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حمله تـروريسـتـهـاي اسـالمـي بـه            
هفته نامـه چـارلـي ابـدو خشـم و              
انزجار مردم جهان را بر انگيخـتـه   

در همان شب حادثه بالغ بر .  است
صد هزار نفر در پاريـس و ديـگـر        
شهرهاي فرانسه در محکوم کردن 
اين جنايت و در دفـاع از آزادي            

در .  بــيــان بــه خــيــابــانــهــا آمــدنــد       
شهرهاي ديگر اروپا نيز موجي از 
تظاهرات و حـرکـتـهـاي تـوده اي              
آغاز شده است و اين قـابـلـيـت را       
داراست که عميق تر و گسترده تر 

 .  بشود
اين جنبش نقطه عـطـفـي در         

مــبــارزه جــهــانــي عــلــيــه اســالم           
ــازده       .  ســيــاســي اســت     ــعــد از ي ب

ــکــا و               ــت آمــري ــامــبــر دول ــت ســپ
همپيمانانش از تروريسم اسالمـي  

سياسي  -يک ابزار و هدف نظامي
براي تحکيم موقعيت و هژمـونـي   
بلوک غرب بر دنياي پس از جنگ 

اين مقابله نه تنهـا  .  سرد ساختند
به تضـعـيـف تـروريسـم اسـالمـي              
منجر نشد بلکه بر عکس زميـنـه   
تازه اي براي رشـد و گسـتـرش آن          
در خاورميانه و در همه جاي دنيا 

وضعيت فاجـعـه بـار      .  بوجود آورد
عراق و افـغـانسـتـان و سـوريـه و               
عروج و سر بلند کردن داعش يـک    
نتيجه مستقيم جنگ تـروريسـتـي    
بين غـرب و نـيـروهـاي اسـالمـي             

در جوامع غربي نيز جا باز .  است
کـــردن روز افـــزون مـــذهـــب در             
ــهــا و در امــور                ــت ســيــاســت دول
آموزشي و اجتماعي، سياستهـاي  
مماشات جويانه و حتي حـمـايـت      
آميز دولـتـهـاي غـربـي در قـبـال                
جريانات اسالمـي فـعـال در ايـن           
کشورها، تز نسبيت فـرهـنـگـي و       
ــانشــمــول           ــکــار ارزشــهــاي جــه ان
ــروهــاي              ــايــت نــي ــانــي، حــم انس

" ضد امپرياليست" باصطالح چپ 
از نيروهاي اسالمي، فـعـال شـدن      
ــه              ــي ــي عــل ــســت ــروهــاي راســي ــي ن
ــاهــنــدگــان از              ــن ــن و پ مــهــاجــري
کشورهاي اسالمزده و غيره غيره، 

بطور مستقيم و غـيـر مسـتـقـيـم              
زمــيــنــه فــعــال شــدن نــيــروهــاي            

 .  اسالمي را فراهم آورده است
حمله به نشريه چـارلـي ابـدو        

بر متن اين شرايط رخ ميدهـد، و    
به خيابان ريختن هـزاران نـفـر در        
شهرهاي اروپا حرکتي است عليـه  

 . کل اين شرايط
حزب ما از همان مقطع يازده 
ســپــتــامــبــر در بــرابــر دو قــطــب            

ترويستي مـيـلـيـتـاريسـم دولـتـي             
غرب و اسالم سياسي، بعنوان دو   
قطـبـي کـه يـکـديـگـر را تـوجـيـه                   
ميکنند و زمينه رشد يکديگر را   
فرهم ميکنند، قاطعانه ايستاد و   
اعالم کرد که پاسـخ ايـن شـرايـط         

. بميدان آمدن جهان متمدن اسـت   
به نقد و طنـز کشـيـدن مـذهـب و            
بــخــصــوص اســالم  و تــابــوهــاي           

اسالمي در رسانه ها و در مدياي 
اجتماعي، مشخصا انتشار مجله 
چـپ و ضــد مــذهــبــي اي نــظــيــر             

و نشريـه دانـمـارکـي        ( چارلي ابدو 
کاريکاتوري از  ٢۰۰۸که در سال 

محمد را چاپ کرد و اولين حـملـه   
به چارلي ابدو بخاطر تجديد چاپ 

، و اکـنـون       ) اين کاريـکـاتـور بـود      
ــيــه حــملــه              تــعــرض تــوده اي عــل
اسالميون به اين نشريه، از جـملـه   

تحوالت و رخدادهائي است که به 
اين جبهه سوم، به جبـهـه مـبـارزه       
جهان متمدن عليه هـر دو قـطـب          

 . تروريستي، تعلق دارد
موج اعتـراضـي کـه بـدنـبـال            

حادثـه پـاريـس آغـاز شـده اسـت               
ميتواند نقطه شروع يـک جـنـبـش         
چپ راديکال و آزاديـخـواهـانـه و           
سکوالريستي نه تنها در مـقـابـل      

ــلــکــه          تــروريســتــهــاي اســالمــي ب
سياستهاي ارتجاعي دول غربي و 
راسـيــسـم و مــدافـعــيـن نسـبــيــت            

نقـش چـپ     .  فرهنگي و غيره باشد
ديکال و نيروهائي نـظـيـر حـزب       را

کمونيست کارگري در تـعـمـيـق و         
راديــکــالــيــزه شــدن ايــن جــنــبــش         

اين دور تـازه      .  تعيين کننده است
اي در نبرد عليه اسالم سياسـي و    
دولــتـــهــا و نـــيــروهـــاي راســـت             

رنــگــارنــگــي اســت کــه خــود در            
شکلگيري و تقويت اسالم سياسي 
در غرب و در شرق نـقـش داشـتـه         

 . اند
اساس و مضـمـون مـحـوري            

اين جنبش  مقابله همه جـانـبـه و      
راديکال با جنبش اسالم سيـاسـي   

اسالم سياسـي و تـروريسـم        .  است
اسالمـي تـنـهـا بـه فـعـالـيـتـهـاي                  

جريانات اسالمـي در کشـورهـاي        
تروريسـم و    .  غربي محدود نيست

کشتار و سرکوب مستمر مردم به 
داليل و بهانه هـاي مـخـتـلـف از            

توهين به مقدسات "  جرم"جمله به 
يک واقعيت هر روزه در کشورهاي 
اسالمزده است و در کشـورهـائـي      
نظير ايران امري اسـت رسـمـي و          
قانوني که بـطـور سـيـسـتـمـاتـيـک            

. بوسيلـه دولـت اعـمـال مـيـشـود             
دولتهاي غربي تروريسم اسـالمـي   
را در چارچوب سياستها و منافـع  
خود و حداکثـر آنـجـا کـه عـمـلـي              
تروريستي عليه شهروندان غـربـي     
اتفاق مي افتد، تعريف و تـبـلـيـغ       
ميکنند و اين بـاعـث شـده اسـت         
چهره واقعي تروريسم اسـالمـي و       
عملکـرد آن در خـود کشـورهـاي             
اسالمزده از افـکـار عـمـومـي در          
غرب تا حد زيادي مخفي بماند و 
يا زير بار نـظـرات ارتـجـاعـي اي          
نظير نسبـيـت فـرهـنـگـي نـاديـده             

بــايـد چـهــارچــوب     .  گـرفــتـه بشـود     
ارتجاعي اين تـعـبـيـر و تـعـريـف              
رايج دولتها و رسانه هـاي غـربـي      

را شکـسـت   "  تروريسم اسالمي"از 
و عملکرد جنايتکارانه نيـروهـا و     
دولتهاي اسالمي را بـطـور هـمـه           
جانبه در برابر انظـار مـردم دنـيـا         

بايد امثال ستار بهشتي . قرار داد
و مخـتـاري و پـويـنـده بـه هـمـان                 
اندازه کاريکاتوريستهاي نشريات 
دانمارکي و فرانسوي بـراي مـردم       
آزاديخواه دنيا معرفه و شـنـاخـتـه     
شده باشند و جـنـايـات جـمـهـوري         
اسالمي عليه آزادي قلم و انديشه 
نيز همانند جنايت تروريستها در   
خود کشورهاي غربي، مـوجـي از     
اعتراض و ابراز نـفـرت و انـزجـار         

. عمومي را بدنبال داشـتـه بـاشـد        
روشن است، و کامال طـبـيـعـي و         
قابل انتظار است، کـه حـادثـه اي        
مانند حمله اسالميون در پـاريـس   
ــر و                   ــزه قــوي ت ــگــي عــامــل و ان
موثرتري براي جلب توجه عمومي 
و شکل گيري تعرض تـوده اي در      
غرب باشد اما بايد توجـه داشـت     
که چنين اتفاقاتي گوشها را بـراي  
شنيدن نقد راديکال و چـپ عـلـيـه       
کليت اسالم سياسي باز ميکند و 
زمينه توده اي شدن نقد عمـيـق و     
راديکال و همه جانبه کمونيسـتـي   
عليه اسالم سياسي را فراهم مـي    

ميتوان و بايد در دل چنـيـن   .  آورد
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حرکتهائي توجه جـهـانـيـان را بـه          
تروريسم هر روزه و نهاديـنـه شـده      
در کشورهاي اسالمزده اي نـظـيـر    
ايران جلب کرد و بـه يـک جـنـبـش          
اجتماعي راديکال عـلـيـه کـلـيـت           

