                  
. خرداد سال گـذشـتـه در زنـدان اسـت              

 سـال   ٢٠جانيان اسالمي او را قبال به       
 ســال مــحــرومــيــت از          ١٠زنــدان و      

فعاليت اجتماعي محكوم كرده بودنـد      
كه بعد از اعتراضات گسترده بـه ايـن           
حكم ، جمهوري اسالمي دوبـاره او را          

 سـال   ٥در خرداد امسال محاكمه و به       
جـرم بـهـنــام دفـاع از           .   مـحـكـوم كـرد      

. حقوق كودك و حقوق كـارگـران اسـت          
جرم او مبارزه براي داشتن يك زندگـي         

 .انساني است
رضــا شــهــابــي فــعــال كــارگــري و           -٨

عضو هيات رئيسه سنـديـكـاي واحـد          
. در وضعيت جسمي بدي بسر مـيـبـرد        

خارش هاي مداوم و زخم شدن پـوسـت         
بدن او که در نتيجه آزمـايـش مـعـلـوم             
شده مربوط به چربي کبـد اسـت او را             

مسئوالن زندان اقدامـي    .     آزار ميدهد 
براي معالجه او نكرده و تنها به انجـام       
سونوگرافي در بـهـداري زنـدان وعـده             

 
 

داده اند که به هيچ وجـه پـاسـخـگـوي             
چندي پـيـش     .   نياز پزشکي وي نيست   

نيز رضا دچار مشكل خونريزي هـاي        
ــود               ــنــي شــده ب ــي او از   .   مــداوم از ب

بيماريهاي ديـگـر چـون درد گـردن و               
جــمــهــوري .   كــمــر نــيــز رنــج مــيــبــرد        

اسالمي در قبال جـان رضـا شـهـابـي              
 ٢٢رضـا شـهـابـي از           .   مسئول اسـت  

خرداد سـال گـذشـتـه در زنـدان اسـت                
وهنوز حتـي وضـع پـرونـده او روشـن               

جرم او اعتصابات بـا شـكـوه          .   نيست
 و   ٨٤كارگران شركت واحد در سـال          

تــالش ايــن كــارگــران بــراي ايــجــاد              
بـه غـيـر رضـا         .   سنديكاي واحد است  

شهابي، منصور اسـانـلـو و ابـراهـيـم              
ــگــر از اعضــاي                  ــن دي مــددي دو ت
سنـديـكـاي نـيـشـكـر هـفـت تـپـه در                    

 . زندانند

به غير از شاهرخ زماني، محـمـد        
جراحي، سيد بيوك سـيـدلـر و بـهـنـام              
ابراهيم زاده، منصور اسانلو، ابراهـيـم    
مــددي، رضــا شــهــابــي از اعضــاي            

. سنديكاي شركت واحـد در زنـدانـنـد          
تــمــامــي كــارگــران زنــدانــي و هــمــه             
زندانيان سياسي بايـد فـورا از زنـدان             

پرونده هاي تشكيل شـده      .     آزاد شوند 
بــراي فــعــالــيــن كــارگــري و فــعــالــيــن         
ســيــاســي در تــمــامــي عــرصــه هــاي          

تهديـد  .   اجتماعي بايد فورا لغو شوند    
و فشار بر روي فعالين كـارگـري بـايـد            

  .فورا متوقف شود
كارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد            

  بايد گردد
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١١ ژوئيه ٢١، ١٣٩٠ تير ٣٠

 
 در برابر دستگيريها و تهديد فعالين كارگري قاطعانه بايستيم

  
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

  shahla_daneshfar@yahoo.com   شهال دانشفر          
 bahram.soroush@gmail.com                   بهرام سروش

 محمد جراحي   

 ابراهيم مددي 

 شاهرخ زماني  

 رضا شهابي 

 بهنام ابراهيم زاده

 منصور اسانلو 

 
 كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد



 ٤١٠شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

  لغو مجازات اعدام
اعدام يا هـر نـوع مـجـازات           .   مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد 

نـقـص عضـو، تـنـبـيـه بـدنـى، و                  ( متضمن تعرض به جسم افراد      
همچنين مجازات حـبـس     .   تحت هر شرايطي ممنوع است    )   غيره

  .ابد بايد لغو شود
 برنامه حزب کمونيست کارگری“ يک دنيای بھتر”از 
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از بلنـدگـوهـاي يـک رژيـم نـفـرت               
 روزانـه صـدهـا بـد و            ،انگيز اسالمي 

