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 2  ۱۳۹۳دي  ۲۶ انترناسيونال 

شمـا در مـقـالـه           : انترناسيونال 
تان در شماره قبلي انترناسـيـونـال    
ترور پاريس را نقطه آغاز مـبـارزه   
تازه اي عليه اسالم سياسي اعالم 

اين اولـيـن بـار نـيـسـت           .  کرده ايد
نيروهاي اسالمـي در کشـورهـاي        

حمله . غربي دست به ترور ميزنند
به چارلي ابدو با حمالت گـذشـتـه      
چه تفاوتي دارد؟ چرا ترور پاريـس  
سر آغاز يک دور تازه مبارزه عليه 

 اسالميون است؟    
 

حـملـه بـه        : حميد تـقـوائـي      
نشريه چارلي ابدو حمله مستـقـيـم    
بــه جــبــهــه چــپ و انســانــيــت و               

ــت            ــي اســـــــ ــديشـــــــ .  آزادانـــــــ
کاريکاتوريستهـا و نـويسـنـدگـان          
چارلي ابدو بخاطـر نـقـد و هـجـو            
مذهب از يک موضع راديکال چپ 
و انساني مورد حمله قرار گرفتند 
و بـهـمـيـن دلـيـل ايـن واقـعـه در                  
چهارچـوب کـامـال مـتـفـاوتـي از              
حمله به يـازده سـپـتـامـبـر و  يـا                
حمله به سفارتخانه هـا و مـراکـز          
دولتي ، که آخرين نمونه اش حمله 
بـه پــارلـمــان کــانـادا در نــوامـبــر             

تـرور  .  گذشته بود، قرار ميـگـيـرد   
پاريس حتي از نوع حـملـه کـور و        
عمليات انتحاري اسالميون عليه 

نظير حـملـه بـه سـيـسـتـم              -مردم 
 -٢۰۰٥حمل و نقل لندن در سال 

و يا حمله به دوندگان دو مـارتـون   
 -در بوستون در تابستان گذشتـه    

قرباني آن حمـالت  .  متفاوت است
نيز مردم بيگناه بودند اما از نظر 
سياسي آنـهـا را بـايـد جـزئـي از                 
درگيري متقابل اسالم سيـاسـي و     

 .دولتهاي غربي بشمار آورد
ــرجــهــاي دوقــلــو            ــه ب ــه ب حــمل
نيويورک، عليه سفارتها و مـراکـز   
دولتي و عملياتي نظير آن جـزئـي     
از درگيري متقابل اسالم سياسـي  

ــود             ــي ب ــرب ــاي غ ــه ــت ــن .  و دول اي
که حزب ما آنرا جنـگ    -درگيري 

خـود در      -تروريسـتـهـا مـيـنـامـد         
شرايط سياسي دنيا در دوره پـس    

بـعـد از     .  از جنگ سرد ريشه دارد
اضمحالل کـمـپ شـرق نـيـروهـاي             
اسالمي که خود دست پرورده سي 
آي ا و پنتاگون بـراي مـقـابلـه بـا            
شــوروي در افــغــانســتــان بــودنــد،        
افسار پاره کردند و بويژه بـدنـبـال      

، هـدف     ٢۰۰۱يازده سـپـتـامـبـر          
سياستهاي ميليتاريسـتـي دولـت      
آمريـکـا بـراي تـامـيـن و تـثـبـت                  
هژموني اش بـر دنـيـاي بـعـد از                 

ايـن  .  جنـگ سـرد قـرار گـرفـتـنـد             
استراتژي هژموني طلبانه بجـائـي   
نرسيد اما  نيروهاي هار و وحشي 
اي بـبـار آورد و بـجـلـو رانـد کـه                  
امروز در هيات داعش و القاعـده  
و بوکوحرام و غيره در خاورميانـه  
و در شمال افريقا و  در کشورهاي 
غربي بروي جامعه تيغ ميکشـنـد   
ــذار                  ــروگ ــي ف ــات ــن ــچ ج ــي و از ه

در اين ميان دولـتـهـاي      .  نميکنند
غربـي نـيـز کـارنـامـه بـهـتـري از                   

هـجـوم   .  نيروهاي اسالمي نـدارنـد  
و    ۱۹۹۱نظامي به عراق در سال 

بدنبال آن حمله بـه افـغـانسـتـان و          
عراق فجايعي ببار آورد که  بـايـد   
بـعـنــوان  نـمــونـه هــاي بــرجسـتــه              
بربريت و تـوحـش سـرمـايـه داري            

ما هميشـه  .  معاصر به ثبت برسد
ــم کــه در ايــن جــنــگ                 گــفــتــه اي
تروريستي دو طرف بـه يـکـديـگـر        
دليل و بهانه ميدهند و يکـديـگـر    

ايـن جـنـگ      .  را توجيه مـيـکـنـنـد     
تروريستي نه صرفا بخاطر توحش 
و بربريتش بلکه بدليل سياسـت و    
اهـدافــي کــه بــرآن  نـاظــر اســت،             
جنـگـي تـمـامـا ارتـجـاعـي و در                 
مقابل مـنـافـع مـردم در سـراسـر             

هيچ يک از اين دوقـطـب   .  دنياست
تروريستي نه تنها جهان مـتـمـدن      
را نمايندگي نميکنند بلکه کامال 
در برابر جبهه توده مـردم دنـيـا و        
کمپ  جنبشها و نيروهاي چـپ و      
ــدوســت قــرار           آزديــخــواه و انســان

بــراي تــوضــيــح  و        . ( مــيــگــيــرنــد
بررسي بيشتر اين موصوع رجـوع    

دنيا پس " کنيد به نوشته درخشان 

اثـر مـنـصـور       "  از يازده سپتامـبـر  
اما در کنار اين جـنـگ   ).  حکمت

ارتجاعي جنـگ ديـگـري نـيـز از            
زمان روي کـار آمـدن جـمـهـوري              
اسالمي تا امروز مـيـان مـردم و          

تروريسم اسالمي در جـريـان بـوده       
عرصه هاي نبرد اين جنگ .  است

عبارتست از جنـبـش سـرنـگـونـي         
 ۱۸طلبانه مردم ايران، که خيزش 
 ۸۸تير و جنبش توده اي تابستان 

دو نقطه اوج آن بود، جنبش عليـه  
 ۸زن ستيزي اسالمي در ايران از     

تــا امــروز، جــنــبــش         ٥۷مــارس   
عظيم و چندين ميليوني تمرد در   
مصر عليـه اخـوان الـمـسـلـمـيـن،             
جنبش مقـاومـت مـردم کـوبـانـي           
عليـه داعـش، مـبـارزات مـوفـق             
مردم تونس عليه النهضه و سـايـر   
نيروهاي اسالمي، جنبـش عـلـيـه       
قــوانــيــن شــريــعــه و دادگــاهــهــاي        
اســالمــي در اروپــا و کــانــادا، و            
جنبش ژورناليستها و نويسندگان 
و هنرمندان چپ و مترقي در نقـد  
و هجو اسالم و تابوهاي اسالمي، 
انتشار رمان آيـه هـاي شـيـطـانـي           
ــان رشـــــدي، چـــــاپ              ــمـــ ــلـــ ســـ
کاريکاتورهاي محمد در نشـريـه       
دانمارکي يوالندزپستن، نـمـايـش      
فيلم تئو وانگوگ هنرمند هلنـدي  
در نقد بيحقوقي زنان در اسـالم و    

و ديگر اعتراضات   -قرآن و غيره 
و مــبــارزات مــردم دنــيــا عــلــيــه           

حمله به چارلي .  نيروهاي اسالمي
ابدو و تظاهرات توده اي در پاسخ 
به آن نقطه اوجي در اين جنبش و   
نقطه عطفي در مـبـارزه مـردم بـا         

در اين جبهه .  اسالم سياسي است
جنگ مـردم بـا نـيـروهـاي اسـالم             
سياسي است که جهان متمدن در   
برابر ارتجاع  و بـربـريـت جـنـبـش           

در .  اسالم سياسي قد علم ميکند
اين نـبـرد تـروريسـم اسـالمـي نـه              
بعنوان نيروئي عـلـيـه دولـتـهـا و             
ــه                  ــي ــا عــل ــا صــرف ــا، و ي ارتشــه
شهروندان غربي بلکه بعنـوان يـک     
نيروي ارتجاعي ضد زن و آزادي و 

مدرنيسم و انسانيت و مدنـيـت و     
علم و فرهنگ و هنـر سـکـوالر و        
مترقي، بعـنـوان نـيـروئـي کـه در             
شرق و غرب، در خود کشـورهـاي     
اســالمــزده و در هــمــه جــا بــروي            
جــامــعــه و تــمــدن و مــدنــيــت و              
انسانيت تيغ کشيده است بچالش 

در اينجا رابطه با . کشيده ميشود
دولتهاي غربي و عدم تـطـابـق بـا         
سـيــاسـت خــارجـي آنـهــا مـعــيــار            
تروريسم نيست، قوانين شريعـه و    
قصـــاص و شـــالق و اعـــدام و                 
سنگسار و زن ستيزي و سرکوب و 
اخــتــنــاق قــرون وســطــائــي مــالک        

از داعش و بـوکـو حـرام و            .  است
القاعده تا جـمـهـوري اسـالمـي و          
عربستان سعودي و دولت ترکيه و 
افغانستان و سوريه، و کـال هـمـه          
نيروها و دولتهاي اسالمي که در   
تقسيمبندي دولـتـهـاي غـربـي بـه           
افراطي و ميانه رو و خوش و خيم 
و بد خيم تـقـسـيـم مـيـشـونـد، بـه              

. جبهه اسالم سياسي تعلـق دارنـد    
در اين جنـگ جـهـان مـتـمـدن بـا              
اسـالم سـيــاسـي، کـل دولـتــهـا و               
نيروهاي راست در کـنـار جـنـبـش        

دولتـهـاي   .  اسالمي قرار ميگيرند
اروپائي کـه جـنـايـات دولـتـهـاي               
اسالمي مثل جمهوري اسالمي و 
عربسـتـان سـعـودي عـلـيـه مـردم               
کشورهاي اسالمزده را به حسـاب  
ــردم              ــادات م ــق ــرهــنــگ و اعــت ف
ميگذارند و حتـي در کشـورهـاي        
غربي به قتلهاي نـامـوسـي چشـم         
فروميبندند، امـام جـمـعـه هـا و              
مفتي ها را بعـنـوان نـمـايـنـدگـان          
مـهــاجــريــن مســلــمــان بــرســمــيــت       
مــيـــشــنـــاســنـــد و قـــوانــيـــن و              
دادگــاهــهــاي شــريــعــه و مــدارس        
اسالمي را مجاز اعالم ميکننـد،  
خود يک عامل مهـم و مـوثـر در          
تقويت اسالم سياسي و تـروريسـم     

راسـيـسـتـهـا،      .  به شمـار مـيـرونـد      
پست مدرنـيـسـتـهـا و طـرفـداران            
نســبــيــت فــرهــنــگــي کــه هــويــت          
مشــتــرک ارزشــهــاي جــهــانشــمــول      

انساني را نفي و انکار ميکنـنـد،   
" چپ ضد آمـريـکـائـي    " و نيروهاي 

که جنايات نيروهاي اسـالمـي را       
آنـان مـي     "  آمريکائي ستـيـزي  " بر 

بخـشـنـد،  نـيـز عـمـال در کـنـار                    
اسالميها و در بـرابـر مـردم قـرار         

جنگ مـردم بـا اسـالم        .  ميگيرند
سياسي جنگـي اسـت عـلـيـه کـل             

 . نيروهاي اين کمپ
اهميـت آنـچـه در پـاريـس                

اتفاق افتاد اين بود که اين جبـهـه   
انسانيت و تـمـدن را در خـط اول            
مبارزه با تروريسم اسالمـي قـرار     

حمله يازده سپتامبر با وجود . داد
ــفــات انســانــي بســيــار            آنــکــه تــل
بيشتري داشت به حرکت تـوده اي    
مــنــجــر نشــد چــون در چــارچــوب          
ــت              ــا دول ــه اســالمــيــون ب ــابل مــق
آمريکا، تقابلي که سابقه اش بـه      
جنگ اول خليج مـيـرسـيـد، قـرار          

پاسخ  يازده سپتـامـبـر    .  ميگرفت
نيـز از جـانـب دولـت آمـريـکـا و                  
متحدين و دنباله روانش با لشکر 
کشي به افغـانسـتـان و عـراق کـه            
جــنــايــتــي هــولــنــاک تــر از يــازده          

 .  سپتامبر بود، داده شد
ترور پاريس رخدادي از نـوع       

در جبهه جـنـگ     "  يازده سپتامبر" 
مردم با اسـالم سـيـاسـي اسـت و              
مــيــتــوانــد مــوج گســتــرده اي از           

ــه                 ــي ــل ــردم ع ــوده م ــارزات ت ــب م
نيروهاي اسالمي را بدنبال داشته 

اسالميون به يک هفته نامـه  . باشد
چپ به جرم توهيـن بـه مـحـمـد و            
مقدسات کپک زده اسالمي حملـه  
کردند و با تعرض ميليونـي تـوده     
هـاي مــردم در پـاريــس و ديـگــر              

. شهرهاي اروپـا پـاسـخ گـرفـتـنـد             
اينجا ديگر مردم تماشاچيان بهت 
زده و مــرعــوب شــده جــنــگ دو            
قطب تروريستي در باالي سر خود 
نيستند، بلکه يک نيروي فـعـال و       
متعرض در مقـابلـه بـا تـروريسـم          
اسالمي هستند که مستقيـمـا بـه      

 ۳ صفحه  
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 3 ۵۹۱شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

دفاع از آزادگي و آزاد انـديشـي و     
ــب                 ــه مــذه ــد و هــجــو آزادان ــق ن

اين ديگر جنـگ بـا     .  برخاسته اند
به روايت بوش و ديـک      "  تروريسم" 

چيني و توني بلر نـيـسـت، بـلـکـه           
ــوحــش                 ــجــاع و ت ــا ارت جــنــگ ب
اسالمي به روايت جهان متمدن و   

اين نقطـه  .  قطب چپ جامعه است
عطفي در جبهه جـنـگ مـردم بـا           
جنبش اسالم سياسي است و بايـد  
ــازه اي در                 ــرا ســرآغــاز دور ت آن
مبارزه جهان متمدن با تـروريسـم     

 . اسالمي بحساب آورد
 

همانطـور کـه       : انترناسيونال
اشاره کرديد ترور پـاريـس اولـيـن         
حمله اسـالمـيـون بـه نـهـادهـا  و                
هنرمندان و فعالـيـن چـپ و ضـد           

فتواي قتل .  مذهب در غرب نبود
سلمان رشدي بخاطر رمـان آيـات       
شيطاني، ترور تـئـو وانـگـوگ در           

بخاطر فيلم انتـقـادي    ٢۰۰٤سال 
و افشاگرانه اش از بردگي جنسـي  
زنـــان در اســــالم، اعــــتــــراض              
اسالميـون بـه مـجلـه دانـمـارکـي              
يــوالنــدز پســتــن  بــخــاطــر چــاپ          
کاريکاتوري از محمد و  حمله بـه  

  ٢۰۱۱دفتر چارلي ابدو در سـال      
بــخـــاطــر تـــجــديـــد چــاپ ايـــن              
کاريکاتورها همه نمونه هائـي از    
حمله اسالميون به مردم و آزادي     

چرا دور تازه اي .  نقد مذهب است
کـه االن شـاهـد هســتـيـم بـا ايــن                 

 اتفاقات آغاز نشد؟ 
 

يـک عـلـت        : حميد تـقـوائـي     
واضحش اينستکه جنايتي که در   
پاريس اتفاق افـتـاد از تـرورهـاي           
قبلي وحشيانه تر و تکـان دهـنـده      

ــفــر از جــملــه چــهــار             ۱٢.  بــود ن
کــاريــکــاتــوريســت مــعــروف و             
سرشناس فرانسه را با نعره اهللا و     
اکبر و با شقاوت تمام بـه گـلـوـلـه        
بستند و خبر و ويدئو  بخـشـي از     
اين عمـلـيـات جـنـايـتـکـارانـه بـه               

ــخــش شــد              ــيــا پ . ســرعــت در دن
عمليات تـروريسـتـي قـبـلـي ايـن              
ابــعــاد و ايــن پــوشــش خــبــري را            

امــا ايــن تــمــام قضــيــه        .  نــداشــت
تـفـاوت تـرور پـاريـس بـا             .  نيست

اقدامات مشابه قبلي قبل از هـر    
چيز در شرايط سياسي مـتـفـاوت      
جهاني و   موقعيت متـفـاوت دو     
قطب جـنـگ تـروريسـتـي، قـطـب            
دولت آمريکا و همپيمانان غـربـي   
اش از يکسو و قـطـب نـيـروهـاي            
اســالمــي و کــل جــنــبــش اســالم           
سـيـاسـي از سـوي ديــگـر، ريشــه              

 .  دارد
همانطور که قبـال در نـوشـتـه         
هاي متعددي توضيح داده ام بـه        
نــظــر مــن دهــه دوم قــرن حــاضــر            
مقارن است با بـه حـاشـيـه رانـده            
شدن بـوشـيـسـم و مـيـلـيـتـاريسـم               
دولتي آمريکا و بـه ايـن اعـتـبـار          
آغاز دور تازه اي در رونـد جـنـگ      
تروريستها که از جنگ اول خلـيـج   
و با شدت و حدت بيشتر بـعـد از       
يازده سپتامبر ادامه داشت و  بـه  
عامل مسلط و تعيين کنـنـده اي     
در شرايط سياسي جهان و بـويـژه       

دو .  خاورميانه تـبـديـل شـده بـود         
ــصــادي و              ــت ــحــران اق ــور ب ــت ــاک ف
فروپاشي وال استريت در زمستان 

، و به گل نشستن ماشـيـن   ٢۰۰۸
ــکــا در عــراق و                 ــگــي آمــري جــن
ــقــش مــهــمــي در             افــغــانســتــان ن
نـــاکـــامـــي بـــوشـــيـــســـم و کـــال            
نئوکنسرواتيسم مـيـلـيـتـاريسـتـي        

انـتـخـاب    .  دول غـربـي بـازي کـرد        
اوباما با شعار تغيير و سـيـاسـت      
دست دوستـي دراز کـردن بسـوي          
نيروهاي اسالمي که بـوش اعـالم     

يا با آنها هستيد يـا بـا     "کرده بود 
خود يک شاخص اين وضعيت "  ما

تــازه در آســتــانــه دهــه دوم قــرن             
اين دهه نه بـا عـربـده      .  حاضر بود

کشي هاي جـنـگـي بـوش و ديـک            
چيني و توني بلر بلکه با انقالبات 

ــشــود               ــي ــاز م ــي آغ ــرب ــار ع ــه . ب
انقالباتـي کـه نشـانـدهـنـده کـمـر               
راست کردن توده هاي مردم از زير 
فشار يک دهه جنگ و کشـمـکـش    

مــيــن قــطــبــهــاي تــروريســتــي و            
بازگشت قدرتمند آنان به صـحـنـه      

انقالبات منطقه و   .  سياست است
بخصوص تحوالت تـونـس کـه بـه         
حاشيه اي کردن نيروهاي اسالمي 
منجر شـد و بـزيـر کشـيـده شـدن               

اخوان المسلمين بقدرت تظاهرات 
ميليوني که در تاريخ معاصر  ۱٤

جهان از نظر ابعاد بيسابقه اسـت،  
در يک مقـيـاس عـمـيـق و وسـيـع              
اجــتــمــاعــي بــه حــق بــجــانــبــي و           
ــتـــي و           ــيـــسـ ــولـ ــاي پـــوپـ ادعـــاهـ
مستضعف پناهانه جنبش اسـالم    

. سياسي ضربه کاري اي وارد کرد
از ســـوي ديـــگـــر ســـرنـــگـــونـــي           
ديکتاتوريهـاي چـنـديـن دهسـالـه           
ــه              ــه ب ــان ــي در خــاورمــي ــروغــرب پ
تضعيف بيشتر موقعيت آمريـکـا   
در اين منطقه و در سطح جـهـانـي    

 .  منجر شد
اين شرايط طـبـعـا در صـف            

نيروهاي اسالمي و جنبش اسـالم    
سياسي نيز تغييرات و تـاثـيـرات        

. تعيين کننده اي بـدنـبـال داشـت        
دور تــازه اي از صــفــبــنــديــهــا و             
يارگيريها بين دولتها و نيـروهـاي   
اسالمي در خاورميـانـه بـر مـتـن          
شرايط ايجاد شده در سوريه، و در 
ــيــروهــاي                ــرک ن ــعــد از ت عــراق ب
آمريکائي، آغاز شد که يک نتيجه 
آن شکل گيري و سـربـلـنـد کـردن            

داعش نماينده شاخـه  .  داعش بود
اي از جنبش اسالم سياسي اسـت    
که از نظر ايدئولوژيک جهاد عليـه  
کفار و مرتدين، و از نظر سياسـي  
مقابله با شاخه شيـعـي تـروريسـم       

جمـهـوري اسـالمـي و           -اسالمي 
دولت اسد و نيـروهـاي شـيـعـه در          

هويـت و رسـالـت          -عراق و غيره 
شرايط به هم . آنرا تشکيل ميدهد

ــتــه                    ــيــخ ــم گس ــتــه و از ه ــخ ري
خاورميانه بدنبال لشگرکشيـهـاي   
دولت آمريکا و خالء قدرت ناشي 
از آن، از يکسو به نـيـروئـي مـثـل        
داعش اجازه ميدهد که با ادعـاي  
خالفت اسالمي در شـام و عـراق         
نــيــرو کســب کــنــد و بــه ســرعــت            
شهرها و مناطق وسيعي را تحـت  
کنتـرل خـود در آورد و از سـوي                
ديگر در سياستهاي دولت آمريکا 

مثال بـراي تسـويـه حسـاب بـا               -
دولت مالکـي و يـا تـحـت فشـار              

، و در -قرار دادن دولت بشار اسد
سياستهاي متحدين مـحـلـي اش         
در جـنـگ قـدرت بـر سـر کـرسـي                

آقائي منطقه   جا باز کـنـد و بـه          
 . بازي گرفته بشود

تا آنجـا کـه بـه تـوده مـردم                
مربوط ميشود اين شرايط جـديـد   
به معني تشديد جنايات نيروهاي 
اسالمي عليه مردم و عـلـيـه هـر           
نشانه اي از مدنيـت و انسـانـيـت         