 .  اسالم سياسي شکل داد
يک مضمون  پايـه اي و وجـه         
مشخصه ديگر حرکتـي کـه آغـاز        
شده دفاع پيگير از آزادي بي قيـد  

اينجا نيز نـقـد   .  و شرط بيان است
مذهب نقش تعيين کننده اي پيدا 

ما هميشه بر اين حقيقت . ميکند
تاکيد کـرده ايـم کـه آزادي بـيـان                
بـدون آزادي نــقــد مــذهــب عــمــال          

در تـمــام طــول      .  مـعــنــائـي نــدارد    
تاريخ بشر و همين امروز مـذهـب   
و نــيــروهــاي مــدافــع خــرافــات و           
مقدسات مذهبي با کمال آزادي و 
بدون هيچ محدوديتي و با حمايت 
کامل دولتها مبلغ عـقـب مـانـده         
ترين و مسموم ترين نظرات  بـوده  

در مـقـابـل، آزاد        .  اند و هسـتـنـد     
انديشان و بي خدايان و منتقـديـن   
مذهب با بيشترين محدوديـتـهـا،    
سرکوبـهـا و شـکـنـجـه و کشـتـار                 
روبرو بوده اند و هميـن امـروز در       
جوامعي نظير ايران ايـن جـنـايـت       

آزادي نـقـد     .  امري هر روزه اسـت     
مذهب پبش شرط آزادي بـيـان، و     
نقد و به طنز کشـيـدن تـابـوهـا و            
مقدسات مـذهـبـي يـک شـاخـص             
مــهــم وجــود آزدي بــيــان در هــر             

بــايــد  هــمــه      .  جــامــعــه اي اســت     
نــيــروهــاي آزاد انــديــش و هــمــه            
مدافعين آزادي بيان بر اين اصـل    

و بـه آن عـمـل            -پافشاري کننـد    
که آزادي بـيـان مـعـنـائـي             -کنند

بــجــز نــقــد مــذهــب و مــقــدســات          
دولتهاي غـربـي و       . مذهبي ندارد

طرفداران نسـبـيـت فـرهـنـگـي بـه             
بـه  " بهانه آزادي مذهب و احـتـرام     

کـه شـکـل پـوچ و           "  عقـايـد افـراد     
مسخ شده و در واقع نقطه مقـابـل   

اســت، خــود    "  احــتــرام بــه افــراد      " 
بعنـوان مـانـعـي در بـرابـر آزادي               
بيقيد و شرط نقـد مـذهـب عـمـل          

حتي آزادي مذهب تنها .  ميکنند
با برسميـت شـنـاسـي آزادي نـقـد             

کسـي  .  مذهب معني پيدا ميکند
که تحت تاثير تبليغات يکجانـبـه   

مذهبيون خـود را پـيـرو مـذهـب              
معيني ميداند انتخاب آزادانه اي 

احترام به افـراد نـيـز        .  نکرده است
مستلزم نقد عقايدي است کـه بـه       

انسانيت و هويـت انسـانـي افـراد          
بي احترامي و اهانت مـيـکـنـد و         
هر کتـاب مـقـدسـي مشـحـون از             

 .   چنين اهانتهائي است
هفته نامه چارلي ابدو يکي از 
سنگرهاي نقد طنز آميز اسـالم و    
ديگر مـذاهـب اسـت و يـکـي از                
راهـــهـــاي مـــوثـــر مـــقـــابلـــه بـــا           
ترويستهاي اسالمي  انتـشـار هـر      
چه وسيعتر چـنـيـن نشـريـاتـي در           
مدياي اجتماعـي و رسـانـه هـاي           

در مدت کوتاهي که .  سنتي است
از حمله به هفته نامه چارلي ابـدو   
ميگذرد کاريکاتـورهـاي مـنـدرج       
در آن در سطح وسيعـي در ديـگـر        
رسانه ها و سايـتـهـا پـخـش شـده           
است و قرار است شماره بعدي اين 
نشريه نيز در تيراژ يک ميـلـيـونـي     

بايد اميدوار بود و .  منتشر بشود
تالش کرد که ايـن حـرکـت ادامـه         

. پيدا کـنـد و گسـتـرده تـر بشـود              
بخصوص بسيـار مـهـم اسـت کـه            
سايتها و نشريات فارسي و عربي 

. زبان نيز به اين حرکت به پيوندند
اين يک اقدام موثر در دفاع عملي 
از آزادي بيقـيـد و شـرط بـيـان و              

 . آزادي نقد مذهب است

رکــن ديــگــر نــبــرد بــا اســالم          
سياسي مقابله با نيـروهـاي غـيـر       
مذهبي است که بطور مستقيـم و    
ــار                  ــن ــم در ک ــي ــق ــر مســت ــا غــي ي

نظراتـي  .  اسالميون قرار ميگيرند
مانند نسبيـت فـرهـنـگـي، پسـت           
ــرهــنــگ و              ــفــي ف ــيــســم، ن مــدرن
ارزشهاي جهانشمـول انسـانـي، و        
انگ و برچسب اسالمـوفـوبـيـا بـه        
هر موضع و نظر سکوالريستـي و    
اته ئيستي، دکتريـنـي ارتـجـاعـي        
است که مسـتـقـيـمـا در خـدمـت              
نيروهاي اسالمي و مذهبـي قـرار     

اين نوع نظرات زمـيـنـه      .  ميگيرد
فکري و تئوريک سياست دولتهاي 
غربي در بـرخـورد بـه نـيـروهـا و                 
دولتهاي اسالمي بويـژه در قـبـال        
جريـانـات اسـالمـي در کشـورهـا             

ايـن  .  غربي را تشـکـيـل مـيـدهـد          
نظرات و سـيـاسـتـهـا از يـکـسـو                  
موجب تقويت نيروهاي اسـالمـي     
در غـرب و گسـتـرش مسـاجـد و              
مدارس اسـالمـي و عضـوگـيـري            
جريانات اسالمي نظير داعـش از    
جوانان مغزشـوئـي شـده بـوسـيلـه           
اسالميستها در کشورهاي غـربـي   
شـده اسـت و از سـوي ديـگـر بــه                  
نيروهـاي راسـيـسـتـي و خـارجـي              
ستيز زمينه رشـد و کسـب نـفـوذ           

. سياسي و اجتـمـاعـي داده اسـت        
امروز راسيسم و اسـالمـيـسـم در         

اروپا دو روي يک سکه و  تـوجـيـه      
کننده و تقويت کننده همديـگـرنـد    
و مهمترين علت اين امـر چـيـزي        
بجز سياستهاي پرو اسالميـسـتـي    

در مقابلـه  .  دولتهاي غربي نيست
با اين سياستها، هم در مقابله بـا  
اسالم پناهي دولتهاي غربي و هم 
عليه نيروهاي راسـيـسـت، بـويـژه          
تاکيد بـر ارزشـهـاي جـهـانشـمـول            
انســانــي و دفــاع از هــمــدردي و            
همسرنـوشـتـي و هـمـراهـي هـمـه               
مردم دنـيـا فـارغ و مسـتـقـل از                 
هويتهاي کاذب قومي و مذهـبـي   
و ناسيوناليستي که به آنها نسبت 
ميدهند، جايگاه تعيين کننده اي 

پــاشــنــه آشــيــل مــذهــب و          .  دارد
ناسيونـالـيـسـم و راسـيـسـم نـفـي                
هويت انساني و ارزشها و آمال و   
آرزوهاي  مشترک و جـهـانشـمـول         

 . همه انسانها است
يک نمونـه بـارز نـفـي هـويـت و               
خــواســتــهــاي مشــتــرک شــهــرونــدان       
مطرح شدن قوانـيـن و دادگـاهـهـاي          

بـه  "  مسلمانان مـهـاجـر   " شريعه براي 
اين سياسـت  .  کشورهاي غربي است

حدود ده سال قبل در کانادا و اخيـرا  
در انگلستان رسما از جانب دولتـهـا   
مطرح شده و به مرحله اجـرا نـزديـک      
شده بود که در در اثر شکلگيري يک 
اعتراض اجتماعي به ابـتـکـار و بـا         
شرکت فعال کادرها و اعضاي حزب 
ما در کانادا ايـن  سـيـاسـت نـاکـام             
ماند  و در انگليس نيز توانسته ايـم    
عقب نشنيهائي را به مدافعين ايـن    

نـقـطـه    .  طرح ارتجاعي تحميل کنيـم 
اتکاي ما در اين مبارزه تـاکـيـد بـر         

و هـويـت و       "  يک جامعه يک قـانـون  " 
ارزشــهــا و خــواســتــهــاي مشــتــرک          
انساني همه شهروندان بود و امـروز      
در جنبشي که عليه اسالم سـيـاسـي      
ــکــي از                   ــز ي ــي آغــاز شــده اســت ن
محورهاي مهم فعاليـت مـا  بـايـد           

 .   همين باشد
-----  

 
آنچه گفته شد رئوس فعالـيـت   
حزب ما و هر نيروي کمونيـسـتـي    
است که بخواهـد در جـنـبـش کـه            

. آغاز شده نقش موثري ايفا کـنـد    
مـن  " حرکتي که امروز بـا شـعـار          

آغاز شده حتي اگـر  "  چارلي هستم
پس از مدت کوتاهي فرو بخـوابـد   
زمينه ها و شرايط تـازه اي بـراي       
تـعـرض چـپ بــه اسـالم سـيـاســي               