 ،بيراه و فـحـش نـثـار زنـان مـيـشـود                 
 ،مشتي آخونـد لـمـپـن و سـاديسـت                

گلـه  .   عليه زنان رجز خواني ميـکـنـنـد       
هاي حزب اللهي و سگهاي ارشـاد را          
روانه کوچه و بازار ميکنند و بـه زنـان         
و دختران بدليل داشتن لباسهـايـي بـا          

رنـگ روشــن و يــا نــداشـتــن چــادر و               
عبوس نبودن و شبيه فاطـمـه زهـرا و            

 ، بند ميکنـنـد    ،خواهران زينب نبودن  
آنها را ميگيرند و جريمه ميکـنـنـد و           
شالق ميزنند و اين داستاني است کـه        

 .سي سال است تکرار ميشود
روزي نيست که آخوند و پاسدار و       
جالدي در مورد جدا سازي جنسيـتـي        
و تحقير و توهـيـن بـه شـعـور زنـان و                  
مــردم ايــران حــرفــي نــزنــد و رجــزي               

تجاوز به زنان و تبليغ تـجـاوز        .   نخواند
رسمي و اسالمي جـزيـي از سـنـت و               
 .سيستم اسالمي حاکم بر ايران است

 زن را     ،جمهوري اسـالمـي ايـران      
وسيله تمتع جنسي ميداند و از زنـان           
مدرن و آزاده ايـران انـتـظـار دارد بـه                 
دوران قرون وسطي بـرگشـتـه و نـفـقـه               

 .بگيرند و تمکين کنند
البته خودشان خوب ميداننـد کـه        

 بـا    ،همه اين جنايات و ايـن وقـاحـت          

جـواب قـاطـع زنــان و دخـتـران ايــران                
بي حـجـابـي و عـدم           . روبرو شده است 

تمکين به اين تصوير فرودست از زنان       
 پاسح زنـان درمـدرسـه و مـحلـه و                 ،

دانشگاه و محيط کار به حکومت زن        
حــکــومــت  .   ســتــيــز اســالمــي اســت       

آخــونــدهــا و پــاســداران مــتــجــاوز و            
 از دست زنان آزاده و سـرکـش          ،منفور

و برابري طلب عاصي و "   بدحجاب"   و  
 .درمانده است

ورق پاره فارس و سايت وابسته به       
آن چند روز قبـل ايـن کـاريـکـاتـور را                

اين توهين به همه زنـان در      .   چاپ کرد 
 .دنيا است

مــا از زنــان و مــردم آزاده دنــيــا             
دعوت ميکنيم به اين رژيم آپارتايد و       
زن ستيز اسالمي و به ايـن تـوهـيـن و              
بي حـرمـتـي بـه زنـان پـاسـخ درخـور                  

 .بدهند
عمله و اکره حکومت اسـالمـي و         

امام جمعه ها و لمپن هـاي اسـالمـي            
بايد بدانند کـه روز مـرگشـان بسـيـار              
نزديک است و ميليـونـهـا زن بـا عـدم               

 ،تمکين به حجاب و قوانين اسالمي       
 .گور اين حکومت را ميکنند

زنده باد جنبش برابري طـلـبـانـه زنـان            
 در ايران

ــاد حــکــومــت ضــد زن               ســرنــگــون ب
 اسالمي

 مينا احدي
 ۲۰۱۱ ژوئيه ۱۷

  
 !بساط لمپنهاي اسالمي را بايد جمع کرد! ديگه کافيه

 توهين ورق پاره فارس به زنان ايران 
 اين توهين در سايت فارس چند روز قبل منتشر شد  

Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

 دفتر مرکزی حزب

چـنـد روز قـبـل از           :  صابر رحيمي 
 جولي بـا خـبـر شـديـم کـه                ۱۵جمعه  

جانيان رژيم قصد دارند به بهانه تـولـد         
امام زمانشان مزدوران و عوامل خود      
را در نروژ جـمـع کـرده بـه آنـهـا شـام                    

 از      دهند، بـرايشـان بـه وسـيلـه يـکـي              
هــجــج اســالمــي وارد شــده از ايــران             

 کنند و نوحـه بـخـوانـنـد تـا                سخنراني
بلکه ابراز وجودي کـرده بـاشـنـد و در             
آخــريــن روزهــاي عــمــر نــنــگــيــن                  