اسالمـيـت نـيـروئـي نـظـيـر             .  است
داعش و يـا بـوکـوحـرام بـيـش از               

شـيـطـان    " آنکه در خصـومـت بـا            
و کـال    "  غاصبـان قـدس    " و "  بزرگ

مقابله با دولـتـهـاي کـمـپ غـرب           
خود را نشان بدهد، درقـتـل عـام        
مردم در خود کشورهاي اسالمزده 
و به کنيزي گرفتن و تجارت زنـان  
و دختران بعنوان غنائم جنـگـي و     
پياده کردن قوانين فوق ارتجاعـي  
اسالمي در مناطـق تـحـت نـفـوذ          
اين نيروهـا بـروز و تـعـيـن پـيـدا                

داعش تجسـم بـي کـم و          .  ميکند
کاست تروريسم اسالمي به معني 
واقعي کلمه يعني تـيـغ  کشـيـدن         
بروي انسانيت و مدنيت و آزادگي 
و آزاد انديشي به شکل عـريـان و       
با کشف حجاب آمريکا ستيزي و 

 . مستضعف پناهي است
ترور پاريس، بـه وسـيلـه هـر            

نيروي اسالمي کـه سـازمـان داده        
شده باشد، ملهم از ايـن شـرايـط          

ترور پاريس در کـنـار   .  جديد است
گلوله بستن مردم عادي در پيـاده  
روهاي موصل و سر بريدن ايـزدي    
ها و غير سلفيها بوسيله داعـش،  
سوء قصد به مـاللـه يـوسـف زاي           
بوسيله طالبان، و دختر ربـائـي و       
قتل عام بـوسـيلـه بـوکـوحـرام در             
نيجريه قرار ميگيرد و اقدامي از   

ايــن چــهــره    .  هــمــان جــنــس اســت     
ــه             ــروريســم اســالمــي ب واقــعــي ت
معنائي است که سـه دهـه مـردم          

پـاسـخ ايـن      .  ايران تجربه کرده انـد 
شرايط هـم طـبـعـا نـه اقـدامـات                
پليسي و ميليتاريسـتـي دولـتـهـا        
ميتواند باشد و نه  مـمـاشـات و          
تخفيـف دادن بـه اسـالمـيـون در              

هــر چـنــد    . ( خـود جـوامــع غـربـي        
دولتهاي غربي کـوشـش خـواهـنـد        
کرد از جنايت پاريس هم مـحـمـل    
و بهانه اي براي تشديـد ايـن نـوع        

ــد         ــازن ــا بس ــه ــت ــاس ــي ــخ  ).  س ــاس پ
همانست که نمونه اي از آن را در     
موج تظاهرات ميليـونـي پـاريـس       
در روز يکشنـبـه گـذشـتـه شـاهـد            

 . بوديم
 

شما بـه آغـاز       :انترناسيونال

دور تازه اي در مـبـارزه مـردم بـا           
 .نيروهاي اسالمي اشاره کرديد

آيا  اين دور جديد به مـعـنـي     
اينست که تظاهرات و حرکـتـهـاي    
توده اي نظير تـظـاهـرات پـاريـس          

 ادامه خواهد يافت؟   
 

. نـه لـزومـا       : حميد تقـوائـي  
اعالم خشم و انـزجـار تـوده هـاي           
مردم در پاريس و ديگر شهـرهـاي   
اروپائي يک عکس العمل فوري به 
جنايتـي اسـت کـه تـازه رخ داده                
است و نميتوان انتطار داشـت کـه     
اين حرکت همچـنـان ادامـه پـيـدا          

به نظر من خصوصـيـت ايـن      .  کند
دور تازه مبارزه قبل از هر چيز در 
تغيير مضمون و مـوضـوعـات و          
عرصه هاي مقابله با اسالمـيـسـم    

در .  و جنبش اسالم سياسي اسـت   
دوره اوج جـــنـــگ دولـــتـــهـــا و               

امنـيـت   "اسالميون مسائلي نظير 
کشورهاي غربي، حمله بـه    "   ملي

سفارتخانه ها و مراکـز دولـتـي و        
شهروندان غربي در خاورميـانـه و     
مـــنـــاطـــق مـــخـــتـــلـــف جـــهـــان،        
فاندامنتاليسم و افـراطـي گـري،          

" اسالم واقـعـي    " جدا کردن حساب 
و نيروها و دولتهـاي مـيـانـه روي         
اســـالمـــي از تـــروريســـتـــهـــا، و          
موضوعاتي نظير آن  در مـرکـز و     

هـنـوز هـم      .  محور توجـه هـا بـود       
دولتها همين خط و سـيـاسـت را          

مــثـال مـحــور     .  دنـبـال مـيــکـنـنـد        
مخالفـت و کشـمـکـش غـرب بـا               
جمهوري اسالمي بـر سـر مسـالـه         
سالحهاي هسـتـه اي اسـت و نـه               
جناياتي که هـر روزه  ايـن رژيـم              
عـلــيــه مــردم در ايــران مــرتــکــب          

همين امروز بدنبال حمله . ميشود
پاريـس دولـتـهـا دور تـازه اي از                
مــمـــاشـــات بـــا اســـالمـــيـــون و           
امتيازدهـي بـه اسـالم واقـعـي و              

ــد               ــه رو را آغــاز کــرده ان . مــيــان
تظاهرات تـوده اي در فـرانسـه و            
ديگر شهرها بر سـر ايـن مسـائـل         

برعکس کـامـال در نـقـطـه            .  نبود
. مقابل اين سياسـت قـرار داشـت       

محور و مضمون ايـن تـظـاهـرات         
دفاع بـي قـيـد و شـرط از آزادي               
بيان و بـخـصـوص نـقـد و هـجـو                   
مذهب بود و نه صرفا اعتراض به 

ــا       "  ــهـ ــتـ ــسـ ــيـ ــالـ ــتـ ــنـ ــدامـ ــانـ و "  فـ
که معـلـوم   "  تروريستهاي افراطي" 

نيست به چه جنبـش و عـقـايـد و           

 

 ۲ از صفحه  

 س، نقطه عطفی در نبرد چپ  با اسالم سياسیيترور پار

 ۴ صفحه  



 4  ۱۳۹۳دي  ۲۶ انترناسيونال 

هـم  .  مکتب فکري اي مـتـعـلـقـنـد      
اکنون که اين سطور را مي نويسم 
شماره جديد چارلي ابدو در تـيـراژ   
سه ميليـون بـا کـاريـکـاتـوري از             
محمد در صفحه اولش  مـنـتـشـر       
شــده و در عــرض چــنــد ســاعــت            

. تــمــامــا بــه فــروش رفــتــه اســت           
ناشرين آن اعالم کرده اند با توجه 
به استقبال عمومي تيراژ آنـرا بـه       
هفت ميلـيـون افـزايـش خـواهـنـد            

ــاري از               .  داد ــال بســي ــن ح ــا اي ب
تلويزيونها و نشـريـات رسـمـي و             
دولتي و نيمه دولتي از نشان دادن 
کاريکاتورهاي آن خودداري کـرده    

 . اند
ــاره            ــي درب ــادداشــت مــن در ي
تــظــاهــرات پــاريــس نــوشــتــم کــه          
کساني که در جلـوي صـف مـردم        
حــرکــت مــيــکــردنــد در واقــع در           

داغ بـودن    .  مـقـابـل مـردم بـودنـد          
موضوع حمله بـه چـارلـي ابـدو و           
توجه توده مردم و افکار عمومـي  
به اين جنايت رهبران دولتها را به 
جلوي صف رانده بود امـا هـمـيـن       
همراهي ظاهري و عوامـفـريـبـانـه      

در .  نيز بزودي از بين خواهد رفت
حمله به دفتر مجلـه چـارلـي ابـدو         

ژاک شيراک رئيـس   ٢۰۱۱در سال 
جمهور وقت فرانسه به اين نشـريـه   
پرخاش کرد کـه چـرا بـا تـجـديـد               
چــاپ کــاريــکــاتــور هــاي نشــريــه         
يوالندزپستن به مـحـمـد تـوهـيـن           
کرده است و موضـع رسـانـه هـاي         
رسمي و ديگر دولتها نيز هـمـيـن      

در جريان ترور تئو وانـگـوگ     .  بود
نيز بسياري از مقامات و احـزاب    
حاکم در هلند و ديگر کشورها از 
تندروي فـيـلـم او در نـقـد اسـالم                 

ايــن مــوضــع و      .  انــتــقــاد کــردنــد   
ــل                ــاب ــق ــال در م ــام ــاســت ک ــي س

" من چارلي هسـتـم    " شعارتوده اي 
و حمايت پـر شـور مـردم از ايـن               
نشريه قرار ميگيرد و به نظر مـن    
تمايز و تقابل بيـن ايـن دو صـف          

. بيشتر و عميق تـر  خـواهـد شـد          
دولــتــهــا بــيــش از پــيــش ســعــي            
خواهند کـرد از فـاجـعـه پـاريـس               
بهانه اي براي سفت کردن بيـشـتـر    
بنـدهـاي کـنـتـرل مـردم، دخـالـت               

بيشتر در زندگي خصوصي افراد، 
و پليسي و امنيتي کـردن فضـاي       

و در مقابل تـوده    .  جامعه بسازند
مردم گرايش و روي آوري بيشتر و 
فعال تري نه تنهـا بـه مـقـابلـه بـا             
اسالم و مذهب و نقد بـي قـيـد و          
ــوهــا ي              شــرط مــقــدســات و تــاب
مذهبي بلکه همچنين مـخـالـفـت     
بــا ســيــاســتــهــاي راســت و پــرو              
اسالميستي دولتهايشان از خـود    

در مـحـور و       .  نشان خواهـنـد داد    
مرکز اين مبارزه مـوضـوعـات و        
مسائلي قرار ميگيرد که دولتـهـا   
و  ماشينهـاي دولـتـي مـهـنـسـي            
افکار تا کنون سـعـي داشـتـه انـد          

. آنها را حاشيه اي و خنثي کـنـنـد   
مسائلي نظيـر آزادي بـي قـيـد و             
شــرط بــه نــقــد و طــنــز کشــيــدن              

لغو   مقدسات و تابوهاي مذهبي،
قيد و شرطهائي  کـه در قـوانـيـن         

" کفرگوئـي "کشورهاي غربي عليه 
و نقد هجـو مـذهـب وجـود دارد،           
توجه به جنايت دولتها و نيروهاي 
ــود کشــورهــاي              ــي در خ ــالم اس
اسالمزده و همدلي و هـمـراهـي و      
حمايـت از مـبـارزات مـردم ايـن              
کشورهاعليه اسالميون، تاکيد بر 
ــا و               ــه ــودن ارزش ــول ب ــانشــم جــه
خواستهاي انساني و يکسان بودن 
مفاهيمي نظير آزادي و برابـري و    
خوشبختي و تمدن و مـدنـيـت در        
مقابل پست مدرنيسم و نسـبـيـت    

ايـنـهـا    .  فرهنگي و غيره و غـيـره      
عمده ترين عرصه هاي نبرد مردم 
با اسالميسم و با دولتها و سـايـر     
نــيــروهــاي راســت پــرو اســالمــي          

 . است
 

نـظـرتـان در        : انترناسـيـونـال   
مــورد تــاثــيــر تــرور پــاريــس بــر             
ــي و               ــهــاي غــرب ــت ــاســت دول ســي
ــيــروهــاي اســالمــي           عــمــلــکــرد ن
چيست؟ آيا بايد منتظر داغ شـدن  
تنور جنگ مـيـان ايـن قـطـبـهـاي            

 تروريستي باشيم؟ 
 

همانطور کـه    : حميد تقوائي
باالتر اشاره کردم دولتهاي غـربـي   
تالش خواهند کرد به بهانه حـفـط   

امـنـيـت و مـقـابلـه بـا تـروريســم                 
اسالمي کنتـرل خـود بـر مـديـاي            
اجتماعي و رسانه ها و همچـنـيـن    
زنــدگــي خصــوصــي شــهــرونــدان،        
يعني همان شـرايـطـي کـه ادوارد           
ــخــاطــر افشــاگــري و             ــودن ب اســن
اعتراض به آن تحت تعقيـب قـرار     

. گرفته است، را شديـد تـر کـنـنـد         
امتياز دادن و اطـمـيـنـان خـاطـر             

ميـانـه   " دادن به نيروهاي اسالمي 
در خـود غــرب، کـه بــه نـظــر              "  رو

ميرسد از هم اکـنـون در دسـتـور           
کار فعـال بـي بـي سـي و آنـجـال                 
مرکل و  سـي ان ان و فـرانسـوا                  
اوالند و روزنامه گاردين و ديويـد  
کامرون قرار گرفته اسـت، جـنـبـه         
ديگري از تالشهاي دول و رسـانـه     
هاي غربي بـدنـبـال حـادثـه تـرور             

امـروز سـي ان ان         .  پاريـس اسـت    
مـــيـــزگـــردي داشـــت در مـــورد            
ضرورت بکار بردن عناويني نظير 

" فاندامنتاليسـم " و " افراطي گري"
ــجــاي     اســالم " و   "  اســالمــيــســم " ب
در رسانه ها و گزارشهاي " افراطي

بـحـث احـتـرام بـه عـقـايـد               ! خبري
مسلمـانـان و خـودداري از چـاپ             
کاريکـاتـورهـاي مـحـمـد نـيـز در               
رسانه هاي رسمي و دولتي و نيمه 

 .دولتي مجددا باال گرفته است
در کمپ اسالم سياسي شـاخـه   
يمن القـاعـده رسـمـا مسـئـولـيـت             
حمله به دفتر چارلي ابدو را بعهده 

امـا کـل نـيـروهـاي          .  گرفته اسـت   
ــک              ــاريــس را ي اســالمــي تــرور پ
موفقيت و دستاورد خود ميدانند 
و سعي ميکنند از اين واقـعـه بـه      

در .  نــفــع خــود اســتــفــاده کــنــنــد         
بـحـبـوحـه  درگـيـريــهـاي پـاريــس               
داعــش در يــک بــيــانــيــه عــلــنــي            
اينترنتي طرفدارنش را به حمالت 
تروريستي در کشورهاي غربي فرا 
خواند و اين بنوبه خود باعث داغ 
ــي و                 ــت مــل ــي ــحــث امــن شــدن ب
اختيارت پليـس و درجـه کـنـتـرل            
ارتباطات اينتـرنـتـي و غـيـره در            

. رسانه هاي رسمي و دولـتـي شـد       
مثل هميشه اسالمـيـون و دولـت        
هـاي غـربــي بـه يـکــديــگـر يــاري              
ميرسانند و مواضع و سياستهاي 

ارتـجــاعــي يــکــديـگــر را تــوجــيــه          
اما به نـظـر مـن  تـرور           .  ميکنند

پاريس سـرآغـاز  لشـگـرکشـي و              
. جــنــگ تــازه اي نــخــواهــد شــد            

هـمـانـطـور کــه اشـاره کـردم دوره               
ســيــاســتــهــاي مــيــلــيــتــاريســتــي        
دولتهاي غربي به سر رسيده اسـت  
و با چنين ترورهائي احيا نخواهد 

در همان دوره يکه تازي هاي .  شد
بوش نيز يازده سـپـتـامـبـر تـنـهـا             
بهانه و محملي براي لشگر کشـي  
هاي دولت آمريکا بود و نه عـلـت   

کال برخالف جبهه نبرد مـردم    .  آن
و نيروهاي چـپ بـا اسـالمـيـسـم،             
هيچ فاکتـور جـديـدي در ايـنـجـا             

ــدارد     ــود نـ ــوالت      .  وجـ ــحـ ــن تـ ايـ
کمابيش در ادامـه هـمـان خـط و           
سياست هميشگي دولتهاي غربي 
و نيروهاي اسالمي قرار ميگـيـرد   
و تغيير چنداني در اين سياستـهـا   
و تناسب نيرو بين ايـن دو قـطـب        

مـوقـعـيـت     .  بوجود نخـواهـد آمـد     
دولت آمريکا و هم پيـمـانـانـش و       
جنبش اسالم سياسـي و تـنـاسـب         
قوا ميان آنان همانطور که بـاالتـر   
توضيح دادم ناشي از تغييـرات و    
شرايط سياسي پايه اي تري اسـت  
کـه بـا اقـدامـات تـروريسـتـي در                
غرب و يا هر گـوشـه  ديـگـري از           

 .  جهان تغيير چنداني نخواهد کرد
 

ــال    ــون ــاســي ــرن ــت ــن      : ان در اي
شرايط  احزاب و نـيـروهـا چـپ و           
انقالبي نظيـر حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري چه  نقشي مـيـتـوانـنـد و          

 يايد ايفا کنند؟
   

اجازه بدهيـد    : حميد تقوائي
. از حــزب خــودمــان شــروع کــنــم         

طبعا حزب مـا بـراي مـقـابلـه بـا             
اســالم ســيــاســي از يــک مــوضــع           
ــظــر               ــت ــکــال مــن ــي و رادي انســان
ورشکستگي ميليتاريسم غربي و 
تشديد جنايات نيروهاي اسالمـي  

مـا از    .  عليه مردم ننشسـتـه بـود     
همان مقطع جنـگ خـلـيـج تـا بـه             
امروز سياست فعالي را عليه هـر    
دو قطب جـنـگ تـروريسـتـهـا در             
دستور گذاشته و به پيش برده ايـم  
و سياست امروز ما هم چيزي جـز  

تنها فضـا و شـرايـط          .  اين نيست
سياسي و اجتماعي براي گسترش 
اين مبارزات بيش از پيش فراهـم  

مــا هــمــيــن خــط و          .  شــده اســت   
سياست را منتهي منطبق  و بـا        

اتکا بر شرايط جديد و امکـانـات   
و فرصتهائي که اين شرايط بـراي    
توده گير شدن مقابله کمونيسـتـي   
هم با ارتجاع اسالمي و هم علـيـه   
سياستهاي ارتجاعي  دولـتـهـا و          
نيروهاي راست در خـود جـوامـع          
غربي فراهم آورده اسـت فـعـاالنـه         

بـه نـظـر مـن         .  دنبال خواهيم کـرد 
نيروهاي کمونيست و چپ انقالبي 
در سراسر جهان نيز بـايـد هـمـيـن        

. خط و سياست را دنـبـال کـنـنـد           
تنها ويژگي فعاليت و مـبـارزات       
ما بعنوان يک نيروي کـمـونـيـسـت      
که عرصه مسـتـقـيـم فـعـالـيـتـش              
جــامــعــه ايــران و بــزيــر کشــيــدن            
جمهوري اسالمي است، بـرجسـتـه    
کردن و در انظار جهاني قرار دادن 
جنايـات حـکـومـت اسـالمـي در             
جامعه ايران و در ديـگـر جـوامـع         

 . اسالمزده است
ما از بهترين موقعـيـت بـراي      
ــنــدگــي کــردن تــوده مــردم             ــمــاي ن
منتسب به اسالم که تحت نام آنان 
اين جـنـايـات صـورت مـيـگـيـرد               

مـا نـه تـنـهـا          .  برخوردار هسـتـيـم   
مــبــارزات مــردم ايــران و ديــگــر           
کشورهاي اسالمزده عليه دولتهـا  
و نيروهاي اسالمـي و قـوانـيـن و           
مقدسات اسالمي را نـمـايـنـدگـي      
ميکنيم بـلـکـه صـدا و نـمـايـنـده               
واقعي مردمي هستيم که از ايران 

و ديگـرکشـورهـاي اسـالمـزده بـه            
کشورهاي غربي مـهـاجـرت کـرده       
اند و دولتها به بهـانـه احـتـرام بـه          
عــقــايــد آنــهــا بســاط مســاجــد و          
مــدارس اســالمــي و قــوانــيــن و            
داگاههاي شريـعـه را در جـوامـع           

مــا .  غــربــي بــراه  انــداخــتــه انــد          
تاکنون کمپينهاي متعددي را بـه    
نمايندگي از جبهـه سـوم، جـبـهـه          
توده مردم در ايران و پناهـنـدگـان    
به  کشورهـاي غـربـي، عـلـيـه دو             
قطب تروريستي اسالم سيـاسـي و     
سياستهاي ارتجاعـي دول غـربـي        
به پيش برده ايم و بايد با وسـعـت     
و پيگيري بيشتري اين سياسـتـهـا    

افشاگري مسـتـمـر    .  را دنبال کنيم
از جنايـت جـمـهـوري اسـالمـي و             
ديگر دولتها و نيروهاي اسـالمـي   
عليه مردم کشورهاي اسـالمـزده،   
سازماندهي و دخالتگري فعال در 
مبارزه علـيـه اعـدام و آپـارتـايـد             
جنسي و حجاب اسالمي در ايران 

 ۵ صفحه  

 

 ۳ از صفحه  
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 مـان   هـمـدردي    تريـن   عميق  اعالم  براي  را نامه اين
 و  ابـدو   شـارلـي    دفـتـر    عليه  جبونانه  حمله  به  نسبت
 ايـن   مـا  .نويسيم  مي همکارانتان بيرحمانه کشتار

 .کنيم مي محکوم شديدا را وحشيانه عمل

 مـجلـه    بـه   انگيـز   نفرت  اي  حمله  فقط  اين
 تبـعـيـض     جهالت،  برابر  در  شجاعانه  که شما

 همـچـنـيـن      بلکه  نبود،  است ايستاده خرافه و
 و  قـيـد    بـي   حـق   و  بيـان   آزادي  به  بود  اي  حمله
 .مـذهـب    تـمـسـخـر      و  مـذهـب    از انتقاد شرط

 .انسانيت و مدنيت عليه بود اي حمله اين

 را  بـيـان    آزادي  و  شـمـا    داشتنـد   اميد  آنها
 حـملـه،    ايـن   پـي   در  برعـکـس،    . کنند ساکت

 و  اروپـا   فـرانسـه،    در  انسـانـي    عظيم موج يک
 و  شــمــا  بــا  هــمــبــســتــگــي   در  جــهــان  ســراســر

 .گرفت شکل آرمانتان

 عـمـل    ايـن   بـه   که  اسالمي  هاي  تروريست

 جـنـبـشـي      بـه   مـتـعـلـق      زدنـد   دسـت   وحشيانه
 جناياتـي   مشغول  است  سال دهها که هستند
 در  اسـالم   بـه   مـنـتـقـديـن       و  مردم  عليه  عظيم

 افـغـانسـتـان     عراق، ايران، مانند کشورهائي
 .است زده اسالم مناطق ديگر و نيجريه و