ما به استـقـبـال    .  فراهم کرده است
اين شرايط ميرويم و با همه نـيـرو   
و امکاناتمان ميکوشيم تا به يـک  
حرکت و جنبش اجتماعي عـمـيـق    
و وسـيـع جـهـانـي در نـقـد اسـالم                 
سياسي، در دفاع از آزادي بيان و   
قلم و انديشه و بخصوص آزادي به 
نقد و طنز کشيدن مـذهـب، و در       
برابر راسيسم و سياستهاي اسـالم  
پناهانه دولـتـهـاي غـربـي شـکـل              

در اين حرکت ما همـراه و    .  بدهيم
هــمــدوش هــمــه نــيــروهــاي چــپ،         
کمونيست، سکوالر، اته ئيست و   
آزاديخواه و همه انسانهاي شريفي 
هســتــيــم کــه جــهــان مــتــمــدن و             
خواستها و آمال بشري را در برابر 
توحش سرمايه داري نمايندگي و   

 *.پاسداري ميکنند
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حمله جنايتکارانه امروز ترويستهاي اسـالمـي بـه      
دفتر مجله چارلي ابدو در پاريس خشم و انـزجـار       

چارلي ابـدو يـک       .  مردم جهان را بر انگيخته است
هفته نامه طنز پرداز چپ و مترقي است کـه امـر       
خود را نقد مذهب و دست انداختـن مـقـدسـات و         

در .  تعصبات و تابوهاي مذهبي قـرار داده اسـت      
اين مجله بخاطر انتشار کارتونـي از     ۲۰۱۱سال 

محمد مورد حمله گروه هاي اسالمي قرار گـرفـتـه    
بود و مسئولين و نويسندگان آن چـنـديـن بـار بـه            

در حمله اسالميستها بـه    .  مرگ تهديد شده بودند
نـفـر از جـملـه سـردبـيـر                 ۱۲دفتر اين هفته نامه   

نشريه و سه کاريکاتوريست سرشـنـاس فـرانسـوي       
اين حمله اي مسـتـقـيـم بـه آزادي            .  کشته شده اند

بيان، آزادي نقد مـذهـب و حـملـه بـه مـدنـيـت و                     
 . انسانيت است

اين جنايت بار ديگر مردم جـهـان را مـتـوجـه          
فجايع عظيم و هر روزه اي ميکند که دولت هـا و    
سازمان هاي اسالمي در ايـران و افـغـانسـتـان و              
عراق و ساير کشورهاي اسالم زده عليه مخالفيـن  

. خود و عليه منقدين اسـالم مـرتـکـب مـيـشـونـد            
مبارزه با دولتها و نـيـروهـاي اسـالمـي بـر دوش               

. نيروهاي چپ و اتـه ئـيـسـت و آزاديـخـواه اسـت                 

دولتهاي غربي که بـراي پـيـشـبـرد سـيـاسـتـهـا و                   
اهداف خود به دولتـهـا و نـيـروهـاي اسـالمـي در                
خاورميانه اتکا ميکنند  و خود در مطرح شدن و 
قدرتگيري آنان نقش داشته اند، عمـال  در بـرابـر          
جبهه  چپ انقالبي و سکوالريستها  و آته ئيستها 
و بشريت آزاديخواهي قرار ميگيرند که مبارزه با 
نيروها و دولتهاي اسالمي در همه شاخه هاي آنرا 

هـفـتـه نـامـه        .  امر و وظيفه خود قـرار داده اسـت        
 .چارلي ابدو به اين جبهه متعلق است

بشريت متمدن و آزاديخواه بايد بـپـا خـيـزد و         
عليه اسالم سياسي، عليه سياستهـاي مـمـاشـات       
جويانه دول غربي با دولتها و جريانات اسـالمـي،   
و با پرچم دفاع از انسانيت، دفاع از آزادي بي قيد 
و شرط نقد مذهب و مشخصا نـقـد اسـالم، و بـا             
پرچم دفاع از سکـوالريسـم و جـدايـي مـذهـب از               

هـم اکـنـون      .  دولت در هر نقطه جهان بميدان بيايد
تجمعات و تظاهرات عليه نيروهـاي اسـالمـي در        

ايـن  .  فرانسه و آلمان و انگليـس آغـاز شـده اسـت          
ميتواند، و حزب کمونيست کارگري با تـمـام قـوا        
تالش ميکند، شروع يک صفبـنـدي جـهـانـي تـازه           

 . عليه نيروهاي اسالمي باشد
حزب کمونيست کارگري همدردي عميق خـود  

را با بازماندگان قربانيان حمله بـه  دفـتـر مـجلـه            
چارلي ابدو اعالم ميدارد، اين جنايت را قاطعانـه  
محکوم ميکند، و همه نيروهاي چپ و سکوالر و   
آته ئيست و همه انسانهاي شريف و آزاديخـواه در    
سراسر جهان را فـرا مـيـخـوانـد کـه عـلـيـه اسـالم                   
سياسي و در دفاع از آزادي بيان و بويژه آزادي نقد 

 . مذهب بميدان بيايند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۵ژانويه  ۷، ۱۳۹۳ديماه  ۱۷
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هزاران کارگر ايـران خـودرو شـيـپـور مـبـارزه بـراي                  
افزايش دستمزد را با يک حرکت اعتراضي جـمـعـي      

ايران خودرو يکـي از بـزرگـتـريـن          .  به صدا درآوردند
مراکز صنعـتـي در ايـران اسـت و مـبـارزه هـزاران                    
کارگر در قسمت هاي مختلف اين مجتمع صنعتـي  
براي افزايش دسـتـمـزد، حـائـز اهـمـيـت زيـادي در                  

 . گسترش اعتراضات کارگري در ايران ميباشد
بنـا بـه گـزارش اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران                      

 ۶ ( ديماه    ۱۶ اعتراض کارگران ايران خودرو از روز 
با تحويل نگرفتن ناهار و شام در کـارخـانـه    )  ژانويه

شروع شده و بسرعت بصورت زنجيره اي در تمامـي  
سالن هاي بزرگ توليد و سـواري سـازي و بـدنـه و               

... پرس و هرچهار بخش مونتاژ و نيرو مـحـرکـه و        
در پـي ايـن اعـتـراض بـزرگ              .  گسترش يافته اسـت 

کــارگــري، ديــروز بــدنــبــال حضــور مــهــدي جــو و                 
اسماعيل پور دو تن از مسئولين رده باالي شـرکـت     
در قسمت مونتاژ موتور پيکان وانت، کارگران ايـن  

سـاعـت بـه عـالمـت اعـتـراض                 ٢ قسمت به مدت   
دست از کار کشيدند و عليرغم اصرار ايـن دو نـفـر        
براي گرفتن شام توسط کارگران، آنان از پـذيـرش آن     

همچنين ديـروز ضـيـائـي قـائـم مـقـام               .  سرباز زدند
مدير عامل شرکت ايرانـخـودرو در سـالـن شـاتـل،             

پرسنل بدنه سازي را جمع کرد و طي صحبتهايي با 
آنان تالش نمود با دادن وعده و عيد آنان را به پايان 
دادن به اعتراض ترغيب کند وي در جمـع کـارگـران      
از اجرا و بازنگري طـرح طـبـقـه بـنـدي مشـاغـل و                 
افزايش حقوق در سال آينده و رسيدگي بـه مسـائـل        
آن دسته از کارگراني که در آستـانـه بـازنشـسـتـگـي          

حراست کارخانه نيز ده نفر . قرار دارند  صحبت کرد
از کارگران را احضار کرده و مورد تهديـد قـرار داد       
اما نه وعده ها و نه تهديدها نتوانست باعث توقف 
اعتراض کـارگـران شـود و کـارگـران هـمـچـنـان بـر                     

الزم بـه تـوضـيـح         .  افزايش فوري مزد تاکيد کـردنـد  
است که شرايط امنيتي و سرکوبگرانه ويـژه اي در        

از جمله حراست کـارخـانـه      .  ايران خودرو وجود دارد
تالش ميکند کارگران فعال را شناسايي کنـد و در      
زيرزمين اين کارخانه عـمـال شـعـبـه اي از وزارت                
اطالعات براي بازجويي کارگران ساخته شده تـا بـا     
تحت فشار گذاشتن کارگران فعال و پـيـشـرو مـانـع          

 . تحرک کارگران و اعتراضات متحدانه آنها شوند
خواست افزايش دستمزد در شرايطي کـه طـبـق        
گزارشات خود حکومت خط فقر باالي سه ميلـيـون   
تومان است و حقوق کارگران در سطح کشور حول و   
حوش يک ميليون و بـعـضـا بسـيـار کـمـتـر از يـک                    

مـيــلـيــون اسـت، يــک خــواســت فــوري و ســراســري                 
کارگران محسوب ميشود و در سـالـهـاي گـذشـتـه             

هـزار     ۴۰ مبارزات گسترده اي از جـملـه طـومـار               
بـا ايـن     .  کارگر حول اين خواست شکل گرفته اسـت   

اعـتــراض طــبــقــه کــارگــر در ايــران در مــوقــعــيــت               
مساعدتري براي شروع يک مبـارزه سـراسـري بـراي         
افزايش دستمزد حداقل سه مـيـلـيـون تـومـان قـرار              

