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فروردين هزاران نـفـر از         ۲۷ امروز 
مــعــلــمــان در دهــهــا شــهــر دســت بــه            
تجمعات اعتـراضـي زدنـد و خـواهـان            
پيـگـيـري فـوري خـواسـت هـاي خـود                 

کرمـانشـاه، تـهـران، اصـفـهـان،            .  شدند
کرج، ساوه، همدان، سننـدج، مـريـوان،      
شيراز، ساري، خرم آباد، زنـجـان، يـزد،      
اليگودرز، خدابنده، جاجرم، شـاهـرود،     

قـروه،     سقز، بـوکـان،   دليجان، کمياران،
ــروجــرد،             ــورد، ب ــجــن ــن، ب ــزوي ــاوه، ق پ
اروميه، داراب، قم، زاهدان، خـدابـنـده،    
ابهر، کرمان، اراک، ايـالم، هـرمـزگـان،       
بندر عـبـاس، بـنـدر امـام و ايـوان از                   
جملـه شـهـرهـايـي اسـت کـه در آنـهـا                    
. تجمعات معلمان بـرگـزار شـده اسـت          

گفته ميشود که در بسياري شـهـرهـاي    
ديگر نيز اين تـجـمـعـات بـرگـزار شـده            

 .است
ــا در دســت داشــتــن             مــعــلــمــان ب
پالکاردهاي مخـتـلـف و طـومـارهـاي           
امضا شده در مقابـل ادارات آمـوزش       
و پــرورش تــجــمــع کــرده و خــواهــان               
افزايـش حـقـوق هـا، آزادي مـعـلـمـان                 
زندانـي و سـايـر خـواسـت هـاي خـود                  

ــد ــمــان         .  شــدن ــر پــالکــاردهــاي مــعــل ب
معيـشـت هـمـراه بـا           شعارهايي مانند

منزلت، بهبود سطح معيشت معلمـان  
حق مسلم است، معلم بـيـدار اسـت از        
. تبعيض بيزار است به چشم مـيـخـورد     

فــراخــوان ايــن تــجــمــعــات از جــانــب            

معلمان شهرهاي مختلف و از طـريـق       
شبکه ها و مدياي اجتماعي مـنـتـشـر     
شده بود و استقبال گسترده معلمـان از    
اين فراخوان عزم راسخ مـعـلـمـان بـراي        

 .تداوم اعتراض را نشان ميدهد
اول مه روز جهاني کـارگـر نـزديـک       

حزب کمونيست کارگـري کـلـيـه       .  است
کارگران، معلمان، پرستـاران، اعضـاي     
ــهــا و هــمــه مــردم                 ــواده هــاي آن خــان
آزاديخواه را به اتحاد و آمـادگـي بـراي      
بـــرپـــايـــي يـــک اول مـــه بـــاشـــکـــوه              

   .فراميخواند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
آوريـل     ۱۶ ، ۱۳۹۴ فروردين  ۲۷ 
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فــرورديــن    ۲۷ روز پــنــج شــنــبــه        
هــزاران نــفــر از مــعــلــمــان شــهــرهــاي          
سنندج، مـريـوان، سـردشـت، بـوکـان،           

بـا  ...  کامياران، سقز، قـروه، پـاوه و           
ديگر معلمان سـراسـر کشـور کـه در             
اقدامي هماهنگ و از طـريـق شـبـکـه        
ها و ميدياي اجتماعي اطالع رسـانـي   
شده بود دست به تجمعات اعتـراضـي   
زده و بـراي بـار دوم خـواهـان تـحـقـق                

در .  خواست و مطالبـات خـود شـدنـد        
تـجـمـعـات اعـتـراضـي مـعـلـمـان در                  
سنندج خـانـواده هـاي دانـش آمـوزان            
. نيز از ايـن تـجـمـع حـمـايـت کـردنـد                 

مــعــلــمــان بــا در دســت داشــتــن                   
افزايش حـقـوق   " پالکارتهايي مبني بر 

ها، آزادي مـعـلـمـان زنـدانـي، مـعـلـم              
بيدار است از تبعيـض بـيـزار اسـت و           

، بــه   " مــعــيــشــت هــمــراه بــا مــنــزلــت       
سخنراني تني چند از معلمـان کـه بـر        

خواستهاي بـر حـق و انسـانـي اشـان                 
تاکيد داشتند گوش فرا داده و با کـف    

 . زدن مورد حمايت قرار دادند
ــره               ــف جــوش و خــروش هــزاران ن
ــراي              مــعــلــمــان در ســراســر کشــور ب
برخورداري از يـک زنـدگـي انسـانـي،              