 چـپ،   نيـروهـاي    کار  جنبش  اين  با  مقابله
 مـتـرقـي     و  آزادانـديـش    آتـئـيـسـت،      سکوالر،

 شـرط   و  قـيـد    بـي   آزاديـهـاي    از  دفاع  که  است
 بـه   ابـدو   شـارلـي    . اسـت   مقـدم  هدفي برايشان

 .دارد تعلق کمپ اين

 سـرسـخـت     اي  مبارزه  به  متعهد  ما  حزب
 سـطـح    در  هـم   و  ايران  در  هم  اسالميسم  عليه

 آزادي  از  دفـاع   بـه   مـتـعـهـد      ما  . است  جهاني
 .هسـتـيـم     مـذهـب    نقد  و  بيان  شرط  و  قيد  بي

 بـراي   جـهـانـي     سطـح   در  سالهاست  ما  رفقاي
 عـلـيـه     و  جـهـانشـمـول      حـقـوق    و  سکوالريسـم 

ــن   ــي ــوان ــه،    ق ــع ــري ــرک  ش ــب   ت ــر   و  مــذه ــف  و  ک
کــمــپــيــن      ســنــگــســار     و  اعــدام  مــجــازات 

 سرنگـونـي    به  متعهد  ما  ايران،  در  . ميکنند
 هـاي   پـايـه    از  يکـي   يعني  اسالمي،  جمهوري

 جامعـه   ايجاد  و  اسالميسم، و سياسي اسالم
 .هستيم برابر و باز آزاد، اي

 يـاد   گراميـداشـت    در و شما با همبستگي در
 تان رفته دست از همکاران عزيز
ــراي ــي   ب ــان ــا  جــه ــت،    مــذهــب،   از  ره ــال  جــه

 خرافه و تبعيض
 بهتر جهاني براي

 کريمي اصغر
 کـمـونـيـسـت       حـزب   اجـرائـي    هـيـات    طرف  از

 ايران کارگري
 ۲۰۱۵ ژانویه ۱۱

 

 

 ا ��و 0	ر�� 
	ر
C	ن و ��د��، ا رد، �� ژرارد �&
 کريمي اصغر

و جلب حـمـايـت جـهـانـي از ايـن                
مبارزات، کمپين عليه دادگـهـاي     
شـريـعـه و قـتـلـهـاي نـامـوسـي و                   
گســتــرش مســاجــد و مــدارس              
ــا،             اســالمــي در شــهــرهــاي اروپ
سازماندهي کمپيـنـهـاي جـهـانـي         
عليه اعدام و سنگسار، افشاگـري  
و آگاهگري مستمر از سياستهاي 
ميليتاريستي و هؤموني طلـبـانـه    
دولتهاي غربي در شـکـل دادن و         
تــقــويــت نــيــروهــاي اســالمــي در         
خاورميانه و در تمامي جـهـان، و     
مقابله مستمر بـا اسـالمـپـنـاهـي         
دولتهاي غربي و نيروهـاي راسـت     
در خود جوامع غربي، بخـشـي از     
کارنامه حزب مـا در مـبـارزه بـا           

بـه  .  جنبش اسالم سـيـاسـي اسـت        
نظر من در دوره تازه اي کـه آغـاز     
مـيـشـود ايـن نـوع کـمـپـيـنـهـا و                    

نـبــردهــا بـه مــحــورهـاي مــبــارزه           

ــا و                    ــروهــ ــيــ ــاري از نــ ــيــ بســ
اکتيويستهاي چـپ و راديـکـال و          
آزاديخواه، و توده مردمـي کـه از       
تروريسم اسالمي بـه تـنـگ آمـده         
اند، در سراسر دنيا تبديل خواهـد  

بخصوص در اين دوره آزادي   .  شد
نقد و هجو مقدسات و تـابـوهـاي        
مذهـبـي و آزادي کـفـر گـوئـي و                 
حمايت توده اي از ژورناليستها و   
نويسندگان و هنرمندان سـکـوالر     
و اتــه ئــيــســت بــه يــک مــوضــوع            

هـم  .  محوري تبديـل خـواهـد شـد        
اکنون در ايرلند بحث آزادي کـفـر     
گوئي که در قـوانـيـن ايـن کشـور            
ممنوع شده است باال گرفته اسـت  
و در يـک نـظـر پـرسـي هـمـگـانـي                

درصد مردم ايرلند  ٦٥نزديک به  
خواهان لغو فوري اين قانون شـده    

آلمان و دانـمـارک هـم داراي          ( اند 
چنين قوانـيـنـي هسـتـنـد و بـايـد               

امــيــدوار بــود و تــالش کــرد کــه            
درايــن کشـــورهـــا هـــم حـــرکـــت           

ايــن ).  مشــابــهــي شــکــل بــگــيــرد     
نمونه اي از بـه حـرکـت در آمـدن             
ــد                 ــق ــاع از آزادي ن مــردم در دف

نيروهاي کمونيسـت  .  مذهب است
بــايــد بــه نــيــروي اصــلــي چــنــيــن           
اعتراضاتي تبـديـل بشـونـد و در           

. راس اين حرکتها قـرار بـگـيـرنـد         
کال همه چيزحاکي از آنست که در 
اين دوره خيابان و حرکتهاي تـوده  
اي نقش و جايگاه  تعيين کـنـنـده      
اي در مبارزه عليه اسالميسـتـهـا    
و دولتها و نيروهاي راست  پـيـدا       

وظيفه حزب مـا و هـمـه          .  ميکند
نــيــروهــاي انــقــالبــي کــمــونــيــســت      
اينست که با بـکـار گـيـري تـمـام             
امــکــانــات و تــوان خــود در بــه              

 .  *استقبال اين شرايط برويم
 ۲۰۱۵ژانويه  ۱۴ 

 

 ۴ از صفحه  

 س، نقطه عطفی در نبرد چپ  با اسالم سياسیيترور پار

 

مشخصات و ساعات پخش 
 تلويزيون 

 کانال جديد 
 

در " �$	�0 9	�����K- &M10 "ن  آ	�	ل )��� از
�4د� 3N* -�1د	ه  . 

 : به اين شرح است" نگاه شما"مشخصات 
 عمودي: پوالريزاسيون  ۱۱۲۰۰ : فرکانس

 FEC ۵/۶:   ۲۷۵۰۰ : سيمبل ريت
 

�   �����K-GLWIZن آ	�	ل )��� در�
 . J	�P در�	(� ا��

��ا" در�	(� ���	�& از Q��R )� ال وا�� 
�Cا)'& آ��درس ز��   &�: 

Negah E Shom 

http://www.glwiz.com/ 
 



 6  ۱۳۹۳دي  ۲۶ انترناسيونال 

ارتجاع اسالمي هفته گذشـتـه يـک      
نشريه غيرمذهبي و چپ را نشـانـه     
گــرفــت و دســت انــدرکــارانــش را            
وحشيانه به گلوله بسـت و کشـتـار        

ــه، جــنــگ               .  کــرد ــن حــمل ــا اي و ب
انسانيت با تحجر را به فاز ديگـري  

ترديدي نـبـايـد داشـت کـه          .  کشاند
جدال با ارتجاع از گـور بـرخـاسـتـه          
اسالمي که ميخواهد دهان هـا را      
ببندد و قلمها را بشکند، از هـفـتـه    
پـيــش بــا کشــتـار نــويســنــدگــان و            
کارتونيستهاي شارلي ابـدو نـقـطـه       
عطفي را پشت سرگـذاشـت و وارد       
مرحله اي حادتر و بازگشت ناپذيـر  

ــد ــن               .  شــــ ــتــــ ــت رفــــ از دســــ
کاريکاتوريسـتـهـا و نـويسـنـدگـان            
نشريه شـارلـي ابـدو ضـربـه تـکـان              
دهنده اي بـود، امـا پـاسـخـي کـه               
اسالمي هـا گـرفـتـنـد نـيـز دنـدان                 

اکنون جبهه اي بسـيـار       .  شکن بود
وسيع و جهاني عليه اسالم سياسي 
شکل گرفته اسـت و جـدال مـيـان             
ــش، آزادي و                 ــوح ــت و ت ــي انســان
تعصب، و آگاهي و تحجر، سرعـت  
و شدت بيـشـتـري گـرفـتـه اسـت و              

 . خواهد گرفت
ميـلـيـون     ٣ در يک روز بيش از 

نفر در پاريس به خيابان آمدنـد کـه     
تاريخا بي سابقه بـود و بـا شـعـار           

اعـالم کـردنـد      "  من شارلي هسـتـم  " 
که جنگي که شما فسيلهاي تـاريـخ   
بــه پــيــش مــيــبــريــد، جــنــگــي بــا            
انسانيت است و در چنيـن جـنـگـي       

بـازنـده مـذهـب و         .  بازنده شمائـيـد  
نـه  .  ارتجاع و عقب ماندگـي اسـت    

فقط در پاريس بلکه در شـهـرهـاي      
ديگر فرانسه و حتي در کشـورهـاي   
متعددي صدهـا هـزار نـفـر عـلـيـه              
اسالمي ها به خيابان آمـدنـد و از       
نـويســنـدگــان و کــارتـونــيــسـتــهــاي         

 . شارلي ابدو تجليل کردند
تيراژ نشريه هـفـتـگـي شـارلـي         

ميليون بـود     ٣ ابدو اين هفته ابتدا 
ميليون نسخـه   ٥ و  بعد از اتمام به 

در يک گزارش از دويچه ولـه  .  رسيد
نخستين شـمـاره   . " چنين ميخوانيم

نامه شارلي ابدو پس از حملـه   هفته
خونين به دفتر آن، با طنزي گـزنـده     

شـده و          ي همـکـاران کشـتـه       درباره
بـرخـي   .  هـا هـمـراه اسـت         تروريست

ــاپ               ــان از چ ــم ــل ــاي مس کشــوره
اي از پيامبر اسـالم     کاريکاتور تازه

. انـد    در ايـن شـمـاره انـتـقـاد کـرده             
هـايـي      ها و فـروشـگـاه    هجوم به دکه

در "  شـارلـي ابـدو     " که شمـاره تـازه       
ــروش مــي             آن ــه ف ــا ب رســد، از       ه

نــخــســتــيــن ســاعــات بــامــداد روز        
) دي   ۲۴ ژانـويـه،      ۱۴ (چهارشنبه 

هـاي فـروش،      بيشتر باجه.  آغاز شد
از پــيــش بــراي خــريــد مــجلــه، از             

. مشتريان سفـارش گـرفـتـه بـودنـد          
" شـارلـي ابـدو     " ي      محبوبيت مجله

گـاه تـا بـه ايـن انـدازه نـبـوده                   هيچ
ــت ــاري از             .  اسـ ــيـ ــر بسـ ــرابـ در بـ

هــا، فــروشــنــدگــان کــه           فــروشــگــاه 
شـان تـمـام شـده            هاي مـجلـه     نسخه

خواستنـد کـه      بود، از مشتريان مي
فردا سر بزنند و يک نسخه از مجله 

قرار است که در روزهـاي  .  را بخرند
هاي بـيـشـتـري از ايـن             آينده نسخه

گــفــتــه .  شــمــاره راهــي بــازار شــود       
شـود کـه در مـجـمـوع شـمـاره                 مي

مـيـلـيـون      ۳ در "  شارلي ابدو" جديد 
اي    شـمـاره  .  رسـد  نسخه به چاپ مي

کشـور     ۲۵ زبـان و در           ۱۶ که بـه    
رسد؛ عـربـي هـم         دنيا به فروش مي
همانگونه ."  هاست يکي از اين زبان

که اشاره شد بعد از فـروش سـريـع          
تيراژ سـه مـيـلـيـون، دو مـيـلـيـون                

 ٥ ديگر اضـافـه شـد و بـه تـيـراژ                   
اخبار و گـزارشـهـاي    .  ميليون رسيد

گــونــاگــون نشــان مــيــدهــد کــه در           
سراسر جهان امروز ميليونهـا نـفـر      
بدنبال دست يابي به نشريه شارلـي  
ابدو هستند و کاريکتاتورهاي ايـن  
نشــريــه در رســانــه هــاي بســيــاري          

در تـرکـيـه      .  بازتکـثـيـر شـده اسـت         
عليرغم  حمله پليـس بـه روزنـامـه         
جمهوريت اين روزنامه و دو نشريـه  
ديگر کاريکاتورهاي شـارلـي ابـدو        
را با ترجمـه تـرکـي حـواشـي آنـهـا              

 . منتشر کردند

آري شارلي ابدو اکنون بـه يـک       
سنگر برجسته در خط مقدم جنگ 
ميان انسانيت و ارتجـاع مـذهـبـي       

 . تبديل شده است
هــرکــس مــيــتــوانــد بســادگــي        
متـوجـه شـود کـه بـازنـده تـهـاجـم                  
خــونــيــن بــه مــجلــه شــارلــي ابــدو           

ايـن تـهـاجـم       .  ارتجاع اسالمي بـود 
. جهاني را متوجه شارلي ابدو کـرد 

جهان را متوجه جنگي کرد کـه در    
جــهــان را مــتــوجــه      .  جــريــان اســت  

مضمون اين جنگ يـعـنـي جـنـگ          
. توحش با انسانيت و آزادي نـمـود    

ارتجاع ديني و اسـالمـي يـک بـار           
ديگر به همه جهانيان نشـان داد و      
اعتراف کرد کـه يـک مـجلـه سـاده            
فکاهي مـيـتـوانـد حـيـاتـش را بـه               

براستي جـريـانـي    .  مخاطره بيندازد
که از طنـز بـه وحشـت مـرگ مـي              
افتد و از بحث و اقـنـاع نـا امـيـد              
شده است و دور افکار عمـومـي را     
خــط کشــيــده اســت، آيــا بــه ايــن              
اعتراف نمـيـکـنـد کـه بـه تـه خـط                 
رسيده است و مـرگـش فـرارسـيـده؟        

 . در اين هيچ ترديدي نبايد داشت
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روز شنبه اين هفـتـه در مـيـان         
تظاهر کنندگان ميليوني يک صـف  

صـف  .  ويژه نيز جلب نظـر مـيـکـرد      
صـف  .  سران و نمايندگـان دولـتـهـا      

فرانسوا اوالند و نتنـيـاهـو و چـنـد          
ايـنـهـا تـالش       .  مقام مرتجع ديـگـر  

داشتند خودرا در کنار مـردم و بـا       
اما اولين کـاري  .  مردم نشان دهند

که اينها تالش کردند حتي در روز     
تظاهرات حمايت از شـارلـي ابـدو          
انجام دهند اين بود کـه شـارلـي را        
به حاشيه برانند و مسالـه يـهـود و        

مـردم  .  مسلمان را برجسته سـازنـد    
بر سينه هاي خـود نـوشـتـه بـودنـد           

و فــرانســوا   "  مــن شــارلــي هســتــم     " 
اوالند و واالس نخست وزير فرانسه 
در ميان خاخامهاي يهودي و چهره 

ايـنـجـا    .  هاي مسلمان ميلـولـيـدنـد    
نميخواهم به اين بـپـردازم کـه ايـن           
دولتها چگونه خود خالـق تـروريـزم      

ــد       ــن ــت ــي هس ــه      .  اســالم ــچ ــا آن ام
ميخواهم تاکيد کـنـم ايـنـسـت کـه           
اينها بـازنـده تـظـاهـرات تـاريـخـي             

ــد       ــودن ــس ب ــاري ــاهــرات      .  پ ــظ در ت
تـاريـخـي پـاريــس سـکـوالريسـم و              

ــر آمــد               ــوت ــيــســم و چــپ جــل ــئ . آت
جنگ عليـه  .  آزاديخواهي جلو آمد

و امـثـال     .  مذهب برجسته تـر شـد      
اين دولتها که در تـالش هسـتـنـد           
ارتجاع مذهبي را در کـنـار خـود            
داشته باشند، با معضل و مشکـل  

ــد           ــچ  .  جــدي اي مــواجــه شــدن هــي
ترديدي نبايد داشت که تمام سـران    
دولتهايي که از تروريزم ميخواهند 
براي گسترش سانسور و گـذاشـتـن      
کنترل بيشتر بـر آزادي انـديشـه و            
بيان مردم استفاده کنند، اين هفته 

مـجـبـور شـدنـد در          .  بازنده بـودنـد    
برابر يک نشـريـه سـاده سـکـوالر و            

ناچـار  .  چپگرا سرتعظيم فرود آورند
شدند اعتراف کـنـنـد کـه چـپ در              

. پيشاپيش جنگ کنوني قرار دارد  
اين دولتها خـود حـامـي و خـالـق              
همين تـروريـزم کـثـيـف و وحشـي               

تالششان تمامـا  .  عليه چپ هستند
اين است که ايـن کشـاکـش هـرچـه            
محدود تر شود و به حـاشـيـه رانـده       
شود و يک سازش و مماشات بـيـن     

و .  انسانيت و ارتجاع صورت گيرد
امـروز نـه فــقـط ايـن عــمـال غـيــر                 
ممکن شده است، بلـکـه خـود ايـن         
دولتها و نظـامشـان نـيـز قـادر بـه             
کنار کشـيـدن خـود از زيـر ضـرب              

 . خشم مردم جهان نيستند
 

�$C:� ان���� 
جنگي که جريان اسالمي آغاز 

. کرده ديگر قابل اجتـنـاب نـيـسـت       
هرکس که فکر ميکند ميتوان ايـن  
جنگ را دور زد فقط خودرا فـريـب   

اين جنگ مدتهاست آغاز .  ميدهد
شده و طي چند سـال اخـيـر هـرروز         

مـردم  .  اوج بيشتـري گـرفـتـه اسـت         
جهان طي همين چند سال قربانيـان  

هـم اکـنـون دهـهـا          .  زيادي داده اند
هزار زن و دختر و کودک در سـوريـه   
و عـراق و نـيـجـريـه بـه بـردگـي و                     

و چشـم    .  کنيزي محکوم شـده انـد      
اميدشان به مردم جـهـان اسـت کـه         

. کاري بکننـد و نـجـاتشـان دهـنـد            
مــيــلــيــونــهــا انســان زيــر ســيــطــره          
نيروهاي اسالمي در ايران و عـراق    
و سوريـه و کشـورهـاي آفـريـقـايـي              

بـا کشـتـار نـويسـنـدگـان            .  هستنـد 
شارلي ابدو بايد هرکسي فـهـمـيـده       
باشد که اين جنگ، مربوط به همه 

و بــا دزديــدن ســر و         .  مــردم اســت  
خودرا کنار کشيدن کسي در امـان    

بايد با عزم و اراده در اين .  نميماند
جنگ جنگيد و مـطـمـئـن بـود کـه           
ــاي                ــروه ــي ــگ ن ــن ــن ج ــده اي ــازن ب
ارتجـاعـي هسـتـنـد نـه انسـانـيـت                

 .  مدرن و امروزي
يک نکته را هم بايد اضافه کرد 
و آن اينست که چـه بـخـواهـيـم چـه           
نخواهيم جنگ با القاعده و داعش 
و بوکوحرام و جمهوري اسـالمـي و     
جانوراني شبيه آنها، تنها جـنـگـي      
با نيـروهـاي اسـالمـي و مـذهـبـي              

بـلـکـه جـنـگـي اسـت کـه               .  نيـسـت  
مستقيم و غير مستقيم به مصالح 
طـبـقـاتـي گــره خـورده اسـت و در                 

. نتيجه اين جنگي طبـقـاتـي اسـت      
ارتجاع وحشي اسـالمـي خـارج از          
مدار جامعه طبقـاتـي خـلـق نشـده          

اينـهـا مـحـصـول نـادانـي و              .  است
جهل مردم نيستند بلکه در پشـت      
ســر آنــهــا دولــتــهــا و ارتشــهــا و               
سازمانهاي اطالعاتي و کال طبقـه  
حاکم سرمـايـه دار قـرار داشـتـه و              

آن دولتها و نيروهاي سرمايه .  دارد
داري که براي حفظ سيستم بردگـي  
ــوران وحشــي را              ــن جــان مــزدي اي
ســازمــان دادنــد و بــه جــان مــردم            
ــروز در                ــارا ام ــک ــد آش ــن ــت ــداخ ان
مـوقـعـيـت خـوبــي قـرار نـدارنـد و                 
هرروز بيشتر افشا ميـشـونـد و در        
ــرار              ــعــيــت ضــعــيــف تــري ق مــوق

مـيـتـوان از هـم اکـنـون             .  ميگيرند
مشاهده کرد و لمس کرد که جـدال    
با جريانات آدمـکـش و مـتـحـجـر             
اسالمي و مذهبي، جـدال ديـگـري      
را نيز دارد با خود حمل ميکـنـد و     
آن جنگ طبقاتي با کـل سـيـسـتـم          
سرمايه داري است کـه خـالـق کـل           

اين دو جـدال      .  اوضاع کنوني است
را بهيچ وجه نميتوان از هم تفکيـک  

ــعــاد           .  کــرد ــت هــرروز در اب بشــري
وسيـعـتـري پـي مـيـبـرد کـه بـراي                  
خالص شـدن از تـوحـش مـذهـبـي             
بايد به توحش سرمايه داري پـايـان   

 .*دهد
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هفته اي که گذشت هفته پر جـنـب   
ــز                ــراک ــراض در م ــت و جــوش اع
مختلف کـارگـري و از جـملـه در             
کارخانه ايـران خـودرو بـا هـزاران           
کارگـر بـر سـر خـواسـت افـزايـش                

 . دستمزدها بود
در اين اعـتـراضـات کـارگـران        
خواهان افزايش دستـمـزدهـايشـان     
ميشوند، در اعتراض بـه تـعـويـق       
افتادن دستمزدهـايشـان دسـت از        
کار کشيده و اعتـراضـشـان را بـه         

بـه نـا امـنـي         .  خيابان ميـکـشـنـد    
ــتــراض                ــار خــود اع ــط ک ــي ــح م
ميکنند، عليه طرحهاي تعـرضـي   
دولت تحت عناوين مختلفي چون 

اليحه خروج " ، " اصالح قانون کار" 
و غيره بـه اعـتـراض بـر           " از رکود

گستردگـي ايـن     .  ميخيزند و غيره
اعتراضات آشکارا بر فضاي شهر 
ها تاثير گذاشته اسـت و آنـرا در         
عکس العمل مقامات حکومـتـي   
و کارفرمايان به روشني مـيـتـوان      

به مبارزات کارگري در هفته . ديد
 .اي که گذشت نگاهي مي اندازيم
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يک اتفـاق سـيـاسـي مـهـم در             
هفته اي که گـذشـت اعـتـراضـات          
هزاران کارگـران ايـران خـودرو بـا           
خواست افزايش دستمزدهاست که 
تــمــام تــوجــه هــا را بســوي خــود            