شان به مـزدورانشـان روحـيـه           حکومت
براي اين منـظـور مـکـانـي بـه             . بدهند

 را انـتـخـاب           اسم مسجد امـام عـلـي       
 .کرده بودند

به محض پخش اين خبر از طرف       
واحد نـروژ تشـکـيـالت خـارج کشـور              
حزب کمونيست کارگري و چند جريان      
مخالف جمهوري اسـالمـي در اسـلـو           
فراخوان به تظاهرات داده شد و اعـالم        
گــرديــد کــه مــخــالــفــيــن رژيــم اجــازه           
نميدهند که جانيان جمهوري اسالمي     
در هيچ نقطه خارج کشور از جملـه در        

در هـمـيـن      .   اسلو ابـراز وجـود کـنـنـد           
  رابطه اعالم شد که مسجد امام علـي       
تنها مرکزي بـراي اشـاعـه تـفـکـرات              

 اسالمي نيسـت،      متحجر ضد انساني  
اين مسجد تنها مرکزي براي حضـور         
و مالقات جـيـره خـواران بـا جـانـيـان                

 از      سفارتي و هـجـج اسـالم وارداتـي            
ايــران تــحــت حــاکــمــيــت جــمــهــوري           

اين مرکز همچنين و   .   اسالمي نيست 
 و دولتـي      هاي رسمي   بنا به اقرار رسانه   

ــراي جــاســوســي و                ــروژ مــرکــزي ب ن
 بر عليـه مـخـالـفـيـن             تروريست پروري 

جمهوري اسالمـي و عـلـيـه امـنـيـت               
اين مسجد کـه بـا        .   جامعه نروژ است  

بودجه و بوسيله سفارت رژيم اسالمي      
اداره ميشود بـعـد از سـفـارت مـرکـز               

هــاي جـاســوسـي و           فــعـالـيــت       اصـلـي  
 هاي تروريستي رژيم است آموزش

يــک ســاعــت قــبــل از شــروع                  
ــادي از              مــراســمــشــان جــمــعــيــت زي
مخالفين رژيم اسالمـي بـا در دسـت            
داشتن پرچم و پالکات و با پوسترهاي       

زندانيان سياسي و اعـدام شـدگـان در           
       محل حاضر شدند و با شعارهاي ضد
حاکميت جانيان اسالمي به تظاهرات     

 پرداختند
 سـاعـت تـظـاهـرات          ۲در طـول     .

مخالفين رژيم تعداد انگشت شـمـاري       
از جيرخواران رژيم با اسکورت پلـيـس     

 که مـيـان تـظـاهـرکـنـنـدگـان                در حالي 
وساختمان مسجد بـه وسـيلـه پـلـيـس             
نرده کشيده شده بود وارد سـاخـتـمـان            

سفارتيها و عـوامـل رژيـم بـه             .   شدند
دليل خبر از تظاهـرات چـنـد سـاعـت             

 شده و      قبل در داخل ساختمان مخفي    
 .درها را بروي خود بست بودند

در طول تـظـاهـرات خـبـرنـگـاران             
هاي سـراسـري نـروژ حضـور             تلويزيون

داشته از تـظـاهـرات فـيـلـم و گـزارش                
تهيه کردند و با برگزارکنندگان تجمـع       

 مصاحبه نمودند
 از مصاحـبـه       صابر رحيمي يکي   .

کــنــنــدگــان ضــمــن افشــاي جــنــايــات        
جمهوري اسالمي در داخـل و خـارج            

 ســال حــاکــمــيــت     ۳۲ايــران در طــول       
 را کـه بـا           ننگينش مسجد امام علي   

بــودجــه رژيــم اداره مــيــشــود مــرکــز            
جــاســوســي و پــرورش تــرروريســتــهــا         
خـوانـد و وزارت خــارجـه نـروژ را بــه                 
خاطـر روابـط ديـپـلـمـاتـيـک بـا رژيـم                   
اسالمي و دادن ويزاي سفر به جـانـيـان     

 از      رژيــم از جــملــه مــوســوي يــکــي           
روحانيون جنـايـتـکـار رژيـم کـه بـراي               

سخنراني بـه نـروژ آمـاده بـود مـورد                
 .انتقاد شديد قرار داد

تجمع اعتراضي مخالـفـيـن رژيـم         
ــا                    ــعــد از دو ســاعــت ب اســالمــي ب