مبارزه متحدانه بـراي افـزايـش دسـتـمـزد           .  ميگيرد
بايد از ايران خودرو به سراسر کشور گسترش يابد و 
همه جا پرچم افزايش دسـتـمـزد الاقـل بـه مـيـزانـي               

 . باالي خط فقر برافراشته شود
حزب کمونيست کارگري ضمن حمايت قاطع از   
مبارزه کارگران ايران خودرو، کـارگـران در سـراسـر           
کشور را به حمايت از مبارزه کارگران ايران خـودرو    
و پيوستن به اعـتـصـاب و مـبـارزه بـراي افـزايـش                   

 . دستمزد فراميخواند
 

 در همبستگي با کارگران ايران خودرو
 حزب کمونيست کارگري ايران
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معاون کار آفريني و توسعه اشتغال و " حسن طايي، 
حـکــومــت  "  وزيـر تـعــاون، کــار و رفـاه اجـتــمـاعــي               
ما هـفـت     : " اسالمي روز پنجشنبه در بجنورد گفت
و اضـافـه        " ميليون بيكاره و عالف در كشور داريـم 

مي توانند بـراي بـازار کـار و اقـتـصـاد مـا                    : " کرد
 ." مشکل ساز شوند

تدبـيـر و     " اين اظهارات وقيحانه وزير کار دولت 
حکومت اسالمي نسبت به کـارگـران بـيـکـار        "  اميد
مـعـاون   : " به القاب پر طمطراقش نگاه کـنـيـد   .  است

کار آفريني و توسعه اشتغال و وزير تعاون و کـار و        
وارونگي و رياکاري از سـر و روي          "!  رفاه اجتماعي

معلوم نيست اين مقام حکومتي قـرار  .  آن مي ريزد
کـار آفـريـنـي و         " است براي چه کسـي در جـامـعـه             

ايجاد کند، زماني که حتي کارگران بيکـار  "  اشتغال
را که موضوع مستقيم تعريف ظاهري کارش اسـت    

بـازار کـار و اقـتـصـاد            "  مشـکـل  " با بيشرمي تمام   
 قلمداد ميکند؟ 

اگر در اين حکومت کارگر و شهروند از ذره اي     
حقوق مدني و انساني رسمي برخوردار بـودنـد ايـن        
فرد و اين حکومت را به جرم توهين و هتک حـرمـت   
عليه بخش وسيعي از جامعه به پاي ميز محـاکـمـه    

اما .  ميکشاندند و کل دولتشان را بزير ميکشيدند
بـنـد   .  اينجا ايران تحت حاکميت اسالمـي اسـت    !  نه

ناف اين حکومـت را بـا ضـديـت عـلـيـه کـارگـر و                      
نـتـيـجـتـا      .  آزاديخواهي و حرمت انساني بـريـده انـد     

بايد با يک حرکت اعتراضـي هـمـه جـانـبـه بـه ايـن                 
 . گستاخي پاسخ داد

واقعيت اين اسـت کـه در حـکـومـت اسـالمـي                
مانند بسياري از جـوامـع سـرمـايـه داري تـحـقـيـر                  
کارگران بيکار يک پاي تعرض بـه کـل کـارگـران در           

رسانه ها و مـبـلـغـان ايـن نـظـام هـا                 .  جامعه است
همواره تالش ميکننـد تـا تصـويـر يـک انسـان بـي                  

. شخصيت و بي حرمت را از فرد بيکار ارائه دهـنـد  
! اما اين گستاخي را نـبـايـد بـدون پـاسـخ گـذاشـت              

کارگران، اعم از بيکار و شاغل، بايد در کنار مردم 
آزاديخواه و برابري طلب چـنـان حـرکـت اعـتـراضـي            
عليه اين بيشرمي سـازمـان دهـنـد کـه ايـن مـقـام                 
حکومتي و کل حکومت را از گفته خـود پشـيـمـان       

 ! کنند
بايد اعالم کرد که اگر بخش وسيعـي از طـبـقـه         
ما بيکار است، ناشي از عجـز و عـدم قـابـلـيـت و               
ورشکستگي حکومت اسالمي و جامعـه سـرمـايـه       
داري است که نميتوانند کار منـاسـب بـراي بـخـش          
وسيعي از مردم سازمان دهد و يا کار مـفـيـدي در        

بايد اعالم کـرد کـه     .  جامعه براي همگان فراهم کند
هـيـچ   .  بيکاري يک پديده تصادفي در جامعه نيست

مقصر جامعه سـرمـايـه      .  فرد بيکاري مقصر نيست
سرمايه داري همواره نيازمند وجود يک .  داري است

ارتش عظيم بيکاران در جامـعـه اسـت و هـمـيـشـه              
بخاطر پاييـن نـگـاهـداشـتـن دسـتـمـزد کـارگـران و                    
افزايش سود سرمايه درصـدي از کـارگـران بـيـکـار             

بـايـد اعـالم کـرد تـمـام             .  نگهداشته داشته ميشوند
خفتي که به اشـکـال مـخـتـلـف بـه کـارگـر بـيـکـار                       
ميدهند در حـقـيـقـت خـفـتـي اسـت کـه شـايسـتـه                       
حکومت اسالمي و نظام سرمايه داري است کـه بـا     

بـايـد   .  کشتار و شکنجه و اعدام آنرا نگهداشته انـد   
اعالم کرد که حکومتي را که وزير کارش بـه هـفـت      
ميليون بيکار اين چنين وقيحانه اهـانـت مـيـکـنـد           

! بايد گفت بايد گورتان را گم کنيـد .  بايد بزير کشيد
ما بر ويرانه هاي حکومت شما جامعه اي شايسـتـه   
انسان، جـامـعـه مـتـضـمـن آزادي، بـرابـري و رفـاه                     

 .همگان سازمان خواهيم داد
 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
 !آزادي، برابري، حکومت کارگري
 !زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران  
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جبـهـه مـلـي ايـران هـيـچـگـاه از                  
سياست کثيف دفاع از بخشـي از    
جـنـاح هـاي حــکـومـت اسـالمــي             

هر چند کـه    .  دست برنداشته است
در هـــر دوره اي و در اثـــر                          
سياستهاي فوق ارتجاعـي جـنـاح      
ــالمــي و               ــومــت اس ــت حــک راس
مــوقــعــيــت ايــن جــنــاح در کــل              
حاکميت ناچار شده است رنـگ و      

ــعـــاب       ــونـــي   " لـ بـــه "  اپـــوزيســـيـ
امـا جـوهـر      .  سياستـهـايـش بـزنـد       

سياستهايش دفاع از بنـيـان هـاي      
حاکميت ارتجاعي رژيم اسـالمـي   
و اعــالم وفــاداري بــه بــاالتــريــن            
مقامات و نهادهاي رهبري آن در 
عـيـن داشــتـن بـرخــي مـواضـعــي             
ــه جــنــبــه هــايــي از                ــتــقــادي ب ان

در عين حـال  .  حکومت بوده است
بايد اضـافـه کـرد کـه مـوقـعـيـت               

جبهه ملي نه ناشي " اپوزيسيوني"
از نــقــد عــمــيــق و هــمــه جــانــبــه             
حکومت اسـالمـي و تـفـاوتـهـاي             
عميق ميان اين نيرو و حـکـومـت    
اسالمي بلکه ناشي از آنـچـه کـه          

جـنـاحـهـاي     "  انحصار طلبـي " خود 
حاکم رژيم اسالمي مـي نـامـنـد،       

 . است
جبهه ملـي بـه طـيـف راسـت            

اسالمي تعلق دارد  -جنبش ملي 
و سياستهايش اساسا از موقعيت 

امـا  .  جنبشي اش نشئت ميگيـرد 
بعضا در اين سياست همـيـشـگـي     
خود تحت تاثير توازن قواي درون   
رژيم دچار رکود و رخوت شده انـد  
و بــا هــر تــغــيــيــر تــرکــيــب درون            
حاکميت اسالمي به ضـرر جـنـاح      
راست و به نفع جناح مـطـلـوبشـان     
نوري در سـيـاهـچـالـه حـکـومـت               
اسالمي ديده اند و به فعاليتـهـاي   
خود در دفاع از جنـاحـي از رژيـم        

تـاريـخـا    .  اسالمي رونـق داده انـد      
اين جريان مانند سلف خود يعني 
نهضت آزادي در شـکـل گـيـري و           
پايه ريزي حکومت اسالمي سهيم 

سنجابي با خميني بـه    .  بوده است

کـرد و از      "  بـيـعـت   " قول خودشـان    
ائـتـالفــش در اوان شـکـل گـيــري              
حکومت اسالمي و در تالش براي 
حقنه کردن آن به جامعه قاطعـانـه   

در حقيقت يـکـي از       .  دفاع کردند
پايه هاي مشروعيت دادن به ايـن    
حکومت فوق ارتجاعي در کـنـار       
ساير جريانات مانند حزب توده و 
خيـل روشـنـفـکـران شـرق زده در               

 . جامعه بودند
اين جريان در دوران خـاتـمـي        

ناگرفـتـه دوران     "  درسهاي" تمامي 
پيش از آن را فراموش کرد و پـس  
از يــک دوره رخــوت چــنــد ســالــه            
مجددا به فعاليت خـود در دفـاع       
از رژيم اسالمي تحت پرچم دفـاع    
از خاتمي پروبال داد و به تـعـرض     
به کمونيسـتـهـا و نـفـس مـبـارزه              
ــم اســالمــي               ــيــت رژي ــل ــه ک ــي عــل