دهــهــا .  خـواســت کـل جــامــعـه اســت         
مـطـالـبـه مـعـلـمـان و در راس آنـهـا                     
خواست افـزايـش حـقـوق هـا و آزادي              
مــعــلــمــان زنــدانــي تــنــهــا بــا تــداوم             
تجمعـات و اعـتـراضـات گسـتـرده و               
متحدانه معلمان و حمايت بخـشـهـاي    

 .مختلف مردم از آنان ميسر است
کميته کردستان حزب کمونيـسـت   
ــه هــمــه مــعــلــمــان درود              کــارگــري ب
ميفرستد و از خواسـت و مـطـالـبـات          

افـزايـش   .  برحق آنان حمايت مـيـکـنـد      
دستمـزدهـا يـک مسـئلـه مـحـوري و                
عــمــومــي بــراي نــيــروي کــارکــن در            

يـازده ارديـبـهـشـت روز          .  جامعه است
جهاني کارگر و دوازدهم ارديـبـهـشـت       

در ايـن دو      .  روز معلـم  در راه اسـت          
ــمــان،            ــل ــارگــران، مــع ــاســبــت، ک مــن
پرستاران، بازنشستگان، کارمنـدان و    
ديگر مزدبگيران چند بـرابـر زيـر خـط         
فقر مي توانند همـگـام و مـتـحـد در            
تجمعاتي که به اين مناسبتها بـرگـزار   
ميشوند بار ديگر بميـدان آمـده و در         
ــا              قــامــتــي گســتــرده و قــدرتــمــنــد ب
برافراشتن پرچم مطالبـاتـي خـود روز        
جهاني کارگر و روز معلم را هـرچـه بـا      

 .شکوهتر برگزار کنند
کميته کردستان حزب کمونيست 

 کارگري
   ۹۴ فروردين  ۲۷ 
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فـرورديـن      ۲۰ روز پنـج شـنـبـه         
ــوالد               ــراجــي ف ــر اخ ــارگ ــا ک صــده
ــايــجــان در کــنــار کــارگــران                 آذرب

مـقـابـل       » ميانرو« گيربکس سازي 
دفتر نمـايـنـده مـيـانـه در مـجـلـس                

 .شوراي اسالمي تجمع کردند
کــارگــر اخــراجــي فــوالد          ۳۰۰ 

در اعتراض به بالتکليفي آذربايجان 
و به جيب زدن دوماه حقوق معوقه و 
عيدي کارگران توسط کـارفـرمـا بـه         

. اين تجمع اعـتـراضـي دسـت زدنـد         
کارگران گيربکس سازي ميانرو هـم    
که به بهانه رکود توليد خطـر اخـراج     
باالي سرشان قرار دارد در اين تجمع 

 .اعتراضي شرکت داشته اند
کارخانـه فـوالد آذربـايـجـان بـا             

تـريـن کـارخـانـه           کارگر، بـزرگ   ۵۷۰ 
فـوالد شـمــالـغــرب کشــور و تـنــهــا             
کارخانه توليد فوالد در آذربـايـجـان      

 ۱۳۹۳ شرقي است که در بهمن سال 
به بخـش خصـوصـي واگـذار شـد و              

در .  همه کـارگـرانـش اخـراج شـدنـد            
نتيجه اعتراض  کارگران، قـرار بـود     
اين کارخانه مجددا به شرايط سابـق  
بازگردد و کارگران در کار خود ابـقـا   
شوند که تاکـنـون ايـن کـار عـمـلـي              
نشده است و کـارگـران کـارخـانـه در          

 .بالتکليفي کامل بسر ميبرند
نماينده مـجـلـس اسـالمـي کـه             
خود جـزيـي از کـل دم و دسـتـگـاه                 
چپاول حقوق کارگران است، از تـرس  
ــران،          ــتـــراض کـــارگـ گســـتـــرش اعـ
بالفاصـلـه خـود را بـه فـرمـانـداري                
رسانده است تا البد راه مـقـابلـه بـا           

 .اعتراض کارگران را بررسي کنند
کــمــيــتــه آذربــايــجــان حــزب              
کمونـيـسـت کـارگـري ايـران ضـمـن                
حمايت از اعتـراض بـحـق کـارگـران          
تاکيد ميکند که  بايد اين تجمعات 
اعـتـراضـي را بـا حضــور کـارگــران              
رشته هاي ديگـر، بـا حضـور فـعـال            
خانواده کارگران اخراجي تقويت کرد 
و به مقابل فرمانداري، استانداري و 