 هاي کوبنده پايان يافت شعار
 

 صابر رحيمي
 ٢٠١١ ژوئيه ۱۵

 
 تظاهرات مخالفين رژيم اسالمي در اسلو عليه ابراز وجود جمهوري اسالمي در اين شهر

ــايــت                 ــه س ــزارشــي ك ــه گ ــاب ــن ب
مازندنومه منتشر كرده است، صـبـح       

ــيــر حــدود          ٢٢روز     تــن از      ١٠٠ ت
کارگران نساجي مازندران جـلـوي در         
اصلي اسـتـانـداري دسـت بـه تـجـمـع                

کارگران با سـر دادن       .   اعتراضي زدند 
اي را بـه هـمـراه             شعار پارچه نـوشـتـه     

 مـاه    ١٣داشتند که در آن خـواهـان            
 .حقوق معوقه شان بودند

 و نـيـم هـادي          ١٢حدود ساعت    

ابراهيمي، معاون سياسي و امنـيـتـي        
استاندار به ميان کارگـران مـعـتـرض          
آمد و تالش کرد ضـمـن سـخـنـرانـي،             

وي .   ها را بـه آرامـش فـرابـخـوانـد                آن
هــايـش را بـا تـبـريــک ايــام                صـحـبــت  

شعبانيه آغـاز کـرد کـه کـارگـران بـا                 
مـا تـبـريــک      :   " صـداي بـلـنـد گـفـتـنـد            

ابراهيـمـي گـفـت       ! "   خوايم چيکار؟  مي
که به دنبال مطالبات شما هستـيـم و          

کـنـيـم، و روز          از حقوق شما دفاع مي    

شنبه استاندار و نماينده ولي فقيه در        
کنند کـه     استان از کارخانه بازديد مي    
شـنـبـه    :   کارگران به او يادآوري كـردنـد      

او وقـتـي ايـن        !   کارخانه تعطيل اسـت   
جمله را گفت که ما از شما کـارگـران           

کـنـيـم و مشـکـل شـمـا                 حمايت مـي   
مشکل ماست، کـارگـران بـا صـداي            

پس چرا ما نتيـجـه   :   بلند جواب دادند  
 !گيريم؟ نمي

 
 كارگران نساجي مازندران مجددا دست به تجمع اعتراضي زدند
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

جمهوري اسالمي حمله نـظـامـي         
سنگين و گسترده اي در نـوار مـرزي            
کردسـتـان ايـران و عـراق آغـاز کـرده                 

" پـژاک " اين جنگ که مستقيما      .   است
را نشانه گرفته اسـت، در عـيـن حـال               
اهداف سياسي ديگري را هم تعـقـيـب         
مـيـکـنـد و از جـملـه قـدرت نـمـائـي                     
نظامي براي امتيازگيري از حـاکـمـان         

اولين قـربـانـيـان     .  کردستان عراق است 
اين جنگ نيز مـردم سـاکـن مـنـاطـق              

تاکـنـون در اثـر تـوپ           .   مرزي هستند 
باران منطقه تعداد قـابـل تـوجـهـي از             
مردم زخمي و تعداد زيادي آواره شـده         

طبق گزارشات مخـتـلـف بـر اثـر            .   اند
درگيري بين پژاک و نيروهاي نـظـامـي         
جمهوري اسالمي تا کنون دههـا نـفـر          

از طرفين کشتـه و تـعـداد بـيـشـتـري                
 .زخمي شده اند

عالوه بر اين جمهوري اسالمي بـا      
بستن چند رودخـانـه و مـمـانـعـت از                
رسيدن آب بـه مـردم مـنـاطـق مـرزي               
کردستان عراق بـاعـث ضـرر و زيـان               
زيادي به مردم زحمتکش اين مناطـق       
شــده اســت کــه بــا عــکــس الــعــمــل               

. اعتراضـي آنـهـا مـواجـه شـده اسـت               
مردم دربنديخان در اعتـراض بـه ايـن           

 ،اقدام جنايتکارانه جمهوري اسالمـي    
جاده اصلي ورود به داخل خـاک عـراق      

 .را بسته اند
اقدام ديگـر حـکـومـت اسـالمـي             
ايران اين است که فـرمـانـدهـان سـپـاه             
حمزه و مـقـامـات مـحـلـي رژيـم در                   