در دوران احـمـدي نـژاد          .  پرداخت
مجددا  دچار سستي در دفـاع از      

اما با سـر    .  حاکميت اسالمي شد
بـر آوردن روحـانــي از مضــحــکــه           
انتخاباتي رژيم اسالمـي مـجـددا      
ــاســت ســخــيــف               ــکــرار ســي ــه ت ب
هميشگي خود روي آورد و هـنـوز     
و تا اطالع ثانوي نيز در ايـن فـاز     

 . طي طريق ميکند

ــم            اخــيــرا آقــاي کــورش زعــي
هموند شوراي مرکزي جبهه ملي " 

بهـبـود   " نامه و طرحي براي "  ايران
ــران بــه حســن                کشــاورزي در اي

اين نامه و   .  نوشته است"  روحاني
دفـتـر مـردمــداري      " طـرح تـوسـط        

" تهران، ايـران     –جبهه ملي ايران 
منتشر و پخش شده و بـراي مـن         

تـا ايـنـجـاي       . نيز ارسال شده است
قضيه ميتوان استـنـتـاج کـرد کـه          
مضمون اين نـامـه و هـمـچـنـيـن              
سيـاسـتـهـاي مـطـرح شـده در آن                
بازتاب سياستهـاي جـبـهـه مـلـي           

 .  ايران است
: نامه اينطـور آغـاز مـيـشـود         

ــي،           "  ــاي حســن روحــان جــنــاب آق
رياست گرامي جمهوري اسـالمـي   

ديـدنـي اسـت پـس از           !  ؟"در ايران
آنــکــه دولــت روحــانــي رکــوددار          
اعدام در دوره اخير در ايران شـد،    
پس از آنـکـه تـعـرضـي بـزرگ بـه              
معيشت و نان مـردم را سـازمـان        
داد، پس از آنـکـه رژيـم اسـالمـي          
دستجات اوباش اسيد پاش را بـه    
جان مردم براي تحميل حـجـاب و     
پيشبرد سياست نـهـي از مـنـکـر            
انداخت، جبهه ملي ايران بـه ايـن       
ســرکــرده حــکــومــت جــنــايــتــکــار       

رياسـت گـرامـي      " اسالمي با لقب 
بـرخـورد   "  جمهوري اسالمي ايـران   

واقعا معلوم نـيـسـت کـه       .  ميکند
حکومت اسـالمـي چـه تـعـداد از            
شريفتـريـن انسـانـهـا را بـايـد بـه                 
جوخه هاي تيرباران و چـوبـه هـاي      
دار بسپارد، چـه تـعـداد را بـايـد              
شکنجـه و سـنـگـسـار کـنـد، چـه                 
تعداد از زنان را بايد کـفـن پـوش        
کند، چه بخش ديگري از جـامـعـه    
را بــايــد فــقــر و فــالکــت مــطــلــق            
بـکـشـانـد، چـه تـعـداد را بـه بـي                    
خانماني محکوم کند، چه تـعـداد     
کودک را به کـار خـيـابـانـي روانـه           
کند، چه تعداد بايد کليه خـود را      
ــفــروش             ــامــيــن مــعــاش ب ــراي ت ب
برسانند و چه تعداد بايد به فحشا 
و مواد مخدر کشيده شوند تا اين 

در قبـال  "  حفظ ظاهر" جريان براي 
مردم آزاديخواه و سرنگوني طلـب  
هم که شده  تالش کند از کـاربـرد     
چنين القابي بـراي ايـن بـاالتـريـن          
مقام اجرايي حـکـومـت اسـالمـي        

مسـالـه   !  اما نـه   !  خود داري کند؟
بـر عـکـس      .  نـيـسـت   "  حفظ ظاهر"

بايد متشکر بود که جبـهـه مـلـي       
جوهر سياستش در دفاع از رژيـم      
اســالمــي را بــدون لــکــنــت زبــان           

 . مطرح ميکند
موضوع نامه نيز خود جـالـب   

الويت کشـاورزي در      : " توجه است
در بحثهاي ! ؟"تامين امنيت ملي

ديگر به جوهر فوق دست راسـتـي     
جبهه مـلـي در بـرخـورد بـه ايـن                 

بــخــش از تــولــيــد در جــامــعــه و            
منـاسـبـات نـاظـر بـر آن خـواهـم                 
پرداخت، اما رابطه اين مساله در 

از اهـمـيـت      "  تامين امنيت ملـي " 
 . بيشتري برخوردار است

تاکـنـون مـا جـبـهـه مـلـي را                 
بارها در مقام مشاور اقتصادي و 
سياسي رژيم اسالمي ديده بوديم، 
اما کمتر اين جريان را در مـقـام         
مشاور امـنـيـتـي رژيـم اسـالمـي            

در اوائـل    .  مشاهـده کـرده بـوديـم        
به اين راضي بودند "  ۵۷انقالب  "

که پست وزارتخـانـه کـار و چـنـد            
ــايــر                   ــي در س ــل ــر ک ــدي پســت م
وزارتخانه ها را داشته باشد و بـه    
زندگي سـيـاسـي حـقـيـر خـود در                
حاشيه با کمي هم غرولنـد ادامـه     

اما اکنون گويي در تـالش    .  دهند
تـامـيـن    " ديگري هستند، به فکـر    

رژيـم اسـالمـي هـم         "  امنيت ملـي 
 . افتاده اند

عـلـي   "  تامين امنـيـت مـلـي      " 
الـعــمـوم تـعــريـف شـغــلـي وزارت             
اطالعات، سپاه پاسداران، بسـيـج   
و لــبــاس شــخــصــي هــا و ســايــر             
نيروهاي سرکوبگر رژيم اسـالمـي     

علـي خـامـنـه اي و سـايـر               .  است
سران عناصر رژيم اسالمي هـدف    
شــب و روزشــان پــيــشــبــرد ايــن             
سياست در مواجهه با جـامـعـه و      
مردمي است که ميخواهند سر به 

. تن ايـن رژيـم اسـالمـي نـبـاشـد               
قاضي مرتضوي ها و الريـجـانـي      
ها و الجوردي ها و حاج داوود ها 
و کچويي ها تعريف شغـلـي شـان      

. بـوده اسـت    "  تامين امنيت ملي" 
اينکه جبهه ملي اين مشغله را به 
وظايف سياسي خود اضافه کـرده    
است نشانه عمق کراهت سيـاسـت   

 . جبهه ملي است

تــامــيــن امــنــيــت     " امــا چــرا      
؟ چرا در اين زمان؟ امنـيـت   " ملي

ملي به هر تعبيري که بکـار بـرده     
ــاســي در                 ــي ــحــاظ س ــه ل شــود ب
نظامهاي مـوجـود مـعـنـايـي جـز            
دفاع از امـنـيـت سـيـاسـي نـظـام               

در آمريکا .  حاکم بر جامعه ندارد
به اين معنا است، در چين به ايـن  
معناست و در کال در هر جامـعـه   
سرمايه داري جهان معاصر چنين 

و واقـعـيـت ايـن اسـت کـه               .  است
جـبـهـه مـلـي هـم نـگـران هـمـيــن                   

دل نــگــران آيــنــده     .  مســالــه اســت  
. سياسي حکومت اسالمـي اسـت    

همانطور که بارها بيان کـرده انـد       
نگران آن هستند که جنـاح راسـت     
رژيم با سياستـهـايـش مـوقـعـيـت          
سياسي جامعه را به نقطه بحراني 

ــد            ــرگشــت بــرســان . غــيــر قــابــل ب
ميدانند کـه در چـنـان شـرايـطـي               
پرونده سياسي شان بسته خـواهـد     

ــم             .  شــد ــر رژي ــه اگ ــد ک ــن ــدان مــي
اسالمي سرنگـونـي شـود پـرونـده          
اصالحات رژيـم اسـالمـي هـم بـه            

. هــمــراهــش بســتــه خــواهــد شــد          
مـيـدانـنـد کـه جـامـعـه در کـنـار                   
سرنگـونـي رژيـم اسـالمـي دسـت             
ردي بر تمامي کساني خواهـد زد    
ــت                ــهــا در مشــروعــي ــن ــه ت کــه ن
بخشيدن بـه حـکـومـت اسـالمـي             
نقش ايفا کردند بلـکـه کـل پـروژه         
ــم اســالمــي و              شــان اصــالح رژي
تامين شرايط حفظ و بقاي آن در     
رو در رويي با خـواسـت پـايـه اي           
جامعه براي سرنـگـونـي انـقـالبـي         
رژيم اسـالمـي و دسـت يـابـي بـه               

 . آزادي و برابري و رفاه بوده است
ــقــد رئــوس                 ــه ن ــه ب در ادام

جـبـهـه مـلـي        " سياست کشاورزي"
 .*نيز پرداخته خواهد شد
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درصــد   ۸۵بــه گــزارش ايــرنــا            "  
درصد هرويين جهـان   ۳۵ترياک و 