فـقـط بـا      .   نهادهاي دولتي کشـانـد    
گســتــرش و ادامــه اعــتــراضــات،            
کارگران خواهند توانست در مقـابـل   
ــت               ــرمــا و دول دســت درازي کــارف
حاميش به خـواسـتـهـاي بـحـقـشـان             

 .برسند
کميته آذربايجان حزب 

 ايرانکمونيست کارگري 
 ۱۳۹۴ فروردين  ۲۱ جمعه 

۲۰۱۵ آوريل  ۱۰   
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با تشکر از برگزار کنندگان و بـا      
تـم  .  سالم به همگي شرکت کنـنـدگـان   

نــقــش نــهــادهــاي    " ســمــيــنــار امــروز      
و مسـالـه     "  ايرانيـان خـارج از کشـور         

چگونـگـي مـقـابلـه بـا حضـور رژيـم                 
مـن  .  اسالمي در ايـن نـهـادهـا اسـت         

ــب                بــحــث خــودم را اســاســا در قــال
چگونگي پيشـبـرد مـبـارزه مـوثـر و             
مترقي عليه رژيم جمهوري اسـالمـي     

در " در خارج کشور در شرايط حاضـر    
دوراني که مـيـتـوانـد پـس از تـوافـق              

، " حکومت اسـالمـي شـکـل بـگـيـرد           
 . طرح ميکنم

اجازه دهـيـد کـه بـا نـقـل قـولـي                 
نـقـلـي از      .  صحبتهايم را شـروع کـنـم       

 : ميگويد. باب ديلن
“The times, they are 

chaingin” 
". زمانه در حـال تـغـيـيـر اسـت              " 

اشاره اش به تغيير و تحوالت عـظـيـم    
جـنـبـش    .  دهه شصت در آمريکا است

جـنـبـش ضـد جـنـگ           " حقوق مـدنـي     
جنبش خالصي فـرهـنـگـي و         "  ويتنام

برابري زنـان کـه تـغـيـيـرات مـهـم و                    
ديرپايي را بر فضاي سياسي آمـريـکـا    

امـروز هـم شـرايـط در           .  بجا گذاشـت 
شرايط کـار مـا در         .  حال تغيير است

خارج کشور نيز به درجـاتـي در حـال          
البته دامـنـه تـغـيـيـرات           .  تغيير است

شايد به گستردگي و عـمـق تـحـوالت       
امـا مـهـم ايـن         .  دهه شصـت نـبـاشـد      

است که نيروهاي آزاديـخـواه، بـرابـري       
طلب، سکوالر و کمونيست بـتـوانـنـد     
خودشان را بطور موثر بـراي شـرايـط        
جديد حاضر بکنند و راههاي مقـابلـه   
با سياستـهـاي رژيـم اسـالمـي را در              
دوره جديد پيشارو براي خـالـصـي از        
شر جمهوري اسالمي در دستور قـرار    

 . دهند
اصــلــي تــريــن ســئــوالــي کــه در           
شرايط حاضر به نـظـرم مـطـرح اسـت          
اين اسـت کـه مـولـفـه هـاي تـغـيـيـر                   
کـدامـهـا هسـتـنـد و ايـن تـغـيـيـر و                      
تحوالت سياسي چه شرايـط ويـژه اي       
براي پيشبرد امر مـبـارزه مـا ايـجـاد          

 ميکند؟
تغييراتي که در شـرايـط کـنـونـي        
ــد،                ــن ــري هســت در حــال شــکــل گــي
تغييراتي در باالي جامعـه هسـتـنـد،       

تغييراتي در ميان مناسبات دولـتـهـا    
و حکومتها، مـيـان حـکـومـتـهـا در            
کشورهاي غربـي و آمـريـکـا از يـک              
طرف با حکومت اسالمي حـاکـم بـر        

ــگــر اســت              ــران از طــرف دي ــن .  اي اي
مناسـبـات در حـال تـغـيـيـر يـافـتـن                   
هستند و مساله توافقـات احـتـمـالـي        

نقطه عطفي در معـادالت  "  هسته اي" 
سياسي و رابطه متـقـابـل آمـريـکـا و           
دول غــربــي بــا حــکــومــت اســالمــي          
خواهنـد بـود کـه نـتـايـج و تـبـعـات                    
بسياري براي ما فعالين جـنـبـشـهـاي      
آزاديخواه و برابري طلب و سرنـگـونـي    