کردستـان ايـران از احـزاب حـاکـم بـر                 
کــردســتــان عــراق خــواســتــه انــد کــه            
اپوزيسيون مسلح جمهوري اسـالمـي       
مستقر در کـردسـتـان عـراق را خـلـع                

ــد      ــن ــن ــه شــده اســت          .   ســالح ک ــت ــف گ
مـذاکــراتــي بــراي عـمــلــي کــردن ايــن           
خواستها بين نـمـايـنـدگـان حـکـومـت             
اسالمي و حکومت محلي کـردسـتـان       
عراق انجام گرفته و با توجه به روابـط     
حسنه اين دو حکومـت ايـن نـگـرانـي             
وجود دارد کـه فشـار بـه اپـوزيسـيـون               
جمهوري اسـالمـي در ايـن مـنـطـقـه                

 .تشديد شود
جمهوري اسالمي مـيـخـواهـد در         
کردستان عـراق بـا اتـکـا بـه تـرور و                   

 با مسلح کردن نيروهـاي      ،قلدرمنشي
مرتجع اسالمي و با بـنـد و بسـت بـا               

 بــا   ،دولــت عــراق امــتــيــاز بــگــيــرد         

جريـانـات اپـوزيسـيـونـي کـه در ايـن                 
منطقه مستقر هستند مقابله کـنـد و         
در عين حال نقش و جايگاه مهمـتـري         

ــدســت آورد            ــراق ب ــدامــات  .   در ع اق
جمـهـوري اسـالمـي جـنـگ افـروزانـه               
است، عليه مردم هر دو کشور اسـت،         
براي زهر چشم گرفتن از مردم ايران و         
مشخصا کردسـتـان اسـت و بـايـد از               
جانب همه جريانات اپوزيسيون و همه      
مردم آزاديخواه در ايران و عـراق و در        
سراسر جهان محـکـوم شـود و مـورد             

 .اعتراض قرار گيرد
مــا اقــدامــات ســرکــوبــگــرانــه و          
ضدانساني جمهوري اسـالمـي عـلـيـه          
مردم عراق و سياست جنگ افـروزانـه        
آنرا بشدت محکوم ميکنيم و از همـه        
مردم دعوت ميکنيم ضمن اعـتـراض     
ــراي                  ــارزه ب ــات، مــب ــاي ــن ــن ج ــه اي ب

سرنگوني اين حکـومـت را گسـتـرش           
جمهوري اسالمي در بـحـرانـي        .   دهند

العالج به سر ميبرد، بايد با تمام قـوا      
در عـيـن   .   براي سرنگوني آن بپاخاست  

حال اعالم ميکنيم که هر نوع نظامي       
گري از سوي هر نـيـرو و جـريـانـي بـه                 
زيان مبارزه آزاديخواهانه مـردم بـراي        
سرنگوني جمهـوري اسـالمـي بـوده و            
فضا را براي سرکوب و جنايت توسـط        
حـکــومــت اســالمــي بــيــشــتــر فــراهــم        

 .ميکند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت               
 کارگري ايران

 ٢٠١١ ژوئيه ٢٠، ١٣٩٠ تير ٢٩

  
 ....در محکوميت سياستهاي سرکوبگرانه 

 
 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 کاظم نیکخواه: سردبیر

kazem.nikkhah@gmail.com 
 شھال دانشفر: دستيار سردبير

 بھروز مھرآبادي : هماهنگ آننده صفحه بازتاب
 anternasional@yahoo.com: ای میل

 
 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

اوضاع ايران مثل آرامش قبـل از        
توفان است چون همه از وضع مـوجـود    

مـردم در    .   عصباني و خشمگـيـن انـد       
صحبت با همديگر در صف اتـوبـوس         
يـا داخـل تــاکسـي و مـتــرو و غــيــره                 

. درمورد اوضاع با هم حرف مـيـزنـنـد         
چندي پيش صبح زود رفته بـودم نـان           
بخرم با تعجب ديدم نانوايي باز اسـت         
و خمير آماده ولي از پخت نان خـبـري        
نبود، از نانوا جويا شدم کـه چـرا نـان              
نمي پزيد جـواب داد پـول گـاز بـرايـم                

 هزار تومان، نداشـتـم پـول         ٨٠٠آمده  
گاز را بدهم امروز اداره گاز آمـد گـاز           