امسال هزاران کارگر ايران .  کشيد
خودرو شـيـپـور اعـتـراض بـر سـر              
خواست افزايش دستمزدها را بـه      

 . صدا درآوردند
اعــتــراضــات کــارگــران ايــران       

ديمـاه آغـاز شـد و           ١٦خودرو از 
کـارگـران ايـران      .  هنوز ادامه دارد

خودرو بصـورت نـگـرفـتـن غـذاي           
کارخانه اعتراض خود را بر سطـح  

و .  نازل مزدهايشان اعالم کـردنـد  
اين اعتراض بصورت زنجـيـره اي     
بخش هاي مختلف اين کارخانه را 

 . فرا گرفت 

در برابـر اعـتـراض مـتـحـد و             
گســتــرده کــارگــران ايــران خــودرو        
کارفرما به هـر حـيلـه و تـدبـيـري             

نــيــروي حــراســت    .  مــتــوســل شــد   
کارخانه کارگران معترض را مورد 

امــا کــارگــران   .  تــهــديــد قــرار داد    
تــهــديــدات آنــان را  بــا مــبــارزه             
متحدشان عقب زدند و هـر کـجـا        
که مقامات مسئول زبان به تحقير 
و توهين گشـودنـد بـا هـو کـردن              

از جـملـه     .  کارگـران روبـرو شـدنـد        
وقتي رئيس قسمت مونتاژ يک با 
حضور در ميان کارگـران بـه آنـان        

بــرويــد غــذايــتــان را     " گـفــتــه بــود      
، " بخوريد ما زورمـان زيـاد اسـت       

زور مــا   : " کـارگـران پـاسـخ دادنـد         
زيادتر است و بايد به خواستـهـاي   

و در مقـابـلـش    "  ما رسيدگي شود
 .  ايستادند

ــاد              ــح ــدرت ات ــل ق ــاب ــق در م
کارگران مسئولين مختلف شرکت  
ايران خودرو از جمله مهـدي جـو،     
اسماعيل پور، دهقان، ضيايـي و    
انتظاري مقدم در بخش ها و سالن 
هاي مختلف کارخـانـه بـه مـيـان          
کارگران رفتند و با وعده و وعـيـد   
هايي چـون افـزايـش پـاداش هـا،            

 ٣٠افـزايــش مــيــزان بــن نــقــدي،          
درصد افزايش بـر مـيـزان اکـورد،         
پرداخت پاداش مانده دنا، اجـراي  
درست طرح طبقه بندي مشـاغـل     

سعي کردند تا بخش هايـي  ...   و 
از ايــن اعــتــراض مــتــحــدانــه را            
خاموش کـنـنـد، تـا کـل حـرکـت                

امـا در    .  کارگران را عقب بـزنـنـد     
برابر همه ايـن وعـده و وعـيـدهـا              
کارگران ايستاده اند و بر خواسـت  
خود، خواست افـزايـش مسـتـقـيـم         

کارگران .  مزد پايه تاکيد ميکنند
ميدانند تمامي اين مزاياي شغلي 
در واقع بخشي از مزد آنـان اسـت     
که به صورت تکه تـکـه پـرداخـت         

اين پولها را تحت عنوان . ميشود
مزايا پرداخت ميکنند تا هر وقت 

امـا  .  خواستند آنـرا قـطـع کـنـنـد            
افزايش مزد پايه يعني بـاال بـردن     

استاندارد کار در کارخانـه و ايـن       
چيزي است که کارفـرمـا و دولـت        
تالش ميکنند به آن تن ندهـنـد و     

. رو در روي کارگـر مـي ايسـتـنـد         
چون افزايش مزد پايه در کارخانه 
اي چون ايـران خـودرو بـا هـزاران             
کارگر بدون شک تاثير خود را بـر      
مــحــيــط هــاي کــارگــري ديــگــر            
ميگذارد و خود قدمي عملـي در    
جهت تحميل افزايش سطح حداقل 
دستمـزدهـا بـه قـدرت مـبـارزات             

 . کارگري است
مبارازت کارگران ايران خودرو 
تا همين جا دستاوردهاي مـهـمـي    
از مبارزه براي اين کارگران  و کل 

نکته .  جنبش کارگري داشته است
مـهـم ايـنـکـه اعـتـراضـي چـنـيــن                 
گسترده در مرکز بزرگي چون ايران 
خودرو آنهم بر سر خواست افزايش 
دستمزدها، يک قدرتنمايي بـزرگ    
کارگري و اتفاق سياسي مهم است 

 .که در اين هفته شاهدش بوديم
در  کنار هزاران کـارگـر ايـران      

هزار کارگر   ٧خودرو در اين هفته 
پارس خـودرو نـيـز  بـا خـواسـت                 
ــمــزد هــا صــداي              ــش دســت ــزاي اف

آنـهـا   .  اعتراضشان را بلند کـردنـد  
نيـز بـا نـگـرفـتـن غـذا اعـتـراض                  

اين . اخطاري خود را ابراز داشتند
اعتراض سـه روز طـول کشـيـد و             
کارفرما وعده هـايـي مـبـنـي بـر             

امـا  .  بهبود دستمزد کارگـران داد   
کارگران اعالم کـرده انـد کـه اگـر           
جواب نگيرند اعتراضشـان را در      
اشکال گسترده تري ادامه خواهند 

گـفــتــگــوي مـديــريــت پــارس       .  داد
خودرو در مقابل کارگران معترض 

او در .  اين کارخانه خواندني است
سخنانش بيان ميـکـنـد کـه پـيـام           

و در جهت . کارگران را گرفته است
بهبود آن حتما اقدام خواهد شد و   
همانجا در اوج ضعف و هـراسـش     
ميگويد که قرار نيسـت بـا هـيـچ         

 . شود" برخورد"کارگر معترضي 
دي ماه همـيـن هـفـتـه         ٢٣در 

مـتـري از سـوي         ١٥نيز طوماري 

معلم خطاب به الريجانـي   ٦٠٠٠
رئيس مجلـس داده شـد و در آن             
معلمان خواهان حقـوق عـادالنـه،      
تامين عدالـت، رفـع تـبـعـيـض و             
تامين حقوقي کـه نـيـازهـاي يـک          
زندگي شرافتمندانه را برآورده کند 

معلمان سالهاست که بـه  .  شده اند
سطح نازل حقوقهايشان معترضند 
و ايـن طـومـار جـرقـه اي از ايـن                 

 . اعتراض است

اعتراض کارگران ايران خودرو 
در کنار ساير مبارزاتي که بـه آن      

هـزار     ٤٠اشاره کردم و  طـومـار       
کارگـر بـر سـر خـواسـت افـزايـش                
دستمزدها که سه سالي اسـت در      
جريان است، راه را براي کـارگـران     
کارخانجات ديگر براي  بـر پـايـي      
اعتصابات کارگري حول خـواسـت   
افزايش دستمزدها و متحـد شـدن     
سراسري حول اين خواست باز کرد 

 . و اين اتفاق مهم است
اين اعتراضات  بـيـش از هـر        
چيز نشـان از صـف آرايـي بـزرگ             
کارگران براي به ميـدان آمـدن بـا        
ــمــزدهــا           ــزايــش دســت خــواســت اف

 . حکايت ميکند
در شرايطي که طبق گزارشات 
خود حکومت خط فقر بـاالي سـه     
ميـلـيـون تـومـان اسـت و حـقـوق                 
کارگران و بخش هاي حقوق بگيـر  
جامعه حول و حوش يک ميليون و 
نيم و يک ميليون و حـتـي بسـيـار       
کمتر از آن است، در شرايطـي کـه     
قيمت ها هر روز افزايش بيشتـري  
پيدا کرده و فضاي جامعه در برابر 
فقر و فالکت بيسابـقـه اي کـه بـه           
مردم تحميل شده، به مرز انفجـار  
رسـيــده اســت، خـواســت افــزايــش         
دستمزدها خواست کل کارگران و   

از .  بخش عظيمي از مـردم اسـت      
اينرو خواستي اجتماعي است کـه  
همه کارگران، معلمان، پرستاران، 
بازنشستگان، کارگران بـيـکـار و        
ــر                   ــران را در ب ــگــي ــه مــزد ب هــم

دامن گرفتن مبارزه بـر  .   ميگيرد
سر اين خـواسـت در ابـعـادي کـه              

اشاره کردم خود يک اتفاق سياسي 
مـبـارزه اي     .  مهم در جامعه است

که کارگران در راس آن قرار دارنـد  
و بطور واقعي خواست کل جامعه 

 . را نمايندگي ميکنند
در چنين شـرايـطـي گـفـتـمـان            
کارگران و کل مـردم ايـنـسـت کـه          

اما اين . خط فقر را قبول نميکنيم
در سال .  گفتمان را بايد تعين داد

گــذشــتــه کــارگــران پــتــروشــيــمــي        
مــاهشــهــر بــا خــواســت حــداقــل           
دستمزد دو ميليون تـومـان جـلـو         
آمدند و نقش مهمـي در تـقـويـت         
جــنــبــش بــراي خــواســت افــزايــش        

امسال بـا بـه     .  دستمزدها داشتند
ميدان آمدن کارگران ايران خودرو، 
گفتمان ما اينست که اگر خط فقر 
رقمي باالي سه مـيـلـيـون تـومـان         
است، حداقل دسـتـمـزدهـا نـبـايـد          

 . کمتر سه ميليون تومان باشد
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اعتراضـات کـارگـري بـر سـر            
دستمزدهاي مـعـوقـه يـک کـانـون           
ــاي              ــارزه در شــهــره ــمــي مــب دائ
مختلف است که مستقـيـمـا روي      
فضاي سياسـي شـهـرهـا و تـوازن            

از .  قواي جامعه تاثير مـيـگـذارد     
جمله اعتراض مهم ديگر کارگري 
ــتـــه اي کـــه گـــذشـــت،                 ــفـ در هـ
اعتراضات کارگران لوله صفـا در    

. ساوه است که همچنان ادامه دارد
کارخانه لوله صفا يکي از کـانـون   
ها داغ اعتراضات کارگري است و 
مبارزات اين کـارگـران در کـنـار           
کارگران پروفيل ساوه تاثير مهمي 
بر فضـاي اعـتـراضـي ايـن شـهـر                

دي تـا کـنـون       ٢٠از .  داشته است
دور ديگري از مبارزات کـارگـران     
نورد لوله صفا بر سر طلبهـايشـان   

ــقــطــه قــوت مــهــم        .  شــروع شــد    ن
کارگران لوله صفا اتکاي آنهـا بـر     
تصميـم گـيـري هـاي جـمـعـي در                

از .  مجامع عـمـومـي شـان اسـت         
ــر دور از                       ــن رو در هـ ــيـ ــمـ هـ
مبارزاتشان توانستـه انـد قـدمـي         
کارفرما را عقب برانند و بخـشـي   
از دستمزدهاي معوقه خود را نقد 

ــد  ــن ــک           .  کــن ــه ي ــارخــان ــن ک در اي
. کشاکش هر روزه در جريان اسـت 

کارفرما قلدري ميکند و کارگران 
 از جمله بنا بر آخرين. ايستاده اند
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خبر بدنبال اعتراضات متـحـدانـه    
کارگران کارفرماي نورد لوله صفا  
يکماه از چهار ماه دستمزد معوقه 

اما به تعهد . کارگران را واريز کرد
ديگر خود يعني پـرداخـت بـدهـي       
هايش بـابـت بـيـمـه کـارگـران بـه                 
حساب سازمان تامين اجتمـاعـي   

ــکــرد     از ايــن رو ايــن         .  عــمــلــي ن
کارگران کـه در مـيـان کشـاکـش              
کارفرما و تامين اجتماعي  دفتر 
چه هايشان تمديد نشده است، روز 

دي ماه دوباره دسـت از کـار          ٢٤
آنها در برابر گفتـه هـاي     . کشيدند

ضد و نقيض مـقـامـات مسـئـول          
اعالم کردنـد  فـقـط در صـورتـي              
شروع بکار خواهند کرد که تسويه 
حساب بيمه خود را بر روي سايت 
سازمان تامين اجتماعي مشاهده 

بدين ترتيب کارگران وعـده    .  کنند
کـارگـران   .  شفاهي را قبول نـدارنـد  

اجازه نميدهند که در دل دعواهاي 
کارفرما و تامين اجتماعي آنها را 

کارگران حـقـشـان    . پاسکاري کنند
دور قبلي مبارزات . را ميخواهند

کارگران نورد لوله صفا کـارفـرمـا    
متعهد شد که دستمزدهاي معوقه 
ــدي شــده،             ــن ــب را بصــورت زمــان

و کـارگـران اعـالم        .  پرداخت کـنـد  
کرده اند که اگر اين تعهدات انجام 
نشــود، دســت از کــار خــواهــنــد            

 . کشيد

نگاهي به فضـاي مـبـارزاتـي         
کارگران نورد لوله صفا، بـيـانـگـر       
فضاي تـعـرضـي اعـتـراضـات در           

 . محيط هاي کارگري است
يکي ديـگـر از هـمـيـن دسـت             
مبارزات کارگري که سر و صـداي  
بسياري برپا کرده اسـت، مـبـارزه      
کــارگــران واگــن پــارس در اراک             

اين مبارزات ده روز طـول        .  است
ديــمــاه ادامــه       ١٥کشــيــد و تــا        

اما موضوع فيصله نيافته . داشت
است و کارگران با دادن فرصتي ده 
روزه اعالم کرده اند که اگر جـواب  
نگيرند دست به اعتراض خواهنـد  

 ٤اعتراض ايـن کـارگـران بـه           . زد
ماه حقوق معوقه و اخراج يکي از 
کارگران به اسم درخشنده بخت که 
از اعضاي شـوراي اسـالمـي نـيـز          

يــک تــالش    .  هســت، مــي بــاشــد      
شوراهـاي اسـالمـي ايـنـسـت کـه              
مبارزه کارگران علـيـه اخـراج را،        
اعتباري به وجود شوراي اسالمي 
و تقويت آن در اين کارخانه تبديل 

از هميـن رو در انـعـکـاس           .  کنند
مـاه حـقـوق       ٤خبر کمتر بحثي از 

مــعــوقــه کــارگــران مــيــکــنــنــد و          
فوکوس را بر روي مسـالـه اخـراج      

نـمـايـنـده     " اين کارگر تحت عنوان 
در حاليـکـه   .  گذاشته اند"  کارگري

کارگران هر جا که اخراجي صورت 
ميگيرد، صـرف نـظـر از ايـنـکـه               
کارگر اخراج شـده عضـو شـوراي          
اسالمي است و يا نيست، بايد به 
اين تعرض کارفرما اعتراض کنند 

چرا . و اجازه چنين کاري را ندهند
که هـر گـونـه تـعـرضـي از جـملـه                 
اخراج هر کارگر مقدمه تعرض بـه  

نکته مهم اين .  همه کارگران است
ــبــايــد گــذاشــت ايــن              اســت کــه ن
ــراي             ــه اي ب ــمــاي مــبــارزات دســت
شوراهاي اسالمـي و دارو دسـتـه          
هايشان شـود تـا بـه ايـن وسـيلـه               
سعي کنند براي خود در مـحـيـط      

 . هاي کار اعتبار بدست آورند
در اخــبــار مــنــتــشــر شــده در         
خبرگزاري هاي دولتي خبر خاتمـه  
ده روز اعتصاب  کـارگـران واگـن        

اعضاي "پارس تحت عنوان اينکه 
بـراي نشـان     "  شوراي اسالمي کـار 

مـقـام   " خود بـه      " حسن نيت"دادن 
کــارگــر    ٩٠٠از   "  هــاي مــحــلــي    

اعتصابي خواستند که توليد را از 
بـه ايـن     .  سـر گـيـرنـد، اعـالم شـد            

معني که شوراهاي اسالمي خـتـم   
اعتصاب را اعالم کـردنـد، بـدون        
اينکه سـخـنـي از ايـن بـاشـد کـه                
کارگران ده روز فرصت داده اند که 
اگر پاسـخـي داده نشـود، دوبـاره           
اعتراضاتشان را از سـر خـواهـنـد       
ــوران                  ــان کـ ــمـ ــت و در هـ ــرفـ گـ
مبارزاتشان وعده پرداخت يکـمـاه   
از دستمزد معوقـه شـان بـه آنـهـا            

بديـن تـرتـيـب  شـوراي            .  داده شد
اســالمــي کــارخــانــه واگــن پــارس        
توانستند همانطـور کـه خـودشـان         
نيز اعالم کردند، حسن نيت کامل 
خود را به مقامات مـحـلـي و از          

جمله به بختياري فرمانـدار شـهـر      
اراک نشان دهند و کوشيدند نقـش  
ترمز کننده خود را ايفا کنند، بـه    
اين دلـيـل کـه ديـدنـد اوضـاع از               

ايـن  .  دستشـان خـارج شـده اسـت          
ــن                 ــروز اي ــه ام ــشــي اســت ک ــق ن
تشکلهاي دسـت سـاز جـمـهـوري            
اسالمي، تالش دارند در بسيـاري  
از مبارزات کارگري ايفا کنـنـد و     
تقابل با آن هوشياري مـا را مـي       

به اين مـعـنـي کـه  شـدت            .  طلبد
گرفتن نزاعـهـا و کشـاکـش هـاي            
درون حــکــومــت، دامــنــه اش بــه          
جنبش کارگري نيـز کشـيـده شـده         
است و يـک تـالش حـکـومـتـيـان                
ايـنــسـت کـه ضـمــن اســتـفــاده از              
تشکلهاي دست سـاز حـکـومـتـي        
مثل دار و دسته هـاي شـوراهـاي        
اسالمي و خانه کارگر براي مهـار  
کــردن و تــرمــز کــردن مــبــارزات           
کارگري، جلوي دست درازي هـاي    
بيشتر آنها بايستـنـد  تـا مـبـادا            
بــرگ بــازنــده اي بــدســت حــريــف           

و در مــتــن ايــن       .  مـقــابــل دهــنــد   
کشــاکــش کــارگــران نــيــز فــرصــت        
تحرک بيشتري پيدا کـرده و جـلـو          
مي آيند و خواستهايشان را طـرح  

از هميـن رو ديـدن ايـن          .  ميکنند
بازي و سياست هاي دولت، کوتاه 
کردن دست شوراهاي اسـالمـي و       
دار و دسته هاي خانه کارگر از سر 
راه مبارزات کارگري و اتـکـا بـه          
مجامع عمـومـي کـارگـري شـرط          
مهمي براي متحد نـگـاهـداشـتـن        

. صف اعتراضات کـارگـري اسـت       
اين يک درس مهم ده روز مـبـارزه   
قدرتمند کارگران واگن پارس اراک 

 .است
اهــمــيــت و جــايــگــاه ده روز           

مبارزه کـارگـران پـارس واگـن را             
ميتوان در عکس العمل بختياري 
فرمانداري شهر اراک بـه روشـنـي        

دي بـخـتـيـاري طـي             ٧روز   .  ديد
حـقـوق مـاه      : " سخناني مـيـگـويـد    

گذشته کارگران واگن پارس بنا به 
قول کارفرما و مدير کارخـانـه در     
روزهاي آينده به حساب آنان واريز 

شود و بنا داريم با تعامل همه  مي
تر به تنش حاکم  جانبه هرچه سريع

بر فضاي کارگري شهر اراک خاتمه 
بـعـد نـيـز ادامـه داده و              .".  دهيم

طرح برخي مسائـل در    : " ميگويد
هــاي هــمــســو بــا          بــرخــي رســانــه   

جريانهاي ضد انقالب بـا پـوشـش      
جهت دار و مسايل کذب و عـاري  

ها  از واقعيت سبب شده تا اين روز
هـا     نام شهـر اراک در ايـن رسـانـه            

در آخر نيز بر اينکه .". شنيده شود
درج خبر مـبـارزات کـارگـران در           

هـيـزم آتـش      " رسانه هاي خبري بر   
تنور رسانه هاي بـيـگـانـه و ضـد            

مي افزايد، تمام وحشت و " انقالب
 .هراسش را بيان ميکند

اين سخنان بيش از هـر چـيـز          
نشانگر قدرت اعتراضات کارگران 
واگن پارس و هپکو و اعتراضات 
کارگري در شـهـرهـاي مـخـتـلـف               

با اين قدرت ميتوان جلـوي  .  است
با ايـن قـدرت     .  اخراج ها را گرفت

ميتوان دستمزدهاي پرداخت نشده 
را نقد کرد و با اين قدرت ميشود 
به صف جنبـش اعـتـراضـي بـراي          
ــمــزدهــا           ــزايــش دســت خــواســت اف

 . پيوست
عالوه بـر دو اعـتـراض مـهـم            
کارگران لوله صفا و واگن پارس به 
دستمزدهاي مـعـوقـه مـا شـاهـد             
اعتراضات گسترده اي بر سر ايـن  
مــوضــوع کــه يــک مــحــور مــهــم           
مبارزات کارگري در ايران اسـت،    

نــمــونــه هــايــي از ايــن         .  هســتــيــم
مبارزات در هفته جاري عبارتنـد  

 ٢٩٠اعتراض يک هـفـتـه اي          :  از
کارگـر مـعـدن چشـمـه پـودنـه در                

مـاه حـقـوق         ٤کرمان به تـعـويـق      
ديماه ادامه  ٢٠معوقه خود که تا 

داشت، تجمع کارگران بازنشسـتـه   
کارخانه ايران برگ در شهر رشـت    
در بيستم ديماه به دليل دريـافـت     
نکردن دستـمـزد سـالـهـاي پـايـان            
خدمت خود بعد از گذشـت هـفـت      
ماه، اعتصاب کارگران کـارخـانـه      
سراميک هاي صنعتي اردکـان در    

پـرداخــت  دي مـاه بـه عـدم                  ١٩
حقوق و مزايا و نا امني مـحـيـط    
کارشان، اعتصاب کارگران شرکت 
کشت و صـنـعـت هـفـتـه تـپـه در                 

ماه دستمزد  ٦شانزدهم دي ماه به 
معوقه خـود، تـجـمـع اعـتـراضـي            
کارگران شرکت کشت و صـنـعـت        
بهکده رضوي در استـان خـراسـان      
در شانزدهم دي ماه در اعـتـراض     
به عدم دريافت ده ماه حقوق و حق 
بيمـه شـان، تـجـمـعـات کـارگـران               
کارخانه سها سـرام در شـانـزدهـم         
ديماه در اعتراض به عدم پرداخت 