 . طلب خواهد داشت
براي بررسي بايد اشـاره کـرد کـه          
کدام عواملي بـاعـث شـدنـد کـه ايـن             
تغييرات شکل بگيرنـد و مـا شـاهـد           

در .  چنين روند سـيـاسـي اي بـاشـيـم            
پاسخ و در درجه اول بايد به شـکـسـت    
ــژيــک حــکــومــت           ــرات ســيــاســت اســت
اسالمي در دوره گـذشـتـه، شـکـسـت           
اســتــراتــژي تــخــاصــم هــمــه جــانــبــه،         
ــي               ــش زاي ــن ــاســت ت شــکــســت ســي
حکومت اسالمي در دوران احـمـدي         

شـکـسـت سـيـاسـي         .  نژاد تاکيد کـرد   
کور ضد آمريکايي گري، ضد غـربـي     

جـمـهـوري    .  گري حکـومـت اسـالمـي      
آدمکشان اسالمي در دوران احـمـدي     
ــش                 ــر آت ــدن ب ــي ــاســت دم ــژاد ســي ن
کانونهاي بحراني در منطقه و ايـجـاد     
تنش و کشمکش و بـه ايـن اعـتـبـار              
تامين حضور فعال سـيـاسـي خـودش       
را در اين کانونهـا دنـبـال مـيـکـرد و             
سياست گسترش پر و بال ارتـجـاعـي      
خودش را بر اين مبنـا اسـتـوار کـرده         

هدف اين سياست هـمـان هـدف        .  بود
دائمي و هميشگي جمهوري اسالمـي  
بود، تالش براي تضمين بقاي بيشـتـر   

ايــن ســيــاســت   .  حــکــومــت اســالمــي  
به نتايـج مـورد نـظـر         .  شکست خورد

روشـن  .  حکومت اسالمي منتج نشـد 
شد کـه افـزايـش تـقـابـل آمـريـکـا و                    
متحدينش و حکومـت اسـالمـي، آن        
چيزي کـه مـا در ادبـيـات سـيـاسـي                  
خودمان از آن بعـنـوان تـقـابـل دولـت           
تروريسم دولتي و تـروريسـم اسـالمـي       
نام برده بوديم، به درجه اي رسـيـد کـه      
خطر حـملـه نـظـامـي و رو در رويـي                 

نظامي به يک احتمال جـدي در سـيـر          
مسـالـه   .  اين تحوالت تبديل شده بـود 

حـملـه نـظــامـي بـه ايــران بـاالي ســر                 
حکومت اسالمي و همچـنـيـن بـاالي       

هـمـچـنـيـن      .  سر جامعه قـرار گـرفـت       
جنگهـاي مـنـطـقـه اي بـه مـرزهـاي                 
جامعه ايران نـزديـک تـر شـدنـد و در              
ــک                ــژي ــرات ــت ــل اس ــاف ــح ــي از م ــرخ ب
ارتجاعي غرب، بمباران ايران بعـد از    
عراق و سوريه به يک احتـمـال واقـعـي       

اين سياست عـمـيـقـا     .  تبديل شده بود
ارتجاعي بعضا از جـانـب بـرخـي هـم          
پيمانان ايـرانـي ايـن مـحـافـل دسـت              
راســتــي در اپــوزيســيــون حــکــومــت         

جـمـهـوري    .  اسالمي نيز دنبال ميشـد 
اسالمي در مواجهه با اين واقعيـت و    
اينکه گسترش چنين تقابل خـونـيـنـي     
سرنوشت حکومـت اسـالمـي را رقـم           
خـواهــد زد، دســت بــه يــک چــرخــش             

بــراي حــکــومــت   .  اســتــراتــژيــک زدنــد  
اسالمي مسجل شـده بـود کـه تـداوم           
سياست تنش زايي در سطح مـنـطـقـه     
ميتواند رژيم را بـه پـاي يـک جـنـگ              

ايـن سـيـاسـت را         .  تمام عيار بکشاند
از صـنـدوق     .  ناچارا به کنار گذاشتنـد 

ــي در مضــحــکــه                ــان در آمــدن روح
انتخاباتي حکومت اسالمي يکـي از    

خامنه اي ايـن    .  نتايج اين چرخش بود
نـرمـش   " سيـاسـت را تـحـت عـنـوان               

ــانــه  و .  فــورمــوبــنــدي کــرد   "  قــهــرمــان
ارگانهاي اصلي حکومت اسالمي بـر    
روي اين سياست کم و بيش به تـوافـق     
رسيدند و سعي کردند کـه مـذاکـرات        
بــا آمــريــکــا و غــرب را در شــکــل                
متفاوت و اهداف مـتـفـاوتـي دنـبـال           