فـردا رفـتـم ديـدم دارد           .   مرا قطع کرد  
نان مي پزد، مي گفت مـجـبـور بـودم            
پرداخت کنم حـاال مـن هـم از چـونـه                 

خمير مـجـبـورم بـدزدم ويـا گـران تـر                  
 . بفروشم 

عده .   همه چيز در اينجا گران شده     
اي ميگويند فقط دعا کنيد بيشتر از       

ايـنـطـور کـه مـعـلـوم            .   اين گران نشود  
است در آينده نزديک ديگر نـان خـالـي         
هم گيرمان نمي آيد خدا لـعـنـت کـنـد             
احمدي نژاد را که بـاعـث ايـن گـرانـي              

اينها فقـط بـا فـحـش دادن بـه               .   است
در .   احمدي نژاد خود را آرام مي کننـد  

چهار ماه گذشـتـه قـيـمـت آب و گـاز                 
تقريبا متعادل بود مثل ايـنـکـه رژيـم           
ترسيده وسعي کرده يکي دوماه صـبـر        
کند تا بعدا دوباره قيمـت هـا را بـاال              
ببرد يعني مـثـل سـوپـاپ اطـمـيـنـان               
عمل مي کند که شايد جلوي انفـجـار          

درجاده ساوه نزديک شـهـرک      .   را بگيرد 
رباط کريم در شهرک گلـسـتـان شـاهـد         

بودم که چند خـانـواده از تـرس گـران                
شدن بهاي برق از کولر و تـلـويـزيـون و             
ديگر وسايل برقي آنقـدر کـم مصـرف          
کرده اند که برايشـان بسـيـار کـم پـول               

اداره آمده کـنـتـور آنـهـا را             .   آمده بود 
بررسي کرده که نکنـد شـمـا داريـد از              
برق دزدي ميکنيـد کـه ايـنـقـدر پـول               

شايد بـاورتـان نشـود        .   برقتان کم آمده  
بعضي از ايـن     !   آنها را جريمه کرده اند    

خانواده ها قبال ميتوانستـنـد در نـور          
تلويزيون شام بخورند هـمـيـن امـکـان           

در ايـن  . هم دارد از آنها گرفته ميشود 
منطقه فقر بيشتـر از جـاهـاي ديـگـر              
چهره کريه خود را نشان داده و مـردم            

 . زندگي عجيبي دارند
پول آب در حال حاضـر سـه بـرابـر          

. برق هم هميـنـطـور   .  گذشته شده است 
.  تــومــان اســت     ٥٠٠نــان قــيــمــتــش      

سنگگ کوچک شده و حالـت فـانـتـزي           
 ٥٠٠به خودش گـرفـتـه و قـيـمـتـش                 

لواش بسيار نازک در حد   .   تومان است 
. تـومـان  ١٢٥يک لقمه بزرگ دانـه اي       

اجاره خانه ها نسبت به سـال گـذشـتـه            
سه بـرابـر شـده اکـثـر مـردم از تـرس                    
گراني مسکن در همان خـانـه اي کـه             
نشسته بودند تکان نخوردند چـون در         
غير اينصورت بايد پورسانـت بـنـگـاه          
امالک را مـي دادنـد و بـرايشـان يـک                

کرايه حمل و نقـل بـا     .  خرج اضافه بود 
کاميون هم خيلي باال رفته قبال بـراي        

 هـزار  ٢٠اسباب کشي با کاميون اگر      
 ١٠٠تومان ميداديم االن حداقل بايد   

کـارگـر هـم بـايـد          .   هزار تومان بدهيـم   
 هزار تـومـان مـي         ٢٠٠بگيري که به    

به هميـن نسـبـت قـيـمـت هـمـه                .   رسد
کاالهاي اساسي بـاال رفـتـه و دولـت              
تالش ميکـنـد مـردم را بـه ريـاضـت                

 کيـلـويـي     ٥روغن  .   بيشتر عادت دهد  
 هـزار    ١٣ تـيـر امسـال          ٢٢در تاريخ   

 تـومـان،     ١٥٠٠تومان شکر کيلويي     

شير دو روز است که يارانه اش حـذف       
 تومان رسيـده  ٦٠٠ به   ٣٥٠شده و از    

 ١١٠٠سيب زميني کيـلـويـي        .   است
قــدرت خــريــد مــردم بســيــار       .   تــومــان