مبارزات کارگران  ماه دستمزد، ٦
ــه                 ــال در اعــتــراض ب ــارس مــت پ

 . دستمزدهاي معوقه
نگاهي بـه ايـن اخـبـار نشـان            

مــيــدهــد کــه چــگــونــه مــبــارزات         
کارگري بر سر دستمزدهاي معوقه 
يک کـانـون دائـمـي اعـتـراض در               

ظرفيت و .  شهرهاي مختلف است
پتانسيل ايـن مـبـارزات را بـايـد            

اين مبارزات مـيـتـوانـد       .  شناخت
بســـتـــري بـــراي رفـــتـــن بســـوي            
اعتراضات سراسري بر سرخواست 

 . افزايش دستمزدها باشد
 

-���D" از �# روز 
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در هفته اي که گذشت فقط در 

دي هـزاران کـارگـران در           ١٧روز 
کارخانجات ايران خوردو، مـعـدن     
زغال سنگ سـنـگـرود، کـارگـران          

 ٥٠٠٠برق که به نـمـايـنـدگـي از          
ــه نــوع                  ــراض ب ــت ــر در اع ــارگ ک
قــراردادهــاي اســتــخــدامــي خــود       
مقابل مجـلـس اسـالمـي تـجـمـع            
داشتند، کارگـران ايـران تـايـر بـا            

کارگر که آنها نيز به  ٧٠٠بيش از 
قراردادهاي کاري خـود اعـتـراض      
داشتند، در اعـتـراض و مـبـارزه           

در همين روز يک موضـوع  .  بودند
ديگر اعتراض کارگران ايران تاير، 

خروج از رکـود  " اعتراض به اليحه 
دولت است که که دست " اقتصادي

کارفرمايان را براي اخراج بيشـتـر   
 . کارگران باز ميگذارد

 

	ر��ان در ��ا�� -'�V	ت 
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دي کــارگــران    ٢٠صــبــح روز      
جمعي از کارگران در اعتراض بـه    
تهاجم حکومت اسالمي به زندگي 
و معيشت کارگران تحـت عـنـوان      

در مـقـابـل      "  تغـيـيـر قـانـون کـار          " 
. مجلس اسالمـي تـجـمـع کـردنـد          

گويند با تصويب ايـن   کارگران مي
قراردادهاي بـا  : " بند که مي گويد

روز بـايـد بصـورت           ۳۰بيـش از      
کتبي و در فـرم مـخـصـوص کـه                
تــوســط وزارت کــار در اخــتــيــار           

مـا  ."  گيرد بـاشـد     طرفين قرار مي
شاهد بيکاري گسترده کارگران در 
واحدهاي بزرگ صنعتي و توليدي 
خواهيم بود و ايـن شـامـل هـمـه              
کارگراني که داراي قـرارداد دائـم       

کـارگـران   .  هم هستند خواهـد شـد    
گويند در صورت تصويب ايـن   مي

تبصره براي کارفرمايان به صـرفـه   
که ديگر هـيـچـگـاه قـرارداد         است

 ۱۰ صفحه  

 

 ۷ از صفحه  

 هفته ای پر از اعتراض در ميان کارگران
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سـال جـديـد،        : محمود احـمـدي  
بــا حــمــالت اســالم         ۲۰۱۵ســال   

. سيـاسـي در پـاريـس روبـرو شـد              
مــردم در ســراســر دنــيــا از اوج               
جنايت اسـالم سـيـاسـي در قـلـب             
اروپا به تـکـان در آمـد و مـا بـا                
اعتراضات وسيعي در کشورهـاي  
مختلف در اعتراض به عمـلـيـات    
تــروريســتــي اســالم ســيــاســي در         

تــاکـنــون  .  پـاريـس مـواجـه شـديـم          
فجايع اسالم سياسـي عـمـدتـا بـه          
کشورهاي خاورميانه و آفريقـايـي   
محدود شده بود، ولي اين بار مي 
بينيم که پاريس شاهد عـمـلـيـات       

اين . تروريستي اسالم سياسي بود
 مساله را چگونه توضيح ميدهد؟

 

ايــن اولــيــن     : عــلــي جــوادي  
اقدام تروريسم اسالمي نيست کـه  
در اروپا و آمريکا نيز فاجعه مـي  

ــنــد  ــري ــيــن         .  آف ــاجــعــه خــون  ۱۱ف
سپتامبر به عبارتي نقطه عطـفـي   
در گسـتــرش دامــنـه تـحــرک ايــن            

. تروريسم کور و ضد انسانـي بـود    
پس از آن نيز ما شاهد عـمـلـيـات     
تروريستي متفاوت در انگلستان، 

. اسپانيا، آمريکا و کانادا بـوديـم    
به اين اعتبار گسترش عـمـلـيـات       
تروريستي در آمريکا و اروپا امـر  

اما شايد آنچه کـه  . تازه اي نيست
ويـژگــي دوره حــاضــر را تــعـيــيــن           
ميکند اين است کـه يـک نشـريـه           
کــمــدي چــپ و ضــد مــذهــبــي و             
منتقد دستگاه کثيف مـذهـب در     
قلب اروپا مورد تعرض آدمکشان 

و .  اســالمــي قــرار گــرفــتــه اســت         
مدافعين بي شرم اين اقدام اعـالم  

" انتقام پيـامـبـر اسـالم      " کردند که 
و همانطور کـه انصـار     .  گرفته شد

حزب اهللا در ايران در نشريه خـود    
حکم امـام جـعـفـر         " اعالم کرد که 

ايــن اقــدام     ".  صــادق اجــرا شــد        
جنايتکارانه اسالم سياسي پـديـده   
جديدي نيست، تالشي است بـراي    
محدود و مـرعـوب کـردن چـپ و           
جريانات ضد مذهـب و سـکـوالر        

فــرامــوش نــکــنــيــم     .  در جــامــعــه   
زمانيکه سلمان رشدي کتـاب آيـه     
هــاي شــيــطــانــي را بــه نــگــارش            
درآورد، حاج آقـا خـمـيـنـي حـکـم            
قتل وي را شخصا صـادر کـرد و         
ــزه              بــراي اجــراي ايــن حــکــم جــاي

ايـن  .  هنگفتي نيز تعيـيـن کـردنـد      
اقـــدام تـــروريســـم اســـالمـــي در          
راستاي مجموعه اقداماتي اسـت    
که اين جـنـبـش ارتـجـاعـي بـراي              
تحميل عقبگـردهـاي سـيـاسـي و          
مدني در اين جوامـع و گسـتـرش        
حوزه نفوذ و عـمـلـيـات خـود در              

 . اروپا و آمريکا انجام ميدهد
 

مــا بــا     : مــحــمــود احــمــدي  
واکنش هاي متفاوتي در قبال اين 

از .  اقدام تروريستي مواجه بوديـم 
يک طرف شاهد موج اعتـراضـات   
مردم در دفـاع از آزادي بـيـان و              
مـــحـــکـــوم کـــردن ايـــن حـــملـــه            
تـروريســتـي هســتـيــم و از طــرف            
ديــگــر شــاهــد ايــن هســتــيــم کــه           
دولتمردان کشورها در صـف اول        
ــن اقــدام                 ــه اي ــي ــل ــرات ع ــاه ــظ ت

. جنـايـتـکـارانـه قـرار مـيـگـيـرنـد               
ارزيابـي و تـبـيـيـن شـمـا از ايـن                   

 واکنش ها چيست؟ 
 

واکنش نسبت   : علي جوادي
به اين اقدام تروريستي بدون شـک    

اين واکنشها علي .  يکسان نيست
الــعــمــوم از دو اردوي ســيــاســي            
مــوجــود در جــامــعــه صــورت               

ــرد   ــگــي ــه           .  مــي ــک طــرف، ک از ي
مشخصه و ويژگي خاص شـرايـط     
حـاضـر اســت، مـا شــاهـد اعــالم             
نــفــرت و انــزجــار مــردم عــادي،            
قربانيـان تـروريسـم اسـالمـي، آن            
موجوديـتـي کـه مـا در ادبـيـات               

نـيـروي   " سياسي خود تحت عنوان 
از آن نام " بشريت متمدن"يا " سوم

ايـن اردوي اول      .  برديـم، هسـتـيـم      
گسترده و عظيم و پـيـشـرو        .  است
و اکـنـون بـه مـيـدان آمـده               .  است
ــد            .  اســت ــاه ــگــر ش از طــرف دي

واکنش جريانـات دسـت راسـتـي،         
فــاشــيــســتــي، مــهــاجــر ســتــيــز و         
همچـنـيـن سـردمـداران دسـتـگـاه             
ــهــاي             ــت ــي و دول ــت ــروريســم دول ت

مسـالـه   .  ارتجاعي حاضر هستيـم 
حائز اهمـيـت ايـن اسـت کـه ايـن               
صفوف از هم قابل تمايز هستند، 
يکي نيستند، اهداف مشـتـرک و       

يکي . سياستهاي مشترکي ندارند
آزاديخواه و پيشرو است، ديـگـري   
ــي و                 ــاعــي و ضــد انســان ــج ارت
تروريسـت و از جـنـس تـروريسـم              

. اسالمي، اما در جـبـهـه مـقـابـل        
تـظــاهــرات پــاريــس اگــر پــيــامــي        

جـبـهـه    " داشته باشد اين است کـه    
نيروي اصلي اين کشـمـکـش    " سوم

و جدال است و نه آن مـرتـجـعـيـن          
ــيــشــاپــيــش صــف             ــتــي کــه پ دول

ايـن  .  اعتراض حرکـت مـيـکـردنـد       
جريانات خود اگر چـه در جـبـهـه           
مقـابـل تـروريسـم اسـالمـي قـرار              
دارند اما تماما ارتجاعي و ضـد    
ــه             ــام ــارن ــد، داراي ک ــي ان انســان
سـيـاهــي در جــنـگ و کشـتـار و                
ميليتاريسم و قلدري و آدمکشـي  

اين جـريـانـات خـود يـک          .  هستند
پاي مشروعيت بخشيـدن و پـر و         
بال دادن به جنبش اسالم سياسـي  

حضور و تالش اين جريـانـات   .  اند
براي حقنـه کـردن خـود بـه صـف              
اعتراض متـرقـي و ضـد مـذهـب            
عليه اسـالم سـيـاسـي نـمـيـتـوانـد              
ماهيت اين اعتراضـات تـوده اي       

ايـن دو صـف       .  را مخدوش کنـنـد  
متعـلـق بـه دو جـنـبـش و اردوي                 

امــا نــيــروي   .  مــتــفــاوت هســتــنــد  
اصلي در اين تالقي چند جانبه را 
ــخــواه             ــمــدن و آزادي ــت مــت بشــري

 . تشکيل ميدهد
 

بــرخــي   : مــحــمــود احــمــدي   
اقـدام تــروريسـتــي در پــاريـس را            
محکوم ميکنند اما در عين حال 
اعالم ميکننـد کـه اقـدام نشـريـه            

" خط قرمـز " چارلي هبدو عبور از 
توهين بـه پـيـامـبـر اسـالم             .  است

در عـيـن   .  قابل قبول نيست. است
حال اين اقدام تروريستي ربطي به 

بـا  "  اسالم ميانه رو  . " اسالم ندارد
. ايــن اقــدامــات مــخــالــف اســت         

بخصوص اينکه در روزهاي اخـيـر   
شاهد برگزاري تظاهراتي در آلمان 
بوديم که ايـن اقـدام را مـحـکـوم              
ميکرد و اعالم ميکرد کـه اسـالم     
مـيـانـه رو ديــن رحـمـت و رافــت                

 پاسخ شما چيست؟ . است
 

اين مجمـوعـه     : علي جوادي
ــاع                ــف در دف ــالش ســخــي ــک ت ي
خجوالنه از اقـدام تـروريسـتـي در         

حتي اعالم ضـمـنـي    .  پاريس است
اينکه گويا نـتـيـجـه کـاريـکـاتـور             
نشريه هبدو اين اقدام تروريسـتـي   
است خود يک دفاع هر چنـد غـيـر      
مستقيم از جنايت اسالميـسـتـهـا     

خــط " تــالش بــراي ايــجـاد        .  اسـت 
در مورد محـمـد و يـا هـر           "  قرمز

فرد و هر مقولـه ديـگـري مـانـنـد           
مذهب و مليت و غيره يـک اقـدام     
ارتجاعي و تالشي براي تـحـمـيـل       
استبداد و ارتـجـاع و تـحـجـر در              

مــا مــقــدســات     .  جــامــعــه اســت    
ما هيچ خـط قـرمـزي در          .  نداريم

هـيــچ  .  ابـراز وجــود بــيـان نـداريــم         
پديده اي نـمـيـتـوانـد خـود را در                 

بپوشاند و براي "  مقدسات"زرورق 
" مصونيـت سـيـاسـي      " خود مجوز 

دريافت کند و يا بدتر مـنـتـقـديـن      
خود را با حکم فتوا و قتل روبـرو    

رکن اصلي آزاديهاي بي قيد .  کند
و شرط سياسي از نـظـر مـا نـقـد            
ــمــاعــي،             ــب اجــت ــمــامــي جــوان ت
سياسي، اقتصادي و فرهـنـگـي و      

. مذهبي و ملي در جامـعـه اسـت     
آزادي قيـد و بـنـد و مـحـدوديـت               

ــدارد        .  نــدارد مــا .  حــد و حصــر ن
قاطعانه در مقابل هر جرياني کـه  
بخواهد محدوديتي بـر آزاديـهـاي      
سياسي و ابراز وجـود اجـتـمـاعـي        

 . بگذارد، مي ايستيم
نقد مذهبي همـواره يـکـي از        
ارکان اصلي پيشرفت خود آگاهي 

و تمدن بشري در طول تاريخ بـوده    
ــد و             .  اســت ــاي ــق خــالــصــي از ع

باورهاي عميقا ارتجاعي و عقـب  
مانده مذهبـي نـقـش مـهـمـي در             

جلوگيـري  .  تاريخ بشر داشته است
از ايـن رونـد و حـرکـت تـاريـخـي                
اقدامي براي تـرمـز گـذاشـتـن بـر             

تـاريـخ   .  پيـشـرفـت بشـريـت اسـت          
رنسانس، تحول عـظـيـمـي کـه در          
اروپــا صــورت گــرفــت، بــا نــقــد             
مـذهــب مســيـحــيــت و دســتــگــاه         
جنايتکار کليسياي مذهب شـروع  
شد و با دهـنـه زدن بـر پـوزه ايـن              

. دستگاه مافيايي گسترش يـافـت  
و امروزه نـيـز هـر گـام پـيـشـروي                
بشريت در عين حال به نقد اسـالم  
و اسالم سياسي، به نـقـد خـرافـه،         
عقب مـانـدگـي، ضـديـت بـا زن،             
ضـديــت بــا خــوشـي و شــادي در             

. جـــامـــعـــه، گـــره خـــورده اســـت         
جريانات اسالمـي کـه بـعـضـا بـا             
کمک دول و رسانه و آکادمي هـاي  
غربي به ميدان آمده و مـخـالـفـت     
خود را بـا اقـدامـات تـروريسـتـي           
اسالم سياسي اعـالم مـيـکـنـنـد،           
اينها نيز در زمره مخالفين آزادي 

مـا عـمـيـقـا        .  بيان و نقد هسـتـنـد   
معتقـديـم کـه شـرايـط بـراي يـک                
مبارزه گستره و همه جانبه علـيـه   
کليـت مـذهـب و جـنـبـش اسـالم                

بـايـد تـالش      .  سياسي فراهم اسـت 
کرد که ريشه هاي مـذهـب را در         
جامعه در يک پروسه آگـاهـگـرانـه       

بايد دول اسـالمـي را       .  خشک کرد
ــد          ــه زيــر کشــي بــايــد بســاط      .  ب

گروههاي اسالميستي تروريستـي  
 . را جمع کرد

اسـالمـي     -تظاهرات دولـتـي     
در آلمـان گـوشـه اي از سـيـاسـت               

خوب و "ارتجاعي تقسيم اسالم به 
، " تــنــدرو و مــيــانــه رو             " ،   " بــد

فـــانـــدمـــنـــتـــالـــيـــســـم و غـــيـــر         " 
تــالش .  اســت"  فــانــدمــنــتــالــيــســم  

ميکنند جناحي از اسالم سياسي 
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" نرم تـري   " را، جناحي که سياست 
در قبال غرب دارد را در مـقـابـل        

ايـن  .  بخش ديگر به ميـدان آورنـد    
تقسيم بنديها نتيجه اي جز بـقـاء     
اسالم سيـاسـي و گسـتـرش پـايـه             
هاي آن به کمـک ايـن دول غـربـي           

و ما کسانيـکـه قـربـانـيـان         .  ندارد
اســالم ســيــاســي هســتــيــم بــهــتــر         

" خـوش خـيـم     " ميدانيم که اسـالم      
اسالم سياسي و دسـتـگـاه    .  نداريم

اسالم يک هيوالي سـيـاسـي اسـت       
که بايد شرش از سر جـامـعـه کـم         

هـر گــونــه امــتــيــاز دادن و          .  کـرد 
سازش با بخشي از اسالم سياسي 
منـجـر بـه تـقـويـت صـفـوف ايـن                  

. جنـبـش ارتـجـاعـي خـواهـد شـد              
ببينيد کسـانـي کـه بـه دسـتـگـاه                
کليساي مسيحيت دهنه زدنـد بـا     
پرچم مسيـحـيـت مـدرن و صـلـح             

تنها در چنين . دوست وارد نشدند
پروسه اي است که ميتـوان هـمـان      
سرنوشت دستگاه مسـيـحـيـت را         
براي دستگاه اسالم و جنـبـشـهـاي     

جــامــعــه .  اســالمــيــســتــي رقــم زد    
بشري امروز نيازمند يک مـبـارزه   
همه جانبـه بـراي مـذهـب زدايـي            

 .است
 

بـرخـي در       : محمود احمدي
پاسخ خواهند گفت که نقدي که از 
جريان اسـالم شـمـا و جـريـانـاتـي              
مــانــنــد چــارلــي هــبــدو و حــزب            
کمونيست کارگري انجام ميدهند 
مـيــتــوانـد بــه اســالم هـراســي در            

پـاسـخ شـمـا       .  جامعه منتج شـود   
 چيست؟ 

 

مــن اذعــان     : عــلــي جــوادي  
ميکنم که يـکـي از مـخـتـصـات             
جنبش ما مقابله همه جـانـبـه بـا         
دسـتـگـاه مـذهـب و تـالش بــراي               

. مذهب زدايي از جـامـعـه اسـت          
مبارزه براي جدايي دين از دولت، 
مبارزه بـراي کـوتـاه کـردن دسـت            
مذهبي از زنـدگـي مـردم، امـري           
است که ما در دستور خـود قـرار       

. اين يک پروژه مـا اسـت    .  داده ايم
مذهب بـمـثـابـه       .  ما ضد مذهبيم

يک باور عهد عتيق و ارتـجـاعـي        
مــيــتــوانــد وجــود داشــتــه بــاشــد،        

ميتواند هواداراني داشـتـه بـاشـد       
امـا بســاط دسـتــگــاه مـافــيــايــي          
مذهب و اسالم سيـاسـي را بـايـد         

اين خصلت جنبش ما يـک  . برچيد
خصيصه مهم و حياتي در رشد و   

يـک شـرط     .  آگاهي جامـعـه اسـت     
رهايي جامعـه بشـري رهـايـي از           
سلطه و قيـد و بـنـدهـاي مـذهـب             

اســالم " کســانــيــکــه بــحــث      .  اســت
را مــطــرح مــيــکــنــنــد،       "  هــراســي

مدافعين آشکار و خـجـول اسـالم        
اگر اسالمي نباشنـد، بـر     .  هستند

اين باور ارتجاعي انـد کـه اسـالم        
پديده اي قائم بـه ذات مـنـفـي و             
ارتجاعي نيست و نبايد مورد نقد 

تــالش .  و تــمــســخــر قــرار گــيــرد         
ميکنند که جامعه فراموش کـنـد   
که اسالم در چه پروسه خـونـيـن و        
ــود را در                 ــطــره خ ــي ــي س ــاه ســي
بخشـهـايـي از جـهـان گسـتـرانـده               

ــن اســت کــه           .  اســت واقــعــيــت اي
نميشود تروريسم اسالمي را نـقـد     
ــاورهــاي               ــلــســفــه و ب کــرد امــا ف
عقيدتي و تاريخي اين جـريـان را       

ــکــرد     مــا مــاهــيــت ايــن        .  نــقــد ن
تالشهاي ارتجاعي را افشاء و نقد 

 . ميکنيم
 

در مقـابـل     : محمود احمدي
برخي خواهند که گـفـت کـه آتـش         
ــهــاي             ــظــاهــرات زدن مســاجــد و ت
فاشيستي در اروپا ناشـي از ايـن       

در باره آتش . است" اسالم هراسي"
 زدن مساجد چه ميگوئيد؟

 

همانـطـور کـه        : علي جوادي
قبال اشاره شد امروز دو صف، دو 
اردو در مقابله با اسالم سـيـاسـي      

. در صحنه سـيـاسـت فـعـال اسـت          
يکي ارتجاعي و ديگري مترقي و 

تالش براي يک کاسه . پيشرو است
کردن اين دو صـف يـک سـيـاسـت          
ارتجاعي براي جلوگـيـري از نـقـد         
اسالم و اسالم سياسي توسـط مـا     

مـا  .  و اردوي آزاديـخـواهـي اسـت      
نميگذاريم اين مـدافـعـان خـجـول          
ــانـــات              اســـالم از تـــحـــرک جـــريـ
فاشيستـي و ارتـجـاعـي بـمـثـابـه               
چماقي عليه صـف مـا اسـتـفـاده            

اما در بـاره مسـالـه آتـش             .  کنند

زدن مساجد هم چند نکته را بايد 
مـا پـروژه آتـش زدن          .  مطرح کـرد 

ما هر اقدامـي  .  مساجد را نداريم
را منجر بـه قـربـانـي شـدن مـردم             
عــادي شــود عــمــيــقــا مــحــکــوم           

مبارزه ما يـک مـبـارزه        .  ميکنيم
ــه و             ــانـ ــرايـ ــگـ ــاهـ ــي آگـ ــاسـ ــيـ سـ
آزاديخواهانه عليه اسالم و جنبش 

ما در عـيـن     .  اسالم سياسي است
حال تاکيد ميکنيـم کـه مسـاجـد         
اسالمي در غرب پايگاهـي بـراي     