تعامـل بـا     " از اين رو سياست .  بکنند
، سياسـت سـازش بـا غـرب و             " غرب

آمريکا در دستور حکومت اسـالمـي     
و نــتــيــجــه آن شــد کــه         .  قـرار گــرفــت   

مـذاکـرات   :  همگان شـاهـدش بـوديـم        
گسترده و مستقيم با آمريکا که قبـال  
يک تابوي اسالم سياسي بود و حـتـي       
مطرح شده بود که بايد براي اتخـاذش  

مـتـوسـل شـد، اکـنـون           "  رفـرانـدوم  " به 
 . بطور گسترده در حال اجرا بود

اين تحوالت و تغيير مـنـاسـبـات     
سياسي ــ ديـپـلـمـاتـيـک غـرب و يـا                    
جناحهاي از هيات حاکـمـه غـرب بـا         

حکومت اسالمي تاثيـرات مـعـيـنـي        
بر کار و فعاليت ما در خـارج کشـور       
خواهد گذاشت که بايد آن را شنـاخـت   
و در سياست چـگـونـگـي مـقـابلـه بـا             
نفوذ حـکـومـت اسـالمـي در خـارج                

 . کشور ملحوظ کرد
شايد گفته شود که اين سـيـاسـت      
ادامه سياست خاتمي در قبـال غـرب     

تـحـول   .  پديده جـديـدي نـيـسـت       . است
. جــديــدي صــورت نــخــواهــد گــرفــت        

بنظرم بايد تـفـاوت و تـمـايـزات ايـن               
سياست را با سياست خـاتـمـي در آن        

يک مساله عمـده ايـن     .  دوران شناخت
است که راس حـکـومـت اسـالمـي و            
باند خامنه اي حال با هر مالحظه اي   
و چشم اندازي با اين سياست مـوافـق     

بحث خـودشـان ايـن اسـت کـه              .  است
در عـيـن حـال        .  موافقنـد "  تک نوبتي"

خود ائتالف روحاني ـ رفسنجاني کـه    
چشــم انــداز اســتــراتــژيــکــي از ايــن             

دارند، مـيـدانـنـد کـه بـايـد              "  تعامل" 
بـر  .  تحول را در بـاال مـحـدود کـنـنـد          

خالف سياست آن دوران که حجـاريـان   
فشار از پايين و چـانـه زنـي در        " آن را 

فورموله کرده بود، ايـنـهـا تـکـه          "  باال
را دنبال ميـکـنـنـد     "  چانه زني در باال" 

و باال در اين جا شامل حکـومـتـهـاي     
. غربي و آمريکا مشخـصـا مـيـشـود       

در دوران خاتـمـي مـا شـاهـد شـکـل              
گيري و تحرک گسـتـرده يـک جـنـبـش           
ارتجاعي تحت عـنـوان جـنـبـش دوم          

اين بار چنين با چنـيـن    | خرداد بوديم
پديده اي مواجه نيستيم و پرچـمـداران   

" تـوهـمـي   " چنين سياستي نيز چنـيـن     
اصــالح " ايــن بــار ســيــاســت       .  نــدارنــد

بر مبناي گسـتـرش     "  طلبي حکومتي
يک جنبش ارتجاعي در جـامـعـه در          

مـا آن    .  دستور اين جريانـات نـيـسـت      
جنبش را عميقا نقد و افشا کـرديـم و     
ماهيت ارتجاعـي و تـالش آن بـراي            
حفظ حکومت اسالمي را به جـامـعـه    

مساله اينجاست که ايـن  .  نشان داديم
. در کـار نـيـسـت      "  پروستاريکايي" بار 

قرار نيست جنبش ارتجاعـي مـانـنـد       
دوم خردادي را در روزي زميـن دامـن     

چرا که تبعات انـفـجـاري آن را        .  بزنند
ديده اند که مـردم  .  در جامعه ديده اند
ــراي "  گشـــايشـــي" از هـــر درجـــه            بـ

سرنگوني حـکـومـت اسـالمـي بـهـره              
چرا که ديده انـد    .  برداري خواهند کرد

نقطه سازشي ميان مردم و حـکـومـت    
. آدمکشان اسالمي موجـود نـيـسـت      

چرا که شاهد صدور حکم مـردم بـراي     
. سرنگوني رژيـم اسـالمـي بـوده انـد              

ديده اند که چه مـخـاطـرات جـدي اي         
بــا اعــتــراضــات در جــامــعــه        "  بــازي" 