کشـف     .در ايران کشف مـي شـود    
اين مـيـزان حـيـرت آور از مـواد                

مخدر در جامعه اي بـا جـمـعـيـت         
کمتر از يک در صد جمعيت جهان 
حاکي از بيماري نـظـام و شـرايـط         
سياسـي و اجـتـمـاعـي حـاکـم بـر                 

اعتياد يک عـارضـه   .  جامعه است
اجتماعي است که در فـقـر و بـي          
تاميني و افسردگي و نومـيـدي و     
مـيــل فـرار از واقـعــيــات ســخــت            

ــدگــي ريشــه دارد        ــهــوري  .  زن جــم
اسالمي از بدو بقدرت رسـيـدنـش      
ماشين تـولـيـد و بـازتـولـيـد ايـن               

ــوده اســت       ــمــام    .  شــرايــط ب امــا ت
در ايران فروش .  مساله اين نيست

و توزيع مواد مخدر يـک تـجـارت      
در اين گزارش گفـتـه   .  دولتي است

تــن انــواع      ۵۰۰ســاالنــه       " شــده   
مخدرهاي سنتي و صـنـعـتـي در         

اما  از     ." کشور مصرف مي شود
دست داشتن مقامات و بانـدهـاي   
حکومت در توليد و فـروش مـواد     

. مخدر سخني بميان نيامده است
فروش و اشاعـه مـاده مـخـدر در           
ايران يک کار و کسب دولتي است 
و علت اصلي آمـار سـرسـام آر و            
تکان دهنده مصرف مواد مـخـدر   

 . *نيز همين امر است

 

 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي
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سوء استفاده از آزادي بيان و تندروي فکري و   " 
ترور شخصيت هاي مورد احترام اديان، مـلـت     
ها و تـوهـيـن بـه اديـان الـهـي و ارزش هـا و                       
نمادهاي مورد احترام ايـن اديـان مـحـکـوم و              

 ".غيرقابل قبول است
اين بخشي از اظهارات معاون وزير امور خـارجـه     
جمهوري اسالمي در واکنش نسبت به جنايت پـاريـس   

البته حمله تروريستها و افـراطـي گـري را هـم               .  است
مـحـکـوم کـرده انـد امـا             محض خالي نبودن عريضـه    

تاکيدشان بر محکوم کردن توهين به اديان و ارزشهاي 
از حکومتي که رسما و علنا و قـانـونـا      .  مذهبي است

آزاد انديشان و سکوالرها و اته ئيستهـا را بـه زنـدان          
مياندازد و به جوخه اعدام ميسپارد و از نظـامـي کـه      
دستش به خون مختـاري هـا و پـويـنـده هـا و سـتـار                     

. بهشتي ها آلوده است انتظاري جز اين نميتوان داشت
اما شرط و شروط گذاشتن براي آزادي بـيـان و بـويـژه         
ممنوعيت  نقد مذهب تنها به دولتهاي سرکـوبـگـر و      
تروريستي نظير جمهوري اسـالمـي مـحـدود نـيـسـت،            

ن پست مدرنيسم و نسـبـيـت    ادولتهاي غربي و طرفدار
در برابر اين جبهـه  .  فرهنگي نيز همين ساز را ميزنند

ارتجاعي، بايد با به نقد و طـنـز کشـيـدن مـذهـب بـه              
تجديد چاپ کاريکاتورهاي مجله چارلـي  .  ميدان آمد

ابدو در نشريات کثيراالنتشار اروپائي يک اقدام مـهـم   
در دفاع عملي از آزدي بيان است و بايد اميدوار بـود    
که اشاعه به نقد و طنز کشيـدن مـذهـب در سـطـحـي             

آزادي .  وسيع و گسترده تر از گذشته اشاعه پيدا کـنـد    
بيان بدون آزادي بي قيد و شرط نقد مذهب مـعـنـائـي     

 .*ندارد
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تحريم ها براي کشور مشکل ايجاد کرده امـا    " 
اگر دشمن شرط برداشته شـدن آنـهـا را، فـالن           
مســئلــه اســاســي و آرمــانــي از جــملــه دســت              
برداشتن از اسالم و استقالل و پيشرفت علـمـي   
قرار دهد قطعاً غيرت هيچ مسـئـولـي، قـبـول          

البته دشمـن فـعـالً بـه صـراحـت بـا                 .نمي کند
آرمانها کاري نـدارد امـا اگـر عـقـب نشـيـنـي                 

 ". بشود بعداً سراغ آرمانها هم مي آيد
 خامنه اي

خامنه اي با ايـن جـمـالت نـدانسـتـه درد اصـلـي                 
. نظامش را در مذاکرات بـا غـرب بـيـان کـرده اسـت                

را بـدنـبـال      "  آرمـان اسـالم    " رابطه با غـرب تضـعـيـف           
خواهد داشت و آرمان اسالم هم يعني تعزير و  شـالق    
و اعدام و بيحقوقي زن و آپـارتـايـد جـنـسـي و اسـيـد                 

همه اين جـنـايـات مـقـدس بـراي           !  پاشي و چاقو کشي
حفظ قدرت و ثروتهاي نجومي که در دست مقـامـات   
حکومت اسالمي، از بيت رهبري تا باند رفسنجاني و 
دار و جناح اصولگرا و استحاله چي انباشتـه شـده از       

رابطه با غرب، يـعـنـي دسـت       .  نان شب واجب تر است
کشيدن از تبليغات و سياستهاي ضد آمريکائي گري، 
کل اين دستگاه فساد و جـنـايـت را بـه لـرزه خـواهـد                
انداخت، ولي نه آنطور که خامنه اي ميگويد بـخـاطـر    

بـلـکـه بـه دلـيـل اوج گـرفـتـن                  "  شرط و شروط دشمن" 
دولت آمـريـکـا و        .   مبارزات و اعتراضات توده مردم

غرب با تروريسم اسـالمـي کـه بـه مـرزهـاي خـودش                  
مشـکـل رژيـم      .  محدود بماند هيچ مساله اي نـدارنـد      

رابطه با دولتهاي غربي نيست، بلکه جامعه اي اسـت    
که به جمهوري اسالمي دست شسـتـه از هـويـت ضـد            

جـمـهـوري    "  دشـمـن  . " آمريکائي اش امان نخواهد داد  
اسالمي کارگران و زنان و جوانان و توده مردم به ستوه 

بسيج و سپاه و گشـت ارشـاد و وزارت           .  آمده هستند
اطالعات و کل دستگاه سرکوب جـمـهـوري اسـالمـي          
براي مقابله با اين دشمن ساخته و پرداخته شده اسـت  
و جمهوري اسالمي نگران آنست که کوتاه آمدنـش در    
برابر غرب، به تضعيف ايدئولوژي و استراتژي که کـل  
اين دستگاه سرکوب و جنايت بـر آن بـنـا شـده اسـت                

اين اساس مـعـضـل خـامـنـه اي و کـل                  .  منجر بشود
 .  *جمهوري اسالمي در رابطه با غرب است
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اساس تـروريسـم ايـجـاد رعـب و              
حــملــه .  اســت   حشــت در جــامــعــه     

ترويستهاي اسالمي به فکاهي نامه 
چـــارلـــي ابـــدو قـــرار بـــود هـــمـــه               
ژورناليستهاي سکوالر و آته ئيـسـت   
و همه منتقدين اسالم را بترسـانـد و     

قبال در   .  به سکوت و تمکين وادارد
رابطه با سلـمـان رشـدي و روزنـامـه            
ــن بـــار                   ــه اولـــيـ ــي کـ ــمـــارکـ دانـ
کاريکاتورهائي از محمد چاپ کـرد    
همين اسلحه رعب وحشت را بـکـار       
گرفته بودنـد بـودنـد و کـم و بـيـش                 

آن تهديدها و خـط  . موفق شده بودند
و نشــان کشــيــدنــهــا بــا اعــتــراض             

اما اين بـار  .  گسترده اي مواجه نشد
جنايت وحشيانه آنان در پـاريـس از         
جانب توده مـردم و ژورنـالـيـسـتـهـا              

بيـش از    .  جواب دندان شکني گرفت
صد هزار نفر در شب هـمـان روز در          
پاريس و ديـگـر شـهـرهـاي فـرانسـه               
بخيابانها ريختند و اعالم کردند من 

لندن و رم و برلين نيـز  .  چارلي هستم
شاهد تجمعات و راهپيمائي هـزاران  
نــفــره در واکــنــش بــه ايــن حــرکــت              

در ده ها نشـريـه در       .  تروريستي بود
ــا و در صـــدهـــا ســـايـــت                     اروپـ
کاريکاتورهاي هفـتـه نـامـه چـارلـي           
ابدو تجديد چاپ شد و بـازمـانـدگـان     
هيات تحريريه ايـن نشـريـه  اعـالم             
کرده اند که شماره بعدي را در تـيـراژ   

. يک ميليون منتشـر خـواهـنـد کـرد         
اين گوشه اي از قدرت قـطـب سـوم،        
جبهه مردم متمدن جهان، اسـت کـه       
در برابر تروريسم اسالمي تـمـام قـد        
ايســتــاده اســت، و ايــن حــرکــت تــا            
همينجا  تـروريسـم اسـالمـي را در             
تحقق دو هدف اصلي اش، مرعـوب  
کردن جامعه و به تمکين و سـکـوت     
کشــانــدن مــنــتــقــدان اســالم، نــاکــام        