ــيــرو            "  بــراي "  جــذب و پــرورش ن
. جريانات اسالميـسـتـي هسـتـنـد        

اين اماکن النه هاي جـاسـوسـي و      
پرورش تروريسـت هـاي اسـالمـي         

ما همانطور کـه پـروژه آتـش          .  اند
زدن ايــن امــاکــن را نــداريــم، بــه            
شدت بر عليه امکان دادن به ايـن  

در عـيـن حـال        .  جريانات هستـيـم  
خواهان کـنـتـرل و نـظـارت هـمـه                
جانبه بر عملکرد اين دستگاهـهـا   

مــا .  از جــانـب جـامــعــه هســتـيــم         
خــواهــان قــطــع هــر گــونــه کــمــک           
دولتها بـه ايـن مـراکـز اسـالمـي               

مــا خــواهــان بــرچــيــدن      .  هســتــيــم
مــا .  مــدارس مــذهــبــي هســتــيــم      

خواهان لغو کليه قوانين مذهـبـي   
کسـانـيـکـه ايـن        .  و شريعه هستيم

اقدام را در آلـمـان انـجـام دادنـد                
هدفشان ارتجاعي و ضد انسـانـي   

تقابلشان عليه اسالم اساسا . است
بر عليه مردم منتسـب بـه اسـالم        

. انـد "  مسـلـمـان   " ضـد فـرد       .  است
مبارزه ما در عـيـن     .  نژاد پرستند

حال مبارزه اي علـيـه ايـن اردوي        
اين جريانات . ارتجاعي نيز هست

و جريان اسـالم سـيـاسـي دو روي           
 .  يک سکه اند

اما در ايران مساله تفاوتها و 
مسجد در ايـران  .  ويژگيهايي دارد

مکـان شـکـنـجـه و اذيـت و آزار                 
مراکز کميته و سـپـاه     .  مردم است

بخشي از .  و اوباش اسالمي است
دستگاه تروريسم اسالمـي حـاکـم      

دور از انـتـظـار        .  در جـامـعـه انـد      
نيست که در يـک خـيـزش عـظـيـم           
ضد اسـالمـي ايـن مـراکـز مـورد             

اما نظـر  .  تعرض مردم قرار گيرند
شخصي مـن ايـن اسـت کـه ايـن                

مراکز را بايد تبديل به مراکز عام 
المنفعه مانند کتابخانـه، مـراکـز      
تفريحي و کلينيک و غيره تـبـديـل    

 . کرد
 

حســن   : مــحــمــود احــمــدي    
روحاني رئيس حکومت اسـالمـي     
اعالم کرده است که مخالف چنين 
اقداماتي است، گفته است اسـالم  

از .  دين رحمت و عـطـوفـت اسـت        
طرف ديگر اعالم کـرده اسـت کـه        
نشريه چارلي هبدو به پيغمبرشـان  
اهانت کرده و از خط قرمز عـبـور     

 . کرده است
 

ببيند مـوضـع     : علي جوادي
واقعي حکومـت اسـالمـي روشـن         

اينها خود بانيان تـعـرض و     . است
ترور عـلـيـه آزاديـخـواهـي و نـقـد               

پـــرونـــده .  مـــقـــدســـات هســـتـــنـــد   
جنايتشـان عـلـيـه مـردم ايـران و               

حکم .  منطقه روشن و حجيم است
قتل سلمان رشدي را سرکرده ايـن    

ــرد         ــادر کـ ــان صـ ــريـ ــا از    .  جـ امـ
آنجائيکه در شـرايـط سـيـاسـي و          
بين المللـي وخـيـمـي قـرار دارنـد             
نميتوانند حرف دلشان را راحت و 

. بدون بخود پيچيدن مطرح کنـنـد  
براي پي بردن به واقعيـت مـوضـع      
رژيم اسالمـي بـايـد بـه روزنـامـه             
کيهان و انصار حزب اهللا و غـيـره     

آنها دارند مـوضـع     . مراجعه کنيد
واقعي حکومت اسالمي را بـيـان     
ميکنند و همانطور که قبال اشاره 

امام جـعـفـر    " کردم گفتند که حکم 
واقعيـت انـکـار      ."  صادق اجرا شد

ناپذير اين است که بند نـاف ايـن       
جــريــان را بــا تــرور و کشــتــار و               
جنايـت و سـنـگـسـار و اعـدام و                 

ايـنـهـا    .  خشونـت قـطـع کـرده انـد           
تروريسم و خشونت کور اسـالمـي     

. را به جامعه بشري ارائـه کـردنـد       
اسالمي "  تدبير و اميد"اما دولت 

يک رکن تالش مذبوحانه شان اين 
است که خودشان را از زير ضـرب    
اعتراض گسترده تـوده اي عـلـيـه         

دارنـد  .  اسالم سياسي خارج کننـد 
تالش ميکنند جايي براي خود در 

غــيــر  " صــفــوف کــاذب اســالم             
" اسـالم صـلـح دوسـت        " ، " راديکال

ايـن مـبـنـاي       .  دست و پـا کـنـنـد          
موضع گـيـري دولـت اسـالمـي و            

ديـن  .  دست و پا زدنهايشان اسـت 
ايـن اوبـاش     "  رحمت و عـطـوفـت       " 

تـاکـيـد    .  جنايتکار را نيز ديده ايم
ميکنم بشريت امروز نيازمند يک 
مبارزه همه جانبه اجتماعي بـراي  
مذهب زدايي از تمامي شئـونـات   

 .*اجتماعي زندگي مردم است

 

 ۹ از صفحه  

 پيرامون فاجعه تروريسم اسالمي در فرانسه و پي آمدهاي آن

کتـبـي نـبـنـدنـد چـرا کـه در ايـن                    
صورت بطور اتوماتيک طول عمـر  

ــرارداد ــر           ق ــث ــا حــداک روزه    ۳۰ه
خواهد شد و کارفرما هر زمان که 

تــوانــد کــارگــر را        اراده کــنــد مــي    
اخراج و حداکثر خسارت اخراج به 

. روز خواهـد رسـيـد      ۳۰کسري از 
نتيجه تصويب اين تبصره تحميـل  

. بردگي بيشتر بـه کـارگـران اسـت        
ــن               ــي ــن ــر چ ــراب ــراضــات در ب اعــت
تهاجماتي يـکـي از عـرصـه هـاي            
مهمي مبارزات کارگران اسـت و      
هر بار که رژيـم دورخـيـز کـرده و             
طرحي را به جلو کشيده است، بـا    
مبارزات کارگران عقب رانده شده 

اکنـون حـکـومـت بـا طـرح             .  است
تـغـيـيـر در       " هاي متفـاوتـي چـون        

" طرح خروج از رکـود     " " قانون کار
و غيـره و غـيـره سـعـي مـيـکـنـد                  

در ايـن    .  شانسش را امتحان کنـد 
هفـتـه مـا شـاهـد اعـتـراضـات و                 
تجمعات کـارگـري در بـرابـر ايـن              
طرحها در مقابل مجلس اسالمي 

طرحهايي کـه خـود بسـتـر         .  بوديم
 . اعتراض هزاران کارگر است

مبارزات کارگري در هفته اي   
ــگــر فضــاي              ــه گــذشــت، نشــان ک
انفجاري در محيط هاي کـارگـري   

نگاه کردن به اين مبـارزات  .  است
در متن فضاي ملتـهـب جـامـعـه،        
جايگاه واقعـي ايـن مـبـارزات را           
مقابل چشم ما ميگذارد و نشـان    
از وزن مــهــم ايــن مــبــارزات در             

 . *اوضاع متحول امروز دارد

 

 ۸ از صفحه  

 هفته ای پر از اعتراض در ميان کارگران
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 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي

انتشار شماره جديد چارلي ابدو در سه ميليون نسخه و 
به فروش رسـيـدن آن در عـرض چـنـد سـاعـت پـاسـخ                      
محکمي به جانيان اسالمي مهاجم به دفتر اين نشريه، 
و  به همه دولتها و نيروهاي اسالمي در سراسـر دنـيـا      

 .  بود
انـجـمـن جـهـانـي فـقـهـاي              به گزارش خبرگزاريـهـا     

اسالمي، دانشگاه اسالمي االزهر، جمهوري اسالمي، 
دانشجويان اسالمگراي ترکيه، نيروهاي  اسالمـي در    
فيليپين و راديو البيان متعلـق بـه داعـش، بـه چـاپ              
کاريکاتور محمد در شماره جديد چارلي ابدو اعتراض 

امـا  .  کرده و آنرا توهين به مسلمانان دنيا دانسته انـد 
اين دولتها و نهادها  نه تنها مردم منتسب به اسالم را 
نمايندگي نميکنند بلکه خود نماينده و عامل سرکوب 
و کشتار و تحميل قوانين ضـد انسـانـي شـريـعـه  در               

 . جوامع اسالمزده هستند
همراهي و هـمـصـدائـي ايـن مـراکـز ارتـجـاع در                      
محکوميت شماره جـديـد چـارلـي ابـدو نشـانـدهـنـده                  
شکست ترور پاريس و پيروزي ميليونها مردمي است 
که يکشنبه گذشته در پاريس و ديگر شهرهاي اروپائي 

. با شعار من چارلي هسـتـم بـه خـيـابـانـهـا ريـخـتـنـد                  
ميليونها مردمي که اکنون با استقبـال بـيـسـابـقـه از           
شماره جديد چارلي ابدو يکبار ديگر انزجار خود را از 
تروريستهاي اسالمي و حمايت خود از نـقـد و هـجـو             

 . مقدسات و تابوهاي مذهبي را به نمايش ميگذارند
اما چارلي ابـدو تـنـهـا تـعـرض مـردم اروپـا بـه                       

اسالميون را نمايندگي نميکند، ميليونها مردمي که 

بيش از سه دهه است در ايران  با جمـهـوري اسـالمـي       
ميجنگند و مردم تونس که بعد از بـزيـر کشـيـدن بـن          

النهضـه بـه پـيـش          حزبعلي مبارزه پيگيري را عليه 
 ٦ميبرند و جنبش تمرد در  مصـر کـه بـا طـومـار                    

ميليوني اخوان المسلمين را ۱٤ميليوني و تظاهرات 
بزير کشيد، همه  بخشي از حرکت توده اي هستند که 

. در حمايت از چارلي ابدو در اروپـا آغـاز شـده اسـت            
کاريکاتورهاي چارلي ابدو توهين به مقدسات و کـل      
هويت و ايدئولوژي نيروها و دولتهاي اسالمي است و 
توده مردم جوامع اسالمزده نيز در ايـن هـجـو و نـقـد            

مردم اين جوامع  در     .  اسالم عميقا شريک و همراهند
تجربه هر روزه خود توحش و جنايت دولتها و نيروهاي 
اسالمي را تجربه ميکنند و مدتهاست نـقـد و هـجـو           
مذهب يک سالح آنان در مقابله با ارتجـاع و تـوحـش        

 .     اسالمي  است
موضع گيري در مورد انتشار شماره اخير چـارلـي   
ابدو، صف نيروهاي اسالمي و  توده مردم آزاديـخـواه     

در اين ميان دولـتـهـا و رسـانـه            . جهان را جدا ميکند
هاي غربي که از چاپ و پخش کاريکاتورهاي چـارلـي   

خـود  "  توهين به مقـدسـات مسـلـمـانـان        " ابدو به بهانه 
داري ميکنند  در کنار نيورهاي اسالمي و در بـرابـر       

در نـبـردي کـه عـلـيـه             .  صف مـردم قـرار مـيـگـيـرنـد             
اسالميسم آغاز شده است پرچم دردست چپ انقالبـي،  
کمونيستـهـا و نـيـروهـاي سـکـوالر و اتـه ئـيـسـت و                          

 .  *آزاديخواه است
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قتـل عـام مـردم شـهـر بـاگـا در                   
شمال نيجريه بوسيله تروريستهاي 
بوکوحرام  برگ ديگري بر پـرونـده     
قطور جنايات وحشيانه نـيـروهـاي    

بـه  گـزارش       .  اسالمي اضافه کرد
سازمان عفو بين الملـل   شـمـار          
قربانيان اين قتل عـام بـه صـدهـا         

در ايـن  يـورش         .  نفر بالغ ميشود
ساختمان با خـاک     ۳۷۰۰بيش از 

ــدارس و                 ــده و مـ ــان شـ ــسـ ــکـ يـ
بيمارستانها به آتش کشـيـده شـده      

به گـفـتـه يـکـي از شـاهـدان                .  اند
عيني کشتار مردم بوگا، اعضاي 
بوکوحرام حتي به يک زن باردار در 
موقع وضع حمل شليک کرده و او   

 . اند را به قتل رسانده
ايدئولوژي اين تـوحـش اسـالم      

هـمـان ايـدئـولــوژي اي کــه           .  اسـت 
داعش و الـقـاعـده و حـزب اهللا و             
جــمــهــوري اســـالمــي و دولـــت              
عربستان سعودي نيز به آن متکي 

هريک از اين نيروها مدعي .  است
است خود نماينده اسالم راسـتـيـن    
اسـت و بــقـيــه مســلـمــان واقــعــي            
نيستند، اما وجـه مشـتـرک هـمـه          
آنــهــا جــنــايــت و کشــتــار و تــيــغ            
کشيدن بروي انسانيت و تـمـدن و       

 .  آزادگي است
اسالم با هر تعبير و قـرائـتـي     

طرفيت بي پايـانـي در کشـتـار و           
يهـوديـت   .  سرکوب و سبعيت دارد

و مسيحيت نـيـز دسـت کـمـي از              
اسالم نـدارنـد، امـا ايـنـهـا دوران             

افسار گسيختگي خـود را پشـت         
آن هـيـوالهـا را        .  سر گذاشتـه انـد    

بشريت متمدن به قدرت رنسـانـس   
و جنبش روشنگري و انـقـالب در       
علم و فلسفه و هنر، افسار زده  و   

و اکنون نوبت . در قفس کرده است
 . اسالم  فرارسيده است

ضرورت و کـاربـرد سـيـاسـي            
درنده خـوئـي مسـيـحـيـت، قـرون              
وسطي و جوامع فئودالي در اروپا 
بود و ضرورت و کـاربـرد تـوحـش         
اســالم ســيــاســي، ســرمــايــه داري        
بــحــرانــزده  قــرن بــيــســت يــک در            

. خاورميانه و شمال آفـريـقـا اسـت      
اين يکي را هم بايد بقدرت نود و   
نه درصـديـهـاي جـهـان در قـفـس                

دست اين يکي را هم بايد از .  کرد
دولت و قانون و سيستم تحصيلـي  
و قضائي قطع کرد و از دخالت در 
زندگي خصوصي افراد و زنـدگـي       

جـهـان   .  اجتماعي مردم باز داشت
. نيازمند رنسانس ديـگـري اسـت       

يک رنسانس سوسـيـالـيـسـتـي کـه          
ريشه نه فقـط اسـالم بـلـکـه هـمـه              
مذاهب را قطع کند و بشـريـت را       
براي هميشه از شر طاعون مذهب 

مارش عظـيـم پـاريـس       .  رها سازد
ميتواند نقطـه آغـاز ايـن حـرکـت            

 .*باشد
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بد حجابي چهره اسـالمـي کشـور      " 
 ."را از بين ميبرد

 امام جمعه تهران
چهـره اسـالمـي      ! " درست است

بـا اسـيـد پـاشـي بـه روي               "  کشور
زنان، بـا رکـورد اعـدام و رکـورد             
تعداد زندانيان، با رکورد بيکاري 
و گراني سرسام آور، و بـا رکـورد         
فســاد و دزدي مــقــامــات و کــل            

. سيستم دولتي تصـويـر مـيـشـود       
پيچيدن کاالي جنسي زن در چادر 
سياه جزء اليتجـزاي ايـن تصـويـر         

زنـان بـي حـجـاب         .  اسالمي اسـت 
نمايـنـده چـهـره انسـانـي جـامـعـه                
هستند و اين بـر چـهـره اسـالمـي            

. حکومت خـط بـطـالن مـيـکـشـد           
دقيقا به همين دليل است کـه بـد       
حجابي و امـروز بـايـد گـفـت بـي             

حجابي، در جامعه گسترش پـيـدا   
و دقيقا بهميـن دلـيـل      .  کرده است

است که مقامات و امام جمعه ها 
و آيت اهللا هاي ريز و درشت مـدام  
از حجابي  مي نالند و به يکديگر 

 .هشدار ميدهند
اما اين شکوه و شکايتها راه  

جمهوري اسالمـي  .  بجائي نميبرد
جنگ بر سر حجاب را في الـحـال     

ديگر حتي از گشـت      .  باخته است
ارشاد و مامورين خياباني  نـهـي     

. از منکر کـاري سـاخـتـه نـيـسـت           
امـام جـمـعـه تـوصـيـه  مـيـکـنـد                    

اي از افــراد بــراي نــهــي از             عــده" 
منکر آمـوزش داده شـونـد و بـه               
همراه آنان چنـد تـن از نـيـروهـاي            
انتظامي حضور داشته باشنـد تـا     
چنانچه ناهيان منکر مورد هجوم 
افراد ناباب قرار گرفتنـد بـا آنـان        

قـرار اسـت بـراي        ."  برخـورد شـود    
حفاظت ناهيان از منکر از چنـگ  
مردم خشمگين چـنـد تـن اوبـاش           

. حکومتي را با آنها هـمـراه کـنـد        

اما ايـن هـم دردي از دولـت دوا              
مشکل حکومت اينست .  نميکند

که حتـي اوبـاشـان حـکـومـتـي از              
در امــان   "  افــراد نــابــاب   " هــجــوم   
 !   *نيستند
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ابعاد کشـتـار مـردم در مـنـاطـق             
شمال شرق نيجـريـه تـوسـط گـروه          
اسالمي بوکوحرام را بسادگي نمي 

امـا ايـن اخـبـار         .  شود تصور کرد
يک کابـوس وحشـتـنـاک نـيـسـت،            
واقعيتي است که در بخش بزرگي 

دولت .  از آن کشور در جريان است
نيجريه تعـداد کشـتـه شـدگـان را            

نفر اعالم کرده اسـت تـا در        ۱۵۰
آستانه انتخابات رياست جمهوري 
که قرار اسـت کـمـتـر از يـک مـاه               
ديگر برگزار شود، خود را مسلـط  

امــا بــر   .  بــر اوضــاع نشــان دهــد       
اساس گزارش نهادهايي نظير عفو 
بين الملل تـعـداد کشـتـه شـدگـان           

تصـاويـر   .  نفر است ۲۰۰۰حداقل 
ماهواره اي نشان ميدهد که فقـط  
در دو شـهـر بـاگـا و دورون بـاگـا               

. ساختمان نابود شده است ۳۷۰۰
شاهدان عيني خبر مي دهند کـه    
دهکده ها و شهرها به آتش کشيده 
شده و ويران ميشوند و اسالميون 
بوکوحرام به هيچ موجود زنده اي   

 .رحم نمي کنند
در کشــاکــش قــدرت بــيــن              
باندهاي مختلفي که زمام نيجريه 
را در دست دارند، و بر سر درآمـد  
نفت و منابع سرشار طبيعي با هم 
رقابت دارند، يـک فـاجـعـه بـزرگ            
شکل گرفته و در حـال گسـتـرش            

نيجريه را رسما به دو بخش . است
مسيحي و مسلمان تقسـيـم کـرده      

قبـيلـه و گـروه         ۲۵۰اند و روساي 
قومي هر کدام منطقه نفوذ خود و 
نيروهاي مسلح خود را دارنـد کـه     

تخمين .  به غارت مردم مشغولند
درصد  ۷۰زده ميشود که بيش از 

مــيـلــيـون نـفــري         ۱۷۰جـمـعــيـت      
. نيجريه زير خط فقر بسر ميبرنـد 

تاکنون هزاران نفـر   ۱۹۶۰از سال 
در جنگهاي مذهبي بين نيروهاي 
مسيحي و مسلـمـان کشـتـه شـده          

فقط در طول جنگهاي داخلي . اند
بـه مـدت سـه           ۱۹۶۷که از سال   

سال ادامـه داشـت بـيـش از يـک                
ميليون نفر براثر گرسـنـگـي جـان       

فضاي متشنج جنگهـاي  .  سپردند
مذهبي و قـبـيلـه اي بـراي رشـد                
دستجـات مسـلـح و جـنـايـتـکـار               

از دو دهـه      .  اسالمي مناسب بود
قبل نيروهاي سلفي توانستنـد در    
نيجريه براي خود پـايـگـاه ايـجـاد        
کرده و دستجات مسـلـح خـود را        
سازمان دهـنـد، حـتـي جـمـهـوري            
اسالمي هم دستجات هوادار خود 
را در نيجريه بوجـود آورد کـه در         
مقايسه با نيروهاي سلفي نـاچـيـز    

بر اساس قانـون اسـاسـي      .  هستند
نيجريه نظام سيـاسـي ايـن کشـور         

 ۱۹۹۹سکوالر است اما از سـال    
استان  ۱۲اجراي قوانين شريعه در 

 . شمالي اين کشور آغاز شد
با اجراي قوانين شريعه زندگي 
براي مردم شمال نيـجـريـه بسـيـار        

فشار به زنان چندين . سخت تر شد
برابر شد و قوانين حجاب اجباري 
و ممنوعيت تحصيل و فـعـالـيـت       
هاي اجتماعي براي زنان بـه اجـرا     
درآمد و شالق زدن، اجراي حـدود    
اســالمــي و اعــدام و ســنــگــســار           
تـبــديـل بـه صـحــنـه هـاي عــادي               

اما نيروهاي اسالمي .  شهرها شد
به اين اکتفا نـکـرده و خـواسـتـار            
اجراي قوانين شريـعـه در سـراسـر         

بــوکـو حــرام در      .  نـيــجــريـه شــدنــد    
 ۲۰۰۲ارتباط با القاعده از سال   

بوجود آمد تا سنت هاي پيغـمـبـر    
اسالمي را در اين کشـور عـمـلـي       

نام بوکو حـرام بـه مـعـنـي            .  سازد
حرام بودن تـحـصـيـل و آمـوخـتـن            
دانش است، آنها حتي اعتقـاد بـه     
کروي بـودن زمـيـن را کـفـر مـي                 

آنـهـا در شـمـال نـيـجـريـه               .  داننـد 
خـالفـت اسـالمــي اعـالم کـرده و              
تخريب مـدارس و کشـتـن دانـش           
آمــوزان و مــعــلــمــان مــهــمــتــريــن        