ميتواند براي رژيم اسالمي بـه دنـبـال      
در اينجا کماکان سـئـوال   .  داشته باشد

محوري براي حکومت و جناحهـايـش   
اين است که چـگـونـه مـيـتـوان عـمـر             
سـيـاه حـکــومـت اســالمـي را تــداوم              

دوم خرداد اسـاسـا آن را در           .  بخشيد
و "  اصــالح حــکــومــت    " چــهــارچــوب    

ســازش مــردم بــا حــکــومــت دنــبــال           
 –امـا ائـتـالف روحـانـي               | ميکـرد 

رفسنجاني تصـور و نـقـشـه ديـگـري             
اين بـانـد در دوره حـاضـر بـه                .  دارند

شدت بر حـلـقـه تـغـيـيـر مـنـاسـبـات                
سياسي و ديپلماتيک ميان حـکـومـت    
. اسالمـي و غـرب تـکـيـه مـيـکـنـد                 

سخنراني روحـانـي در فـرداي اعـالم             
ــوزان     "  ــاهــمــات ل ــف ــاي     "  ت ــان گــوي ــي ب

سياست اين جناح حکومت اسـالمـي   
اين تـحـوالت در حـال حـاضـر            .  است

تاثيرات روشني در فضـاي سـيـاسـي         
دو جناح حکومتـي  .  ايجاد کرده است

در پپش برد اين سياسـت مـتـحـدنـد،        
هر چند که جناح خامنه اي بـرداشـت       

" تاکتيکـي " و به درجه اي "  تک نوبتي" 
نـرمـش   " تري از اين چرخش سياسي و 

امـا اشـتـراکشـان       .  دارد"  قـهـرمـانـانـه     
اينجاست کـه حـلـقـه کـنـونـي تـداوم                 
بخشيدن به عمر حـکـومـت اسـالمـي        
را در تغيير مناسبات بـا آمـريـکـا و           

 . غرب دنبال ميکنند
در عين حـال در طـرف مـقـابـل              
هــم، در هــيــات حــاکــمــه آمــريــکــا،           
گرايـش قـوي اي وجـود دارد کـه آن                 
ســيــاســتــي را قــبــال تــحــت عــنــوان            

ازش نــام    "  مشــتــهــاي گــره کــرده          " 
ــگــذارد و                ــاري ب ــه کــن ــد ب ــردن مــيــب

را براي گرفتن دسـت طـرف       "  دستش" 
مقابل دراز کرده است تا بـه تـوافـقـي       

 . برسند
اين واقعيت مهمترين تغـيـيـر در      
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فضاي سياسي حـاضـر بـراي مـاسـت          
که بايد با توجـه بـه آن سـيـاسـتـهـاي              
. مبارزاتي خودمان را شـکـل دهـيـم          

واقعيت اين است که هرگونه نزديـکـي   
مناسبات دول غـربـي بـا حـکـومـت             
اسالمي، هرگونه بند و بسـت مـيـان          
غرب و حکومت اسـالمـي، فضـا را          
براي جريانات البـيـسـتـي حـکـومـت            
اسالمي، جرياناتي که مستقيمـا سـر     
نخشان در دست حکـومـت اسـالمـي       
است و همچـنـيـن جـريـانـات مـدافـع             
حکومت اسالمي که در تـاريـخ خـود      
همواره از بـخـشـهـايـي از حـکـومـت               
اسالمي دفاع کرده اند، بازتر خـواهـد     

بلندگوهاي رسـانـه هـا هـر چـه              .  کرد
بيشتر در اختيار اين جـريـانـات قـرار         
خواهد گرفت و مذبوحانه ميکـوشـنـد    
ــات               ــان ــر جــري ــيــشــتــري را ب فشــار ب
آزاديخواه و سرنگونـي طـلـب اعـمـال          

 .کنند
حکومت اسالمي در ايـن دوره و      
با وجود فضـايـي کـه بـرايـش ايـجـاد              
خــواهــد شــد تــالش خــواهــد کــه در             
نهادهاي فرهنگي، آکادميک و حـرفـه   

و .  اي نفوذ و جـاي پـايـي پـيـدا کـنـد             
بــتــوانــد ايــن ارگــانــهــا را بــه طــرف              
ــي ـ              ــالف روحــان ــت ــهــاي ائ ــاســت ســي
رفسنجاني سوق و به اين اعـتـبـار بـه         
سياستهاي حکومت اسـالمـي سـوق        

تالش خواهد که چـه آشـکـارا و        .  دهد
چه پنهان در ارگانهاي اين چنـيـنـي و      
از اين طريق سياسـت خـود را پـيـش           