. پايين آمده و بازار بسيار کساد اسـت       
من خودم در گوشه خـيـابـان و يـا در                
بــازارچــه هــا لــبــاس مــي فــروشــم و              
ميبينم که چقدر قـدرت خـريـد مـردم            

يـک تـجـربـه از بـرخـورد             .   پايين اسـت  
بارها اتفـاق  .   مردم برايتان تعريف کنم   

افتاده که خانمي آمده کنار بساط من       
و پرسيده چند ميفروشي، گـفـتـم چـي           
ميخواهي، دوباره حـرفـش را تـکـرار            

گفـتـم عـزيـزم فـقـط قـيـمـت                .   ميکند
. ميکني اصال بگـو چـه مـيـخـواهـي            

آنها گيجند، يک نگاه کلي بـه جـنـس            
مي اندازند و دلشان ميخواهد بخرنـد       

تمام کاسبها دارنـد از      .   ولي نميتوانند 
کسادي بازار مينـالـنـد و بـه اوضـاع               

 . لعنت ميفرستند

 
 ايران، گراني و خشم

١از صفحه    

 صنم مهراني  

تجمع اعتراضي كارگران 
ايرانيت شهر ري در مقابل 
 فرمانداري شهر ري

كارخانه ايرانيت شـهـر ري تـحـت           
عنوان عدم وجود مواد اوليـه بـه حـال            
تعطيل درآمده و كارگران آن در خـطـر         

 ٩در اين رابطـه از سـاعـت            .   اخراجند
 ٣٠٠ تـيـر نـزديـك بـه            ٢٩صبح  روز    

كارگر اين كارخانه با در دست داشـتـن     
شعارهاي ما خـواهـان ادامـه تـولـيـد              

، راندازي كارخانه بـا     !   كارخانه هستيم 
مواد اوليـه الـيـاف سـيـمـان خـواسـت                
فوري ما كارگـران اسـت، در مـقـابـل              

فرمانداري شهر ري دست به تـجـمـعـي      
اين تجـمـع تـا پـايـان           .   اعتراضي زدند 

زيـر  .   وقت اداري اين روز ادامه داشـت      
فشار كارگـران فـرمـانـدار نـاگـزيـر بـه                
گفتگو با نمايندگان كـارگـران شـده و            
وعده پاسخگويي به خواستـهـاي آنـان         

بدين ترتيب كارگران موقتا بـه    .  را داد 
 . تجمع خود پايان دادند

 
پايان موفقيت آميز اعتصاب 
 كارگران فوالد سازان كرج

بنابه خبري كه به حزب كمونيست     
 تـيـر     ٢١كارگري رسـيـده اسـت، روز           

 كـارگـر شـركـت فـوالد            ١٥٠بيش از    

سازان كرج واقع در شـهـرك صـنـعـتـي             
 ٤صفا دشت كه بخاطر عدم دريافـت         

ماه دستمزد خود دست بـه اعـتـصـاب        
زده بودند، با موفق شـدن بـه دريـافـت            
طلبهايشان به اعتصاب خـود خـاتـمـه          

 خـرداد    ٢٨اين اعـتـصـاب از          .   دادند
شروع شده و طي اين مـدت كـارگـران            
هر روز خود را با سرويس به محل كار      
ميرساندند اما توليد را متوقف كـرده       
بودند و با اعتصابي متحد اعـتـراض         

در ايـن حـركـت      .   خود را به پيش بردند   
اعتراضي كـارفـرمـا بـارهـا و بـارهـا                
كارگران را مـورد تـهـديـد قـرار داد،                
وعده و وعيد داد، آنـهـا را زيـر فشـار             
گذاشت كه تجمعات اعتـراضـي بـرپـا           
نكنند، اما كارگران همچنان اعتراض     

خود را به پيش بردند و از ميـان خـود        
 نماينده انتخاب كـرده و اعـتـراض            ٤

خود را به مراجع دولتي مـخـتـلـف و              
بـــدنـــبـــال ايـــن     .   ادارات كشـــانـــدنـــد   

اعتراضات متحد سرانجـام كـارگـران        
 ٢٥شركت فوالدسازان كـرج بـعـد از            

روز اعتصاب توانستند كـارفـرمـا را          
 .عقب زنند و طلبهايشان را نقد كنند

 
  دو خبر از اعتراضات كارگران در ايران