دزديـدن و بـه       .  اولويت آنها اسـت   
بردگي بردن دختران دانش آمـوز،    
کشتار کـارگـران و دانشـجـويـان،            
برگزاري محاکم اسالمي و به آتش 
کشيدن شهـرهـا و دهـکـده هـا و              
کشتار مردم بخشي از اقـدامـات       

بوکوحرام براي تحکيم پـايـه هـاي      
 .خالفت آنها است

بوکو حرام، داعش، طـالـبـان،      
القاعـده، الشـبـاب در نـيـجـريـه،              
جــمــهــوري اســالمــي، حــکــومــت        
ــت            ســعــودي در عــربســتــان، دول

... افـغـانسـتـان، دولـت عـراق و               
نامهـاي آشـنـاي سـالـهـاي اخـيـر               

نامهايي که با سر بريدن، . هستند
کشتار، تـرور، سـنـگـسـار، قـطـع              
دست و پا، زن سـتـيـزي و کـودک           
آزاري، ايجـاد رعـب و وحشـت و            
دشمني با دانش و عـلـم، رفـاه و            

...  شادي و هر آنچه انساني است،
و قوانين و احکام اسالم، عـجـيـن      

 . هستند
اما انسانيت و بشريت متمدن 
ــاش              ــل ايــن اوب امــروز در مــقــاب

صف متحـد مـردم     . ايستاده است
جهان در حمايت از مجله شـارلـي   
ــفــرت مــردم از               هــبــدو مــيــزان ن

. جنايتکاران اسالمي را نشان داد
در اين هفته دنيا عليه نـيـروهـاي      
اسالمي بپا خاست و آنها را تحت 

جمهوري اسالمـي  .  فشار قرار داد
و ســايــر دولــتــهــاي اســالمــي بــه          
موضع دفاعـي افـتـادنـد و مـوج            
بزرگي از همبستـگـي بـا شـارلـي          

. هبدو در ايران به حـرکـت درآمـد       
دنيا بـيـش از هـر زمـان ديـگـري               
آمــادگــي دارد کــه قــاطــعــانــه از           
مــبــارزات مــردم در کشــورهــاي         
اسالمزده عليه توحش و ارتـجـاع       

صف حمايـت  .  حاکم، حمايت کند
. از مردم نيجريه بايد شکل بگيرد

آنها احتياج به کمک جـهـانـيـان و         

رهايي از چنگ اوباش اسالمي و   
. غارتگران حاکم بر آن کشور دارند

بايد به هر وسيله بـه کـمـک آنـهـا            
بايد به دولتهاي اروپايـي  .  شتافت

براي قطـع هـر گـونـه ارتـبـاط بـا                
دولتها و گروههاي اسالمي فشـار  
آورد، بايد دولتها و نيروهايي کـه    
تامين کننده اسلحه و امـکـانـات      
مــالــي بــراي نــيــروهــايــي نــظــيــر          
بوکوحرام و داعش هستند، افشـا    

جنايات نيروهاي اسالمي در . کرد
نيجريه، ايران و سايـر کشـورهـاي      
اسالمزده هر چه بيشتر بايد افشـا  
شود و بايد با سياست مـمـاشـات    
دولتـهـاي غـربـي بـا دولـت هـاي                
ــيــروهــاي قــومــي            ــا ن اســالمــي ي
مذهبي عقب مانده در کشورهاي 

مـبـارزه   .  مختلف، مـقـابلـه شـود        
بـراي بــرپــايــي جـوامــع الئــيــک و           
قوانين سکوالر در اروپـا و سـايـر        
نقاط جهان و کـوتـاه کـردن دسـت         
مذهب از جوامع انساني و روابط 
اجتماعي يکي از پيش شرط هاي 
بوجود آمـدن آسـايـش، امـنـيـت،             
صلح و خوشبختي براي همه مردم 

 .*جهان است
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اين روزها سرمـان بسـيـار شـلـوغ          
اگر در بيست سال گـذشـتـه      .  است

ســال    ۲۵زنــدگــيــم در آلــمــان و           
زندگي در اروپا، يک کـار دائـمـي        
افرادي مثل من اين بوده که عليه 
جنبش اسالمي و اسالم سياسي و 
حکومت نکبت اسالمي و عـلـيـه      
ســنــگــســار و اعــدام بــه خــيــابــان          
برويم، بنظر مـيـرسـد ايـن روزهـا            
جامعه اروپا هم شکاف خـورده و      
مـردم بـا عـالقـمـنـدي فـراوان بـه                 
خيابانها ريخته اند، عليه جنبـش  

 . اسالمي
در شهر ما کلن در آلمـان، در    

مـا  "  دم" مقابل کـلـيـسـاي بـزرگ            
صدها بار تظاهرات سازمان داده   

به نوعي کـه دخـتـر کـوچـکـم           .  ايم
وقتي زبان باز کرد، از بس به ايـن  
محل آمده و ميتينگ ديـده بـود       
فکر ميـکـرد اسـم ايـن خـيـابـان،              

امروز هزاران و   .  است"  تظاهرات"
هزاران نفر با فرزندان خود در ايـن  
محل حاضـر مـيـشـونـد و عـلـيـه               

. جنبش اسالمي شعار مـيـدهـنـد      
در دفاع از آزادي بـيـان و عـلـيـه              

 ! تروريسم اسالمي
ما به شوخي به همديگر مـي    
گوييم، از بس به خيابان آمديـم و    
با اين مردم حرف زديـم، بـعـد از          
بيست سال آنها هم به ما پيوستـه  
و آمده اند تـکـلـيـف يـک جـنـبـش             
ارتجاعي و انسان ستيز و وقيح را 

 . روشن کنند
اين هفته در شهر ما کـلـن در     
آلمان و همچنين در همه شهرهاي 

 . آلمان و اروپا و دنيا غوغا بود
ــهــاي            ــروريســت ــس ت در پــاري
اسالمي به دليل چاپ کاريکاتـور  
هايي در مورد محمـد و يـا نـقـد           
اسالم و البته هـمـه مـذاهـب، در           
روز روشن با بـيـرحـمـي تـمـام بـه              
محل کار بهترين کاريکاتوريست 
هاي دنيا و چـپ تـريـن و انسـان               
دوست ترين افـراد حـملـه کـرده و           
بيـش از هـفـت نـفـر را در دفـتـر                    

ايـن الـبـتـه       .  شارلي ابدو کشـتـنـد   
اولين ترور اين جانيان نـبـود ولـي      

نکته مهم اين بود که بعد از چنـد  
سال افشاگري در اروپا عليـه ايـن     
جنبش و بعد از چندين سال ديـدن  
جنـايـات ايـن جـنـبـش وحشـي و                
مقابله و مقاومت تعداد اندکي از 
روشنفـکـران و نـهـادهـا و بـويـژه                
مبارزه مردم در کشورهاي اسـالم    
زده و بــنــظــر مــن در راس ايــن                
مـبـارزات، اعـتـراضـات مـردم و             
زنان در ايران، دنيا را بيدار کـرده    
و اين بار در ابـعـادي مـيـلـيـونـي            
مردم مـتـرقـي اروپـا و دنـيـا بـه                  

 . جنبش اسالمي نه ميگويند

اينک يک نـبـرد مـهـم بـر سـر               
آزادي بي قيد و شرط و بينـهـايـت    
بيان و نـقـد مـذهـب و اسـالم در                

و شـارلـي     .  اروپا در جـريـان اسـت     
ابدو در مـحـور ايـن اعـتـراضـات           
هست و خوشبختانه بعد از تـرور      
نيز کوتاه نيامـده و در راس ايـن           

 . اعتراضات کماکان مي درخشد
ژانويه يـک   ۱۴روز چهارشنبه 

روز مهم در دفاع از آزادي بيان و   
اعالم نترسيدن از جـنـبـش انسـان       
کــش اســالمــي بــود، نشــريــه بــا            
کاريکاتور محمـد مـجـددا چـاپ         
شد و دنـيـا بـا اسـتـقـبـال از ايـن                 
نشريه و اين حرکت نشان داد کـه      
روز هاي سرازيري جنبش اسالمي 
شروع شده به همت ميليونها نـفـر     
ــاي                 ــمــت دري ــه ه ــا ب ــي مــردم دن

 ! انسانيت

در آلمان يک واقعه ديگر توجه 
هــا را بــخــود جــلــب کــرده اســت             
تظاهرات هاي دو شـنـبـه هـا در             
درسدن آلمان که با چند صـد نـفـر      
شروع شد و آخرين تظاهرات بيش 
از سي هزار نفر بودند و اينـهـا از     
سوي جريانات و افرادي به خيابان 
فراخوانده شده اند که رگ و ريشـه  
اشان از نـازيسـت هـاي آلـمـان و                

يـک  .  جريانات ضـد خـارجـي بـود        
شعار محوري ايـنـهـا مـقـابلـه بـا            
اسالمي کردن آلمان است و مـردم  
يعني هزاران نفري که در درسـدن      

به خيابان ميروند، طبعـا نـازي و       
فاشيست نـيـسـتـنـد، ايـنـرا هـمـه              

ايـن حـرکـت بـه         .  اذعان ميکنـنـد  
درســت در آلــمــان بــا مــوجــي از            
مقابله و اعتراضات خـيـابـانـي و       
همچنين مـبـاحـثـات داغ پـاسـخ             

 . گرفت
در ابـتــدا جــامـعــه آلــمـان در            
مقابل خارجي سـتـيـزي و فضـاي         
راسيسـتـي عـلـيـه مـهـاجـريـان و                

از سـوي ايـن       ...  پنـاهـنـدگـان و         
 . تظاهرات ها يکپارچه  پاسخ داد

در همه شـهـرهـاي آلـمـان، بـه           
محض اعالم ميتـيـنـگ از سـوي         
جريان پگيدا که در هر شهر اولين 
حرف آن شهر را بـه اسـمـش مـي             
افـزود و مـثـال در کـلـن بـه اســم                   
کوگيدا و در بن بـه اسـم بـوگـيـدا            
تظاهرات ميکرد، هزاران نـفـر در     

مقابل اينها صف کشيـدنـد و در       
هـيــچ شــهــر آلــمــان تــعــداد افــراد           
حاضردر اين ميتينگهاي پـگـيـدا    
چند صد نفر نـبـود و در مـقـابـل            

هـزار     ٣۵هزاران نفر در مـواردي    
 . نفر در مقابل اينها ايستادند

يک شکاف در بين اين جنبش 
مـثـال   .  تا همين امروز ايجاد شـد   

در کلن آلمان بـعـد از تـظـاهـرات            
هفته گذشته همه ما عليه کوگيدا 
که چـراغـهـاي کـلـيـسـا هـم بـراي                
ــار تــحــت فشــار مــردم              اولــيــن ب
خاموش ماند، مردم اندکي که در 

صف آنها بودند نيز از آنـهـا جـدا        
شـدنــد و روز چــهـارشــنـبــه طــبــق            
گزارش رسانه ها در کـلـن، فـقـط           
راســيــســتــهــاي دو آتشــه و کلــه             

نفـربـودنـد کـه بـا           ۸۰تراشيده ها 
پــرچــم آلــمــان آمــده بــودنــد و در             

نـفـر صـف         ۶۵۰۰مقابل ايـنـهـا      
کشيده بوديم و نميـگـذاشـتـيـم در        
کلن پايشان را بر زمين کوبيـده و    

 . عليه انسانيت شعار دهند
تقريبـا در هـمـه جـاي آلـمـان               
غربال ميشوند و رهبران راسيست 
و نــازيســت ايــن حــرکــت تــنــهــا             

فقط درسدن هنوز در بر .  ميمانند
گيرنده هزاران تـظـاهـرات کـنـنـده           

 . است
در تظاهرات هاي شـهـر کـلـن         
آلمان که به فراخوان سـازمـانـهـاي     
متـعـدد و از جـملـه نـهـاد اکـس                  

مسلم برپا ميشود، ما يک شـعـار   
محوري با خود حمل ميکنيـم نـه     
به فاشيسم و خارجي ستيـزي، نـه     

 ! به جنبش اسالمي
در حــــرکــــت اعــــتــــراضــــي         
چهارشنبه در کلن، يـک جـمـع دو          
هزار نفره که سخنران آنـهـا نـويـد         

آلمـانـي     -کرماني نويسنده ايراني
ــود در جــايــي ديــگــرجــدا از                   ب

اپـل  " تظاهرات مايعني در ميدان 
در مـورد حـملـه بـه           "  هوف پـالتـز  

شــارلــي ابــدو حــرف زدنــد و در              
مــيــتــيــنــگ عــلــيــه نــازيســت هــا        
نبودند، در آنجـا کـرمـانـي گـفـت           
بايـد بـه ايـن کـوگـيـدا بـه انـدازه                   

کرماني طبعـا  .  وزنش اهميت داد
در مقام يک مسلمان حرف مـيـزد   
و قبال هم سياسـت و روش او را          
ــم، اســالم را                ــده اي ــمــان دي در آل
ميتوان رفرم کرد و از طـريـق ايـن      
تزهـا الـبـتـه بـايـد اضـافـه کـنـم،                   
ميتوان شغلي دست و پا کرد و به 
نان و نوايي در جامعه اي رسـيـد       
که بر پايه نسـبـيـت فـرهـنـگـي و              
رنگ و لـعـاب دادن بـه جـنـبـش                 

از نظر مـن    .  اسالمي پيش ميرود
در آلمان با تظاهرات هاي پگـيـدا   
در درسدن همه بايد به اين جنبش 
پاسخ درخور ميدادند، و چه کسي 
بهتر از ما که هم عـلـيـه جـنـبـش           
اسالمي است و هـم راسـيـسـم، و           
اينرا مردم آلمـان در هـمـيـن يـک            
هفته با استقبال فراوان پـذيـرفـتـه       

 . اند
نميتوان در مورد شارلي ابـدو  
حرف زد بدون حمله بـه تـروريسـم        
اسالمي و نميتوان از آزادي بـيـان   
دفــاع کــرد بــدون نــقــد اســالم و              
مذهب و اشاره بـه تـرورهـاي ايـن         
ــنــبــش در ايــران و عــراق و                    ج
افغانستان و عربستان سـعـودي و     

 ! پاکستان
اوضاع چنين اسـت کـه بـايـد           

جنبش ميليوني مردم مـتـرقـي و         
انسان دوسـت اروپـا را بـه سـوي               
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جنبش عليه فاشيسم اسالمي در   
همه جاي جهان سوق داد و تـوجـه     
هــا را بــه جــنــايــات ايــنــهــا در                
کشورهاي اسالم زده کشاند و چـه    
کسـي بـهـتـر از مـا قـربـانـيـان و                    
مبارزين عليه  جنـبـش اسـالمـي       
ميتواند اين امر مـهـم را انـجـام           

 . دهد
آلــمــان کشــور مــمــاشــات بــا         
جنبش اسالمـي اسـت، سـيـاسـت          
رســمــي در ايــن کشــور بــر پــايــه             
نسبيت فـرهـنـگـي و هـمـيـاري و              
کــمــک بــه دولــتــهــاي فــاشــيــســت         
اسالمي بنا شده اسـت، در قـبـل          
منافع عظيم مادي و اقـتـصـادي        
دولت آلمان با کـمـال وقـاحـت در           
مورد سنگسار و جنايـات ايـنـهـا       
مثال در ايران چشم مـي بـنـدد و          
همـواره دسـت دوسـتـي بـه سـران               
جنايتکار اسـالمـي داده و مـهـم           
نيست کدام حزب در قدرت بـاشـد   
سوسيال مسيحي و يـا سـوسـيـال         
دمکرات و سبز و چـپ هـمـه پـرو         
اسالمي هستند يکي بدليـل ضـد     
امــپــريــالــيــســت بــودن و ديــگــري        
نسبيت فرهنگي عميق داشـتـن و     
يا بـهـر دلـيـل آنـچـه مـا از ايـن                     
جنابان ديديم، دستهاي آلـوده بـه       
خونشان بود کـه بـه دلـيـل دسـت            
دادن با احمدي نژاد و روحـانـي و       
خــاتــمــي و ديــگــران در مــقــابــل            

 . چشمان ما ميگرفتند
ــت و ايــن                 ــن دول ــون اي ــن اک
سياست رسمي چه عکس العملـي  
ــاريــس نشــان                ــت در پ ــاي ــه جــن ب

ميدهد، بنظر من مضحک ترين و  
 !زشت ترين رفتاررا

مـــمـــاشـــات بـــيـــشـــتـــر بـــا          
سازمانهاي اسـالمـي در آلـمـان،           
دســت در دســت رهــبــر شــوراي             
مسلمانان آلمان جنـاب مـرکـل و        
يوآخيم گاوک راهپيمايي ميکننـد  
و درست در ايـن هـفـتـه مـجـددا               
کــنــفــرانــس اســالم را بــا عــجلــه            
سازمان داده و بـه سـازمـانـهـاي              
اسالمي قول دادند، بيشتر به آنها 
امکانات و توجه افکار عـمـومـي    
را هديه کـنـنـد کـمـا ايـنـکـه روز               
چهارشنبه در برلين همين کـار را    

 . کردند

ما مخالف صد در صـد ايـن         
سياست بوده و هستيم و اينـرا بـا     

بـه  .  صداي بلنـد اعـالم کـرده ايـم          
جرات ميتوانم بگويم تنها صـداي  
اعتراضي در مقابل اين سيـاسـت   

طـبـعــا   .  دولـت آلـمـان مـا بـوديــم           
سياست رسمي در مقابل ما است 
و امکانات رسانه اي و غـيـره در       

ولي همان قدر . دسترس ما نيست
که امکان رفتـن بـه تـلـويـزيـون و             
رسانه هاي رسـمـي را بـا زحـمـت            
فراوان و به فشار افکار عـمـومـي      
به دسـت آورده ايـم اسـتـقـبـال از               

 . حرفهاي ما بسيار زياد است
بعد از گفتگوي روز سه شنبـه  

ژانويه در تلويزيون فونيکـس،   ۱٣
من نـامـه هـاي زيـادي از مـردم                
گرفته ام که نـوشـتـه انـد بـاالخـره           
کسي حرف ما را زد و نامه هايي 
به دفتر تلويزيون رفته که همين را 

 . براي آنها هم نوشته اند
https://
www.youtube.com/
watch?
v=3CbdIPyS16g&feature=
share 

دوسـتـان ايـن روزهـا  آلـمــان              
صحنه نـبـرد خـيـابـانـي بـيـن دو                 
گرايش اصـلـي اسـت مـبـارزه بـا               

جنبش اسالمي بـه روش شـارلـي          
ابدو و کوتاه نيـامـدن و پـس زدن          
جنبش اسالمي، يا به روش مرکل 
که کم مانده حجاب سرش کند تـا  
دل جنبش اسـالمـي را بـه دسـت             

. آورد که در آلـمـان تـرور نـکـنـنـد           
مقابله مردم مترقي و ميلـيـونـهـا     
نفر که عليه راسيسـم اسـالمـي و        
راسيسم اروپا مـحـور هسـتـنـد و            
مـامـاشــات دولـتــهـا بـا جــنـبــش             
اسالمي و زمـيـنـه دادن بـه رشـد            

 . بيشتر راسيسم در اروپا
اين کنه سياست مرکـل اسـت     

روابـــط گســـتـــرده ســـيـــاســـي و             
اقتصادي با دوول جنـايـت پـيـشـه        
اســالمـــي و در داخـــل آلـــمـــان              
چاپلوسي جنـبـش اسـالمـي بـراي          
ســاکـــت کــردن تـــروريســتـــهـــاي          

نـفـر      ۵۰۰اسالمي،  مهم نيست   
از اين تـروريسـتـهـا از آلـمـان بـه                
سوريه و عراق رفته بـاشـنـد و زن        

 . نه اينها مهم نيست! حراج کنند
يک نکته در سياست رسمـي    

در آلــمــان بــايــد مــورد تــوجــه و             
دولت آلمـان  .  اعتراض قرار بگيرد

بــه هــمــه مــردم فــراري از دســت             
جنبش اسالمي و همه مهاجرين و 

پناهندگان مهـر مسـلـمـان زده و            
آنها را دو دستي تقديم آخوندها و 

. اسالميها در آلـمـان کـرده اسـت          
ظاهرا يک مردک شبيه به خـامـنـه    
اي و روحاني در اينجا نماينده ما 
هست و مرکل ميتواند بـا دسـت       
دادن به او حق مسـلـمـانـهـا را بـه           

ميليـون   ۵" رسميت بشناسد و دل 
 !!! را به دست آورد" مسلمان

اين رفتار با ميليـونـهـا نـفـر         
مردم مهاجر و پناهنده در آلـمـان     
که از کشورهاي اسـالم زده آمـده         

چـرا  .  اند به غايت راسيستي است
که چند مرد مرتجع اسالمي و يـا  
چــنــد زن مــحــجــبــه را نــمــايــنــده           
ميليونها نفرمردم معرفي ميکند 
و در نهايت فکر ميکند کـه هـمـه      
اين ميليونها نفر مدافـع جـنـبـش       
اسالمي هستـنـد و بـراي سـاکـت            
کردن اينها بايد به مردان مرتـجـع   
اسالمي امکانات دهد و کمي هم 
ادويه شريعه در آلمان را  قـاطـي         
کند که شامل حجاب کـودکـان و       
يا دادگاههاي پنهان شريعـه و يـا       
قتل ناموسي هستند و سـپـس بـه      
ازاي ايــن امــتــيــاز دادن هــا بــه              
جــنــبــش اســالمــي، يــک امــتــيــاز        
ميگيرد که در آلمان ترور نکـنـنـد    
و مرکل خوش و خـنـدان ريـاسـت         

 . خود را پيش ميبرد
 ! دوستان گرامي

در اين دنياي واقعي سيـاسـت   
در آلمان بايد  وارد گودي استـخـر   

سياست شد ونمايندگـي مـردم را       
مردمي کـه عـلـيـه جـنـبـش            .  کرد

اسالمي هستند و عليه راسيسم و 
مـردم   .  فاشيسم در آلمان هسـتـنـد   

مدافع آزادي بـيـان و آزادي نـقـد             
اســالم و مــذهــب، مــردم مــدافــع          
ــن                  ــي ــل ب ــام ــري ک ــراب آزادي و ب
شهروندان به يـک پـرچـم احـتـيـاج             

 . دارند
ــبــش              ــه جــن ــي ــرد عــل ــب االن ن
اسالمي خياباني شده و بـايـد در       