اين ضربه اي کاري بـه  .  گذاشته است
جنبش ارتجاعي اسالمي در غـرب      

 . *و در همه جاي دنيا است
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 ١٦بهنام ابراهيم زاده در تـاريـخ       
دي طي نامه اي از زندان رجـايـي     
شهر، خطاب به تـمـام انسـانـهـاي          
آزاديخواه در سراسـر جـهـان،  بـه           

مـاه و       ٩حکم جديد زندانش کـه      
چهار ماه و نيـم اسـت، اعـتـراض         

در ايـن نـامـه بـهـنـام             .  کرده است
ارتباط خود با مجاهدين خلـق را    
تکذيب کرده و ميخـواهـد صـداي      

بـهـنـام    .  او به گوش جهانيان برسد
با تاکيد بـر خـواسـتـهـايـش و بـا                
توجه دادن بـه بـدتـر شـدن وضـع                
جسماني فرزندش نيما و وضعيت 
بــد جســمــانــي خــود خــواهــان                

صـداي  .  مرخصي از زنـدان اسـت      
اعتراض بهنـام ابـراهـيـم زاده در           

نامه بهنام ضميمه . ( جهان باشيم
 )است

ژانـويـه، بـرابـر بـا             ١٨تا  ١٢
ديماه هفته حمايـت از     ٢٨تا  ٢٢

بـه هـر     .  بهنام ابراهيـم زاده اسـت      
شکلي که ميتوانيد به اين کارزار 

ما را از بـرنـامـه هـاي         .  بپيونديد
خود به مناسبت اين روز بـا خـبـر      

 .کنيد
 برابر با ٢٠١٥ژانويه  ٧

  ١٣۹٣دي ماه ١٧  

كميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
 سياسي

كمپين براي آزادي کارگران 
 زنداني 

 نهاد كودكان مقدمند
http://
zendanisi-
asi.wordpress.com 
http://free-them-
now.com 
http://
childrenfirstnow.com 
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به تمام انسانـهـاي آزاديـخـواه       
 در سراسر جهان

من به حکم جديد زندانـي کـه     
 برايم صادر شده اعتراض دارم

مـن بـهــنـام ابـراهــيـم زاده از              
زندان رجايي شـهـر ايـن نـامـه را              

قبل از هر چيز از حمايت .  ميدهم
هاي شما عزيزان در ايران و در هر 
کجاي جهان که هستيد تشـکـر و       

مــن بــدنـبــال    .  قـدردانـي مـيــکـنـم       
تقاضاي فرزندم نيما و خانواده ام، 
همبندانم و دوستـان کـارگـر و بـا           
اتکا به حمـايـت وسـيـع و گـرم و              
صميمانه شما، اعتصـاب غـذايـم      

اما هـمـچـنـان بـر          .  را خاتمه دادم
. خواستهـايـم پـافشـاري مـيـکـنـم            

خواست فوري من بازگرداندن من 
رجايي شهر به ميـان   ١٢به سالن 

همچـنـيـن    .  زندانيان سياسي است
بدنبال فشارهايي که در زندان بـه    

روز اعتصاب  ٣١من وارد شده و 
غذايي کـه داشـتـم در وضـعـيـت               

ــرار دارم               ــدي قـ ــي بـ ــانـ ــمـ . جسـ
درخواست فوري من مـرخصـي از     
زندان و امکان معالجه و درمـانـم   

خبر داريد که فرزندم نـيـمـا      .  است
ابراهيم زاده بـا بـيـمـاري سـرطـان           

اکـنـون   .  دست و پنجه نرم ميکنـد 
حال او بدتر شده و به بيـمـارسـتـان     

. هــفــت تــيــر انــتــقــالــش داده انــد         
 . ميخواهم فورا نزد او باشم

سال حکم زندان داشتـم   ٥من 
اما من . سال آنرا گذرانده ام ٤که 

در ايـن  .  را دوباره دادگاهي کردند
دادگاه حتي اجازه نـدادنـد وکـيـل         
من خانم منيژه محـمـدي شـرکـت       

ــد  ــن ــه         .  ک ــب ــع ــن را       ٢٦در ش م
محاکمه کردند و حکم جـديـدم را       

بــه ريــاســت قــاضــي         ١٥شــعــبــه   
ديماه به مـن ابـالغ        ٨صلواتي در

به من اتهاماتي ساختگي و .  کرد
اجتماع  و تباني براي " واهي چون 

ارتکاب جرم عليه امنيت کشور و 
ارتــبــاط بــا ســرپــل مــجــاهــديــن،        
فعاليت تبلـيـغـي عـلـيـه نـظـام و               
ارتباط با احمد شهيد، و داشـتـن     

مـن ايـن     .  زده شده است"  ماهواره
حکم را قبـول نـدارم و هـر گـونـه              
ارتباطي با مجاهدين را تـکـذيـب    

من بـا ايـن سـازمـان نـه            .  ميکنم
و .  ارتباطي داشـتـه ام و نـه دارم           

اين را فقط يک اتهام ساختگـي و    
 .پاپوش دوزي ميدانم

من نه دزدم، نه جنايـت کـرده     
من يک فعال کـارگـري هسـتـم       .  ام

کــه از حــقــوق کــارگــران، حــقــوق           
کودکان، حقوق انسانها دفاع کرده 

اتهام من اينهاست و براي اين .  ام
ماه و نيم ديگر من را  ٤سال و  ٩

صـدور  .  محکوم به زندان کرده اند
اين حکم نيما فرزنـدم کـه بـيـمـار          
اســت را دچــار فشــار روحــي و               

و .  عصبي سنگـيـنـي کـرده اسـت         
همسر و خـانـواده ام بشـدت زيـر             

بـازهـم مـيـگـوم و          .  فشار هستنـد 
ميخواهم همـه جـهـانـيـان صـداي           

من به ايـن حـکـم        .  من را بشنوند
من اتهـام ارتـبـاط      . اعتراض دارم

با سازمان مجاهدين را تـکـذيـب      
مـن هـمـچـنـان پـيـگـيـر              .  ميکنـم 

و اگر جرم مـن  .  خواستهايم هستم
ــيــت اســت           مــن .  دفــاع از انســان

همچنان يک انسـانـم و از حـقـوق           
از هـمـه     .  انسانها دفـاع مـيـکـنـم       

ســازمــانــهــاي مــدافــع انســان در         
سراسر جهان و از همه کسـانـيـکـه     
صداي من را ميشونيد ميخواهـم  
من و خواستـهـايـم را حـمـايـت و             

 .پشتيباني کنند
 دي  ۱۶بهنام ابراهيم زاده 
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هزاران نفر در پاريس و ليون و 
مارسي و برلين و لندن و رم و در     
همه جا به خـيـابـان رفـتـنـد و بـا                
صداي بـلـنـد فـريـاد زدنـد، نـمـي               
ترسيم، از آزادي نـقـد مـذهـب و               
اسالم و شکـسـتـن تـابـوهـا دفـاع            
ميکنيم، در مقابل وحشيگريهاي 

 . جنبش اسالمي کوتاه نمي آييم
هزاران نـفـر کـاريـکـاتـورهـاي            
منتشر شده در نشريه چارلي ابـدو  

را در دست گرفتـه و بـا خـانـواده           
قربانيان اين حادثه خونين و تـلـخ     

تـحـت   .  ابراز همبـسـتـگـي کـردنـد        
تــاثـــيـــر ايـــن فضــاي مـــدرن و               
اعــتــراضــي و انســان دوســتــانــه،         
رسانه هاي بسياري گفتند امـروز    
ــات،                 ــريـ ــه اول نشـ ــحـ ــفـ در صـ
کاريکاتورهاي اين نشريه را چاپ 

 . ميکنند
ژانــويــه روز       ۸پــنــج شــنــبــه       

همبستگي عـمـومـي در فـرانسـه          
پنج شنـبـه قـرار اسـت يـک            .  است

دقيقه سکوت شود و ساعت هفت 
بعد از ظهر همـه مـجـددا در هـر           
جــايــي کــه امــکــانــش هســت بــه           
خيابان بروند، از همه مردم در هر 
جايي که هستند، دعوت ميکـنـم   
در اين حرکت اعـتـراضـي سـهـيـم           
شوند، از جوانان و مردم در ايـران    
نيز ميخواهيم به خيابـان رفـتـه و        

 . ابراز همبستگي کنند
نماينده و سـخـنـگـوي وزارت         
خارجه حکومت اسـالمـي ايـران،        
ايــن حــملــه را مــحــکــوم کــرد و              
همزمان گفت نـبـايـد بـه مـذاهـب           
توهين کرد، نماينده حکومتي که 
خود سردمدار اين قتلهـا اسـت و       
تا کنون صدها منـتـقـد اسـالم را         
کشــتــه و هــمــيــن االن در صــدد             
زمينه چينـي بـراي قـتـل سـهـيـل              

عربي به اتهام توهين به  مـحـمـد      
است، مجبور شده ژست مخالفت 
با قـتـل مـنـتـقـديـن را گـرفـتـه و                   
همزمان اعـالم کـنـد بـه مـذاهـب             

ــايــد تــوهــيــن بشــود         ــب ــهــا  .  ن ــن اي
سردمدار جنايت و قتل و تـرور و      
وحشيگري هستند و بـايـد جـواب      
محکمي از مردم دنيا و مردم در   
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 ٢٠٩اطالعيه شماره 
اتـحـاديـه    ( به گزارش منتشر شده در سايت اتحاد 