و در عين حال بـراي پـيـشـرفـت        .  ببرد
سياستهايش با غرب از اين ارگـانـهـا      

به اين اعتبار قـابـل     .  بهره برداري کند
پيش بيني اسـت کـه رژيـم اسـالمـي              
تمرکز ويژه اي بر اين روي اين نهـادهـا   
خواهد داشـت و کـال هـزيـنـه قـابـل                   
مـــالحـــظـــه اي صـــرف گســـتـــرش            
. سياستش در دوره جديد خواهد کـرد   

اين اهرمهاي پيشبرد سـيـاسـت رژيـم       
اسالمي را بايد شناخت و به مـقـابلـه      

 . با آنها رفت
خالصه کنم،  بـراي روشـن شـدن          
سياست دوره اي حـکـومـت اسـالمـي        
بايد گفت که اين بـار بـراي پـيـشـبـرد           
سياست ارتجاعي تداوم بخشـيـدن بـه      
عمر سياه حـکـومـت اسـالمـي قـرار             
نيست روي زمين کـار بـکـنـنـد و يـا             
اينکه رکن اصلي سياستشان را بر آن   

تــجــربــه شــکــســت     .  اســتــوار کــنــنــد    
سياست خاتمي را که تالش مـيـکـرد      

پر و بـال جـنـبـش دوم خـرداد را در                    
خارج کشور دراز کـنـنـد، در تـاريـخ              

ديدند کـه در کـنـفـرانـس            .  خود دارند
ــوردنــد، مــا                 ــکــســت خ ــن ش ــرلــي ب

و از شـکـسـتـشـان        .  شکستشان داديم
از اين رو نقـطـه   .  نتيجه گيري کرده اند

بـه  .  تمرکز سياستشان متفاوت اسـت   
دنبال اهرمهاي جديد بـراي پـيـشـبـرد        

صـحـنـه    .  امر ارتجاعي شان هسـتـنـد   
بنظر در حال تغيير است، تـغـيـيـراتـي      

اما چه بايد کـرد؟ حـلـقـه         .  کرده است
اصــلــي اي کــه مــا بــايــد در دســت               

 بگيريم کدام است؟
فــورمــولــي کــه فــکــر مــيــکــنــم          
ميتواند جوهر سياست ما جـريـانـات      
آزاديخواه، برابري طـلـب، سـکـوالر و         

حضـور  " کمونيست باشد اين است که   
"! فشـار بـر بـاال         –فعـال در پـايـيـن           

حضور فعال و گسترده اعتـراضـي در     
پايين جامعـه، بسـيـج اعـتـراضـي و             
راديکال توده مردم مهاجر در جوامـع  
متفاوت، گسترش حضور در کمپـيـن   
هاي متفاوت اعـتـراضـي، گسـتـرش          
ابعاد و دامنه مبارزه عـلـيـه جـمـوري        
اسالمي و انتقال فشار ايـن اعـتـراض      

بـر روي       | در پايين جـامـعـه بـر بـاال         
هيات حاکمه اين کشـورهـا و تـالش          
براي جلوگيري از حضور و فـعـالـيـت         

هـدف ايـن سـيـاسـت          .  رژيم اسـالمـي  
بايد قطع حضـور رژيـم اسـالمـي در             

هــدف ايــن   .  خــارج از کشــور بــاشــد        
سياست بايـد بـه شـکـسـت کشـانـدن              
سياست بـنـد و بسـت بـا جـمـهـوري                  

فضا را بايد بر حضـور  .  اسالمي باشد
نيروهاي نيابتي حکومت اسـالمـي و     
همچنين مدافعين خجول آن به شـدت  
تنگ کرد بطـوريـکـه نـتـوانـنـد نـيـرو              
گيري کنند، نتـوانـنـد پـرو بـال پـيـدا              

نــتــوانــنــد از طــريــق نــيــروي         .  کــنــنــد
البــيــســتــي خــودشــان در نــهــادهــاي         

بـنـظـر مـن در         .  متفاوت نفوذ کـنـنـد   
راس اين سياست ما بايد ايـن شـعـار        

جــمــهــوري " قــرار داشــتــه بــاشــد کــه          
اســالمــي نــمــايــنــده مــردم در ايــران           
نيست و بايد از کليـه مـجـامـع بـيـن           

و کـمـپـيـن اخـراج        " المللي اخراج شود
جمهوري اسالمي بمـثـابـه حـکـومـت         
ديکتاتوري مذهـبـي، ضـد زن، ضـد           
کارگر، ضـد انسـان، ضـد خـوشـي و              
شادي در جامـعـه ابـعـاد گسـتـرده و             