 . اين نبرد حضور داشته باشيم
ما به سهم خود در آلـمـان در       
اين ميدان نـبـرد بـوديـم و پـرچـم               
دفــاع از جــهــانشــمــولــي حــقــوق           
انساني و پرچم نه به اسالميسم و   
فاشيسم اسالمي و نه به راسيـسـم   
و فاشيسم در آلـمـان را در دسـت          
داشتيم و دريايي محبت از سـوي    

چـه در تـظـاهــرات        .  مـردم ديـديــم    
هــايــي کــه روزانــه و هــمــواره در            
جريان بود و چه در مصاحبه ها و 
يا تلويزيون سراسري آلمان که اين 
هفته چندين بـار امـکـان حضـور           

پـس زنـده بـاد جـنـبـش             .  داشتـيـم  
مترقي و مدرن و انساني در قـرن      
بيست و يکم در دفـاع از حـقـوق            

 ! *جهانشمول انسان
 مينا احدي

   ۲۰۱۵ژاونيه  ۱۵

 

 ۱۵ از صفحه  

 اروپا در خيابان، نماينده اين ميليونها نفر مردم مترقی کيست؟ 
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شـهـر   .  اتوبوس را سـوار مـيـشـوم        
بــه تــظــاهــراتــي در     .  شـلــوغ اســت   

آمستردام، عليه ترور ريچارد ابدو 
. و همکارانش در فـرانسـه مـيـروم      

دلــهــره اي حــاصــل       .  دلــهــره دارم   
ازشرکت در تجمـع اعـتـراضـي ده         

در ارتـبـاط بـا تـرور            سال پـيـش     
کـه در فـيـلـمـي           کارگردان هلنـدي 

آن .  اسالم را به سخره کشيده بـود   
سال و آن شب، ترس و وحشـت در    
فضا مـوج مـيـزد و احسـاس نـا                

بـه   .  امني به راحتي ملموس بـود 
. کــنــســولــگــري فــرانســه مــيــرســم      

جمعـيـت زيـادي آنـجـاسـت، امـا              
فضا، بـا ده سـال پـيـش تـفـاوت                 

ــي دارد     ــزرگ ــه            .  ب ــر ک ــف ــه دو ن ب
پالکاردهائي بـا مضـمـون عـلـيـه           
فاشيسم و زنده باد سوسيالـيـسـم،    

. در دستشان است نزديک ميـشـوم  
يــکــي .  مــيــشــويــم وارد گــفــتــگــو     

سوسياليست و ديـگـري طـرفـدار           
ــفــر دوم              ــيــت فــرهــنــگــي، ن نســب
ميگويد پالکاردي نبود و من هـم  
اين پالکارد را براي بدست گرفتـن  

مرد جواني بـه مـا     .  انتخاب کردم
ــگــويــد               ــشــود، مــي ــزديــک مــي ن

 trouw ژورنــالــيــســت روزنــامــه    

باندرول قرمزي که در دست .  است
. دارم، تـوجـه اش را جـلـب کـرده             

ميپرسد روي باندرول قرمزت چـي  
. آزادي، بـرابـري    :  نوشتـه، مـيـگـم      

سئواالتي ميپرسد در مورد انکار 
هولوکاست توسط اسالميستها و 

ــحــدوديــت              ــردن و م مشــروط ک
و من جـواب مـيـدهـم کـه          .  آزادي

آزادي مشروط و مـحـدود ديـگـر           
از ايـران و ايـنـکـه           .  آزادي نيست

سالهاست ما اسالم در قـدرت رو      
تجربه کرديم و از سـهـيـل عـربـي            

همه رو با دقت يـادداشـت     .  ميگم
بـه صـحـبـتـهـاي مـن و              .  ميکـنـد  

کسي که ميگه سـوسـيـالـيـسـتـه،          
 . بيشتر از نفر سوم سمپاتي داره

مملـو  .  ميدان دام ميرسيم به 
اعالم ميکـنـنـد    .  از جمعيت است

نفر هستـيـم و ايـن رقـم             ۱۸۰۰۰
. تنها مربوط به آمسـتـردام اسـت     

با ديـدن مـجـري بـرنـامـه کـه زن                
ــهــاي             ــي اســت از ســازمــان جــوان
مذهبي خارجي، فکر ميکنم چـرا  
اين انـتـخـاب؟ سـخـنـران اول زن               
نويسنده اي است که بـا زنـده بـاد        
 طنز، زنده باد چارلي ابدو و يـاد     

theo van gogh       ــه ــکـ ــنـ و ايـ
ايکاش الزم نـبـود امـروز ايـنـجـا           

نـخـسـت    .  باشيم، شـروع مـيـکـنـد       
وزير و شـهـردار از ايـنـکـه آزادي            
عقيده هسته اصلي آزادي واقـعـي   
است، تنفر و خشونت اجازه ندارد 
پيروز شود و اجازه نميدهيم تـرس  
بــر مــا حــکــومــت کــنــد، حــرف             

بر خـالف ده سـال پـيـش           . ميزنند
ديگر زياد از دمکراسيشان نـمـي     

 .گويند
آنچه مسلم اسـت و مـيـتـوان           
گفت مردم در ايـن تـظـاهـرات و             

تــظــاهــراتــهــاي پــاريــس و ســايــر          
کشورها نشـان دادنـد کـه عـلـيـه               
نيروهاي اسالمـي هسـتـنـد، امـا          

و دول اروپائي هـنـوز    دولت هلند 
ــات            ــان قصــد مــمــاشــات بــا جــري

اين را سـخـنـان    .  اسالمي را دارند
رئيس جـمـهـور فـرانسـه بـا بـيـان               

تـائـيـد    "  اين اسالم نـيـسـت   " اينکه 
فــردايــش در روزنــامــه     .  مــيــکــنــد

و وب سـايـتـهـاي خـبـريشـان               ها 
اعالم کردند، مسـلـمـانـان سـاکـن         
هلند آکسيوني به نام، ايـن اسـالم     

اما .  من نيست، فراخوان داده اند
همين خـود نشـان مـي دهـد کـه                
اسالميون تحت فشار قرار گرفـتـه   

امـا مـهـمـتـر از هـمـه، ايـن                 .  اند
تجربه مـيـگـويـد؛ مـردم مـتـمـدن             

و دنيا امروز اسالم سياسي  هلند 
را خوب ميشناسـنـد و ديـگـر از           
اينـهـا نـمـيـتـرسـنـد و ايـن را بـه                     

. دولتهايشان هم تحميل کرده انـد 
اگر امروز رئيـس جـمـهـور هـلـنـد            

دستهايتان از آزادي مـا  "  ميگويد
آزادي عـقـيـده هسـتـه          "  و   "  کوتاه

از سـر    "  اصلي آزادي واقعي اسـت 
ديــدن ســيــل عــظــيــمــي از مــردم           
متمدن عليه تروريسم اسـالمـي و     
در دفاع از نـقـد مـذهـب و آزادي           

 . بيان در خيابان هاست
در آمسـتـردام      اينرا اعتراض 

ــنــمــايــش   بــخــوبــي و آشــکــارا           ب
 .*گذاشت

 

  ����دام و �	ر�� ا��و
  شهره آرام

 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   

لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه               .  ارسال کنيد)  paypalاز طريق (سايت زير 
 : کمک ارسالي شما براي کانال جديد است

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد  

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
 

 : 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
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري:  از اروپا 
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 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان :از ايران
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�6��: 
ــبـــرگ ،           ــنـ ــه،     ١٧گـــوتـ ــويـ ژانـ
 )اطالعات بعدا تکميل ميشود(

 :��Cن
ــت       ــا       ٢ســاع ــدان        ٤ت ــي در م

 ١٧ترافـالـگـار اسـکـوئـر شـبـنـه                
 ژانويه


	�	دا، -�ر��� : 
 ۳ژانويه ساعت  ١٨روز يکشنبه  

ونــيــم عصــر مــيــدان مــل            ۴تــا   
 لستمن

ما را از بـرنـامـه هـاي خـود                
مطلع کنيد تا فعاليت شما را بـه      

 .اين ليست اضافه کنيم
 .اين ليست در حال تکميل است

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

بـهـنـام    .  بهنام ابراهيـم زاده اسـت      
ــراهــيــم زاده از چــهــره هــاي                  اب
سرشناس و محبوب کارگري است 
که در زندان رجايي شهـر در بـنـد        

او در وضـعـيـت جسـمـانـي           .  است
نگران کنـنـده اي بسـر مـيـبـرد و                
نياز به وسيعترين حمايت جهـانـي   

  .دارد
به هر شکلي که ميتوانيـد بـه     

شما در هـر      .  اين کارزار بپيونديد
کجا که هستيد ميـتـوانـيـد نـقـش         

مهمي در پيشبرد يک کارزار قوي 
از جمله اگر .  جهاني داشته باشيد

 :در داخل ايران هستيد ميتوانيد
عکس بهنام ابراهيم زاده را بر 
در و ديوار بزنيد و زيرش بنويسـد  

عکس بگيرد " بهنام را آزاد کنيد"
و عــکــس هــاي آنــرا وســيــعــا در            
مدياي اجـتـمـاعـي، از جـملـه در             
صفحات فيس بوک و سايت هـاي    

بـدسـت مـا      .  خبري منتشر کـيـنـد   
 .برسانيد تا آنها را رسانه اي کنيم

کليپ تهيه کنيد و با گـرفـتـن      
عکس بهنام در مـقـابـل صـورت           
خود اعالم کنيد که ما بـهـنـام را        

بـهـنـام را آزاد        . " حمايت ميکنيم
کليپ آنرا بر روي يـوتـيـوپ    "  کنيد

بگذاريد و برا ي مـا نـيـز ارسـال             
 .کنيد

طــومــارهــاي اعــتــراضــي در        
حمايت از خواستهاي بهنام و براي 

کـمـپـيـن     .  آزادي او امضـا کـنـيـد        
پتي شني در "  بهنام را آزاد کنيد" 

حمايت از او بـر روي سـايـت هـا             
اين پتـيـشـن را در        .  گذاشته است

لينک زير ميتوانيد امضا کنيد و   
به دوستانتان نيز خبـر دهـيـد کـه         

 .آنرا امضا کنند
http://chn.ge/1xr3BZD 

خانواده بهنام ابراهيم زاده را     
تنها نگذاريد و آنها را در حـلـقـه          
حمايت و پشـتـيـبـانـي خـود قـرار            

 .دهيد

در خارج کشور ميتوانيم  در     
اشـکـال مـخـتـلـف هـفـتـه بـهـنــام                  
ابراهيم زاده را به يک هفته پـر از      
ــايـــت او و                 ــمـ اعـــتـــراض در حـ

از .  خواستـهـايـش تـبـديـل کـنـيـم             
 :جمله

ــاي           ــم در کشــوره ــي ــوان ــت مــي
مختلف تدارک پيکت اعـتـراضـي      
ببينم و عکس بهنام و پـتـي شـن        
حـمــايـت از او را هــمـراه داشـتــه               
باشيم و در مـورد او و خـواسـت              
زندانيان سياسي بيشترين اطـالع    

براي تهيه پوستـر  .  رساني را کنيم
" بهنام را آزاد کـنـيـد   " ويژه کمپين 

به سايت هاي سه نـهـاد فـراخـوان         
دهنده اين کارزار،  مـبـارزه بـراي      
آزادي زندانيان سياسي، کـمـپـيـن       
بــراي آزادي کــارگــران زنــدانــي و          

 .کودکان مقدمند مراجعه کنيد
ميتوانيد شبهاي همبستـگـي   
با بهنام ابراهيم زاده همبـسـتـگـي     

 .خود را با او اعالم کنيد
ميتوانيد با در دست داشـتـن     
عکس بهنام و پيـامـي کـوتـاه دو         
دقيقه اي با بهنام و هفته حمايـت  

و ايـن    .  از او اعالم حمايت کـنـيـد   
کليپ ها را بـر روي يـوتـيـوپ و               
صفحات فيـس بـوک بـگـذاريـد و            
براي رسانه اي کردن آنها براي مـا  

 .بفرستيد
ــال           ــيــد کــارت پســت ــوان ــت مــي
حمايت از بهنام بـراي مـا ارسـال          

 کنيد که منتشر کنيم
ميتوانـيـد بـا سـازمـانـدهـاي            
کارگري و نهادهـاي انسـانـدوسـت       
در کشــورهــاي مــخــتــلــف جــهــان        
تماس برقرار کـنـيـد و خـواسـتـار             
حمايت و پشتيباني آنان از بهنـام  

امضـاي  .  و خواستهـايـش بشـويـد      
بـهـنـام را آزاد        " پتي شن کمپـيـن     

 .را فراموش نکنيد" کنيد
http://chn.ge/1xr3BZD 

 .....و ميتوانيد
از شما ميخواهـيـم مـا را از          
برنامه هاي خود به مناسبت هفته 
حمايت از بهنام و ابتکـاراتـي کـه      
در جهت هر چه قويتر برگزار کردن 
اين هفته به نـظـرتـان مـيـرسـد بـا            
برگزار کنندگان اين کمپين تماس 

 . بگيريد و ما را با خبر کنيد
سال اسـت در زنـدان          ٤بهنام 

سال حکم داشته است و  ٥است و 
اکنون با دادگاهـي کـردن مـجـدد         

مـاه و نـيـم           ٤سال و  ٩وي او به  
. ديگر زندان محـکـوم شـده اسـت        

بهنام طي نامه اي بـه ايـن حـکـم           
معترض است و اتهـام ايـنـکـه بـا          
مـجــاهــديـن در ارتــبـاط بــوده را            

خواست . شديدا تکذيب کرده است
مــا آزادي فــوري بــهــنــام و لــغــو            

 . تمامي اين احکام است
بهنام در وضعـيـت جسـمـانـي        

بدنبال شکـنـجـه    .  بدي بسر ميبرد
هــاي درون زنــدان و اعــتــصــاب            

ــي وضــعــيــت او             ــي طــوالن غــذاي
اين درحـالـيـسـت     .  اضطراري است

که پسـر جـوان او نـيـمـا نـيـز بـا                     
بيماري سرطان دست و پنجـه نـرم     

با کارزاري جهاني فشـار    .  ميکند
را از روي بـهـنـام و خـانـواده اش            
برداريم و اطمينان دهـيـم کـه مـا         
صــداي آنــهــا در ســطــح جــهــانــي          

بهـنـام را آزاد       " کمپين " به . باشيم
اين کـمـپـيـن تـا          .  بپيونديد"  کنيد

 .آزادي بهنام ادامه دارد
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 

 سياسي
www.iranpoliticalprison
ers.com 
shiva.mahbobi@gmail.c
om,  
0044 0 757235 6661 
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
w w w . f r e e - t h e m -
now.com 
shahla_daneshfar@yaho
o.com   
0044 0 777989 8968 

 کودکان مقدمند
www.childrenfirstnow.c
om 
Af- 
sanehvahdat13@gmail.c
om   
0046-702468454 

نـهـاد مـادران      :  حمايت کننـده 
عليه اعدام، کـمـيـتـه حـمـايـت از            
شــاهــرخ زمــانــي، فــدراســيــون             
پناهندگي در گـوتـنـبـرگ سـوئـد،         
 کميته عـلـيـه اعـدام در کـانـادا،              

 حزب کمونيست کارگري ايران
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بنا به گزارش منتشر شده از سوي کميته ي   -

هماهنگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                       
کارگري ساعت هشت  و نيم صبح روز چهارشنبـه  

ديــمــاه چــنــديــن نــفــر از مــامــوريــن وزارت                 ١٧
اطالعات به منزل فعال کارگري جليل محمدي در 
شهر سنندج يورش برده و اقدام به تفتيش منزل او 

با توجه به اينکه جليل محمدي مدتي در . نمودند
شهرستان مشغول به کار است، در زمـان يـورش،       

مامورين اطالعاتي در پاسخ به . او در منزل نبود
خانواده وي علت اين اقدام خود را نياز به گرفـتـن   

 .  پاره اي توضيحات از جليل محمدي، ذکر کردند
دي مـهـرداد        ١٨روز پنجشنبه  ١٤ساعت   -
وزيري از فعالين کارگري در شـهـر سـنـنـدج             امين

ميليون  ٥٠پس از ده روز بازداشت  با قرار وثيقه 
آزادي وي را به او، بـه خـانـواده          . توماني آزاد شد

 . اش و به همگان تبريک ميگوييم
صـبـح روز        ٨وزيـري سـاعـت           مهرداد اميـن  

دي در محل کـارش تـوسـط مـامـوران           ٨دوشنبه 
او در مـدت      .  لباس شخصي دستـگـيـر شـده بـود         

بازداشت خود به نشانه اعتراض به دستگيري اش 
کـه بـه دلـيـل         .  دست به اعـتـصـاب غـذا زده بـود           

. وخامت حالش وي را به بهداري انتقال داده بودند
 ٢٢پيش از اين مهرداد امين وزيري در روز شنبه 

آذرماه بصورت تلفني به اطـالعـات احضـار شـده         

بود که پس از دو ساعت بازجويي وي را آزاد کرده 
در اين بازجويي ها از مهرداد امين وزيري . بودند

" غير قـانـونـي   " خواسته شده بود که در هيچ تحمع 
اما او از دادن چنين تعهدي امتناع .  شرکت نکند

نيـز بـه      ٩٠وزيري در سال  مهرداد امين. کرده بود
روز در بازداشت اداره اطالعات بود که  ٣٢مدت 

. ميليون توماني آزاد شـده بـود       ١٥با قرار وثيقه 
، در   ٩٠ام مـهـرمـاه سـال              مهرداد در دادگاه سي

شعبه يک دادگاه انقالب سـنـنـدج، بـه پـنـج سـال                
حبس که به مدت سال تعليق است، محکـوم شـده     

 .بود
جمهوري اسالمي فعالين و رهبران کارگري را 

زيــر فشــار مــيــگــذارد تــا جــلــوي ســازمــانــيــابــي            
اجازه ندهيم و آنهـا  .  اعتراضات کارگري را بگيرد

احضار و .  را در پناه حمايت وسيع خود قرار دهيم
بازداشت فعالين کارگري بايد فورا متوقف شود و 
همه کارگران زنداني و زندانيان سياسـي از زنـدان       

 . آزاد شوند
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

  ٢٠١٥ژانويه  ١١،  ۱۳۹۳دي  ٢١
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
siyavesazeri@hotmail.com 
http://free-them-now.com 
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بنا به خبر دريافتي منيژه صـادقـي فـعـال مـدنـي           
اجتماعي شهر سنندج که روز پـنـجـم آذر مـاه در           
منزل مسکوني اش دستگير شده بود، روز شـنـبـه    

دي ماه  از سوي دادگاه و بدون هيچ جرمي به  ۲۰
مـنـيـژه    .  سه ماه و يـک روز زنـدان مـحـکـوم شـد                

صادقي بدليل اذيت و آزار هايي کـه پـيـشـتـر در            
زندان به او روا داشته شده است با نارحتي قلبي و 

فشار خون باال مواجه بوده کـه  بـا سـر دردهـاي                
 . شديد و مزمن روبرو  شده است

. منيژه صادقي از بيماري قلبي رنج مـي بـرد      
. او يک مادر است و بايد در کنار فرزندانش باشـد 
. زندان جاي فعالين سياسي و اجتـمـاعـي نـيـسـت        

کميته کردستان حزب کمونيـسـت کـارگـري حـکـم           
ضد انساني دادگاه رژيم را محـکـوم مـي کـنـد و            

خواهان آزادي منـيـژه صـادقـي و هـمـه فـعـالـيـن                   
 .سياسي، کارگري و اجتماعي مي باشد

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۳دي ماه  ۲۳
 ۲۰۱۵ژانويه  ۱۳
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در مـرکـز        ۱۲روز شنبه سـاعـت     
شهر بن در آلمان به دعوت  چـنـد     
نهاد از جمله برابري طلبـان آنـتـي      
ــيــکــس،            ــون ــروه ف ــســت، گ ــاشــي ف
سازمان پناهندگان به آلمان خوش 

واحد بن و نـهـاد عـلـيـه              -آمدند 
يـک  ..  هوموفوبي در شهـر بـن و         

ميتينگ همبستـگـي بـا شـارلـي          
ابدو و قربانيـان تـرور در فـرانسـه           
برپا شد که در آن مينا احدي نـيـز   

اين ميتينگ پنـج  .  سخنراني کرد

سخنران داشت که يکي از آنها بـه  
ــرف زد و                 ــوي حـ ــرانسـ ــان فـ زبـ
همبستگي مردم آلمان را با مردم 

هــمــچــنــيــن .  فــرانســه اعــالم کــرد    
نمايندگان چند نهاد دانشـجـويـي      

 . در اين تظاهرات سخنراني کردند
مينا احدي در تظاهرات شهـر  
بن آلمان، همبستگي بين الملـلـي   
مردم و هـمـچـنـيـن هـمـبـسـتـگـي              
روزنامه نگاران و کاريکاتوريست 
هــا در دفــاع از شــارلــي ابــدو و              

آزادي بـيـان را بسـيـار پـر ارزش                
اينک يک جـنـبـش    .  دانست و گفت

جهاني مدرن و متمدن در مقـابـل   
تروريسم اسـالمـي صـف کشـيـده            

مينا احدي گفت، مـا سـي       .  است
سال است که عـلـيـه ايـن جـنـبـش            

دولـت آلـمـان و        .  مبارزه ميکنيـم 
دوول اروپايي همواره بـا جـنـبـش         
اســالمــي مــمــاشــات کــرده و بــا           
حکومتهاي اسالمي ساخته انـد،    
امروز متاسفانه پاي اين جـنـبـش      

به اروپا باز شده و مـيـکـوشـد بـا          
ترور و ايجاد فضـاي وحشـت، در       
اينجا نيز زندگـي را بـر هـمـگـان            

بـايـد مـتـحـدانـه در           .  ناامن کـنـد  
مقابل اين جنـبـش ايسـتـاد و در           
عين حال اجازه نداد راسيست هـا  
و ضد خارجيها با استفاده از ايـن  
فضا، عليه مردمي کـه از دسـت         
اسالميها فـرار کـرده و يـا بـقـيـه               
مهاجرين و پناهندگان فضاسازي 

 . کنند

مينا احدي در پـايـان گـفـت،         
براي يـک دنـيـاي بـدون تـروريسـم             
اسالمي  و بـدون راسـيـسـم بـايـد             

 . مبارزه کرد و به خيابان رفت
شوراي مرکزي اکس مسلم از   
همگـان دعـوت مـيـکـنـد کـه در                
اعتراضات گسترده خـيـابـانـي در       

 . آلمان فعاالنه شرکت کنند
 آلمان -نهاد اکس مسلم

۲۰۱۵ژانويه  ۱۰  
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