جعفر عظيم زاده از رهبـران و    )  آزاد کارگران ايران
چهره هاي سرشناس کارگري، عضوهيـات مـديـره      
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران و از هــمــاهــنــگ               
کنندگان طومار اعتـراضـي چـهـل هـزار امضـاي             
کارگران، براي صبح روز دهم اسفند ماه به دادگاه 

 .انقالب شعبه خيابان معلم احضار شد
جعفر عظيم زاده پيش تر در روز دهم آبـانـمـاه      
به شعبه شـشـم بـازپـرسـي دادسـراي عـمـومـي و                    

اجـتـمـاع و      " انقالب اوين احضار و بـا اتـهـامـات         
تباني براي ارتكاب جرم برضـد امـنـيـت داخـلـي،           

" خارجي و تبليغ عليه نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي             
 .مورد بازپرسي قرار گرفته بود

جرم جعفر عظيم زاده همچون ديگـر کـارگـران      
. زنداني، دفاع از حقوق کارگران و انسانيت اسـت   

بـه هـمـراه ديـگـر           ١٣٩١جعفر عظيم زاده از سال 
همکارانش در جمع هماهنگ کـنـنـدگـان طـومـار         
اعتراضي چهل هزار نفري کارگران بـراي افـزايـش        
حداقل مـزد در جـمـع آوري امضـا و تـجـمـعـات                     
اعتراضي و جلسات مربوط به آن در وزارت کـار        

 ١او در هميـن رابـطـه در سـاعـت              .  شرکت داشت
بــامــداد دهــم ارديــبــهــشــت مــاه در مــنــزل خــود              

زنـدان     ٢٠٩روز در بـنـد      ٤٦بازداشت و به مدت 
مامـوريـن امـنـيـتـي هـنـگـام              .  اوين محبوس بود

دستگيري جعفر عظيم زاده کليه اوراق شنـاسـائـي    
وي را ضبط و در مدت نزديک به هفت ماهي کـه    
از آزادي وي ميگذرد از عودت آنها خودداري و از 
اين طريق شرايط سختي را در زندگي روزمـره بـر       

 .وي تحميل و سعي بر اعمال فشار بر او کرده اند

جعفر عظيـم زاده از بـنـيـان گـذاران کـمـيـتـه                    
پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگـري، اتـحـاديـه       
سراسري کارگران اخراجي وبيکار، اتـحـاديـه آزاد        
کارگران ايران و از هماهـنـگ کـنـنـدگـان طـومـار             

 ١٠٠٠چهل هزار نـفـري و جـزو شـش نـمـايـنـده                     
کارگري اسـت کـه بـا وکـالـت خـلـيـل بـهـرامـيـان                       
شکايتي را عليه غارت و چپاول صندوق سازمـان  

دادرسي کـارکـنـان       ١٥تامين اجتماعي در شعبه 
از نظر رژيم اسالمي همه .  دولت مطرح کرده است

و در .  اين فعاليت ها جرم و تبليغ عليه نظام است
ادامه اين تالش ها و تالشهاي جعفر عـظـيـم زاده      
براي احقاق حـقـوق کـارگـرن اسـت کـه وي را بـه                      
دادگاه احضار کرده و ميخواهند مورد مـحـاکـمـه     

احضار جعفر عظيم زاده به دادگـاه را      .  قرار دهند
 .وسيعا محکوم کنيم

جمهوري اسالمي رهبران کارگري را زير فشار 

ميگذارد تـا جـلـوي سـازمـانـيـابـي اعـتـراضـات                    
اجــازه نــدهــيــم و رهــبــران         .  کــارگــري را بــگــيــرد     

مبارزاتمان را در پناه حمـايـت وسـيـع خـود قـرار             
 .دهيم

دفاع از جعفر عظيم زاده، دفـاع از خـواسـت            
افزايش دستمزدها، دفاع از حق تشکل و دفاع از   
حقوق پايه اي همه کـارگـران اسـت وسـيـعـا او را               

 . مورد حمايت و پشتيباني خود قرار دهيم

طومار اعتراضي بنويسيم و به احضار جعـفـر   
عـظـيـم زاده و فشـارهـايــي کـه بــر روي رهـبــران                      

ايـن احضـار     .  کارگري وارد ميشود اعتراض کنيم
 .ها و فشار ها بايد فورا متوقف شود

همه کارگران زنداني و همه زندانيان سـيـاسـي      
 بايد فورا آزاد شوند

 
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

  ٢٠١٥ژانويه  ٤،  ۱۳۹۳دي  ١٤
 

Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
siyavesazeri@hotmail.com 
http://free-them-now.com 
Free Them Now 
Campaign to free jailed workers in 
Iran 
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طبق اخبار منتشر شده مهرداد امـيـن وزيـري از          
دي    ٨ کارگري در شهر سنندج روز دوشـنـبـه         فعالين

ماه توسط ماموران اطالعاتي رژيـم در مـحـل کـار             
بنا بر خبر .  خود دستگير و به ستاد خبري منتقل شد

ديـمـاه طـي تـمـاسـي بـا                 ١١ ها مهرداد وزيري روز     
خانواده خبر داد که در اعتراض بـه ايـن دسـتـگـيـري             

طبق همـيـن اخـبـار       .  دست به اعتصاب غذا زده است
روز قـرار بـازداشـت مـوقـت صـادر شـده                 ٣٠ براي او 

آذر    ٢٢ قبل از آن مـهـرداد امـيـن وزيـر روز                  .  است
بصورت تلفني احضار شده بود که پس از دو سـاعـت     

 . بازجويي او را آزاد کرده بودند
گفـتـنـي اسـت کـه مـامـوريـن اطـالعـات در                     

آذر ماه از وي خـواسـتـه بـودنـد کـه              ٢٢بازجويي 
" غير قـانـونـي   " تعهد بدهد که ديگر در هيچ تجمع 

شرکت نکند و مـهـرداد از دادن چـنـيـن تـعـهـدي                 

 . امتناع کرده بود

آزادي ريبوار عبداللهي و فرزاد مرادي نيا دو   
 تن از فعالين کارگري در سنندج 

طبق اخبـار مـنـتـشـر شـده از سـوي کـمـيـتـه                      
هماهنگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                       
کارگري ريبوار عبداللهي و فرزاد مـرادي نـيـا دو        
تن از فعالين کارگري و اعضاي ايـن کـمـيـتـه کـه           
اخيرا در شهر سنندج دسـتـگـيـر شـده بـودنـد، در              

ميليون توماني در روزهـاي   ٧٠و  ٥٠قبال وثيقه 
ديماه آزاد و با استقبال گرم و بـا شـکـوه         ١١و  ٨

خانواده و جمعي از کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري           
حاضرين با نثار حلقه هاي گـل    .  شهر قرار گرفتند

و خواندن سرود انترناسيونال عزيزان خود را مورد 
 .استقبال قرار دادند

آزادي ريبوار عبداللهي و فرزاد مرادي نيـا را    
به آنها، به خانـواده هـايشـان و هـمـگـان تـبـريـک                  

گفتـنـي اسـت کـه خـانـواده هـاي ايـن                   .  ميگوييم
کارگران نقش مهمي در آزادي و رسـانـدن صـداي          
اعتراض کارگران بازداشتي در شهـر و در سـطـح          

 .  عمومي داشتند
فردين ميرکي يکي ديگر از فعاليـن کـارگـري      
اخير در شهر سنندج همچنان در بـازداشـت بسـر          

فردين ميرکي و همه کـارگـران زنـدانـي و           .  ميبرد
 .زندانيان سياسي بايد فورا آزاد شوند

 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
  ٢٠١٥ژانويه  ٤،  ۱۳۹۳دي  ١٤

 

Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
siyavesazeri@hotmail.com 
http://free-them-now.com 
Free Them Now 
Campaign to free jailed workers in 
Iran 
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 . ايران بگيرند
به خيابان برويم و اعالم کنـيـم   
که در مقابل جـنـبـش تـروريسـتـي         

ما مردم .  اسالمي کوتاه نمي آييم
دنيا، ما جبهه سوم، ما نود و نـه      
در صديها از پرنسـيـپ هـايـي کـه          
سالها براي مـتـحـقـق کـردن آنـهـا            
مبـارزه شـده در مـقـابـل مشـتـي                

تروريست و وحشي اسالمي  دفاع 
بـويـژه امـروز صـداي         .  ميـکـنـيـم       

اعتراض ما به گوش ميليونها نفر 
در تـظـاهـراتـهـا شـرکـت            .  ميرسـد 

کنيد و با صداي بلند عليه جنبش 
اسالمي و عليه جمهـوري نـکـبـت       
اســالمــي ســردمــدار تــروريســم            

 . اسالمي فرياد بزنيد

زنده باد همبـسـتـگـي جـهـانـي بـا             
 چارلي ابدو

زنده باد مبارزه مـتـحـدانـه مـردم          
مــتــرقــي عــلـــيــه جــنــايــات و                  

 وحشيگريهاي جنبش اسالمي 
 مينا احدي 

  ۲۰۱۵ژانويه  ۸

 

 ۸ از صفحه  

 پيام زيباي هزاران نفر در دنيا به جنبش تروريست و جنايتکار اسالمي  