مـا بـايـد      .  همه جانبه اي بخود بگيرد
تالش کنيم در عين حال که دولتهـا و    
جناحهايي از هـيـات حـاکـمـه تـالش           

ميکنند به بند و بست بـا حـکـومـت         
جــامــعــه، مــردم    .  اســالمــي بــرســنــد   

آزاديخواه شاهد تـالش گسـتـرده مـا           
ــه حــکــومــت اســالمــي               ــد ک ــاشــن ب
حــکــومــت مشــروع حــاکــم بــر ايــران          
نيست، حکومت سرکـوب، ارتـجـاع،      
نابرابري، اختناق و استثمار و جهـل و    
. عقب ماندگي و فقر و فـالکـت اسـت     

و نمايندگانش بايد از کليـه مـجـامـع       
همانطور کـه    . بين المللي اخراج شوند

نمايندگان حکومت آپارتايد آفريـقـاي   
جنوبي از کليه مجامع بيـن الـمـلـلـي        
اخراج شدند، نـمـايـنـدگـان حـکـومـت           
اسالمي نيز بايد از کليه اين مجـامـع   

ما بايد تـالش بـکـنـيـم          .  اخراج شوند
که مبارزه اي موثر و پر سر و صدا را   

کمپين هاي موجـود و    .  به پيش ببريم
موثر عليه رژيم اسالمـي را تـقـويـت         

کمپيـن بـراي آزادي تـمـامـي            .  بکنيم
زنــدانــيــان ســيــاســي، کــمــپــيــن بــراي        
جلوگيـري از اعـدامـهـاي حـکـومـت              
اسالمي، کمپيـن بـراي بـرابـري زن و             
مرد در جامعه و کمپين عليه فـقـر و       
فالکت تحميـلـي بـر جـامـعـه دنـبـال               

 . کنيم
اما در عين حـال بـايـد مـتـوجـه             

را نبايد بـا هـم     " تر و خشک"باشيم که 
سياست مـا بـايـد در قـبـال              .  سوزاند

جريانات البيستي حکومت اسـالمـي   
و بخشهايي از جنبش ملي اسـالمـي     
که سـيـاسـت دفـاع از حـاکـمـيـت را                 
دنبال ميکنند، بايد داراي تـمـايـزات        

يـکـي را بـايـد جـلـوي             .  روشني باشد
فـعــالــيــتــش را گــرفــت، بــايــد مــانــع           

بــايــد بســاطشــان را      .  تــحــرکــش شــد  
اما ديگري را بايـد بـا نـقـد و           .  برچيد

جدل و افشاي جوهر سيـاسـتـهـايشـان      
مــا ســيــاســت اصــالح     .  را نشــان داد    

طلبان  حکومتي در اپـوزيسـيـون را          
که از ارکان حاکميت اسـالمـي دفـاع        
ميکنـنـد، نـقـد و افشـا مـيـکـنـيـم،                   
کراهت سـيـاسـتـشـان را بـه جـامـعـه                

اما تالش ميکنيم تـا    .  نشان ميدهيم
بساط جريانات البـيـسـت را کـه سـر            
نخشان در دست حکـومـت اسـالمـي       
است، به نيابت از حکومت اسـالمـي     
به اين طرف و آن طـرف مـيـرونـد، بـر          

در يک کالم سياسـت مـا در       .  بچينيم
ــومـــتـــي و              ــوامـــل حـــکـ ــبـــال عـ قـ
البيستهـايشـان از سـيـاسـت اصـالح             
طلبان حکومتي در جـنـبـش مـلـي ـ            

مـا دسـت     .  اسالمي مـتـفـاوت اسـت      
جريانات حکومتي را کوتاه خـواهـيـم      

 . کرد
در عين حال ما نبايد هيچ گـونـه     
همسويي با جريانات فوق ارتـجـاعـي      
و دسـت راسـتـي در حـاکـمـيـت ايـن                 

کشورها که در تـقـابـل بـا حـکـومـت            
اسالمي صف آرايي ميکنند، داشـتـه   

اين جريـانـات مـتـحـديـن مـا            .  باشيم
نــيــســتــنــد، ايــنــهــا دلســوزان مــردم          

ايـنـهـا دلسـوزان آزادي و           .  نيـسـتـنـد    
بـرابــري و رفــاه و ســعــادت جــامــعــه             
نيستند، چرا که در جامعـه خـودشـان      
دلسوزان هيـچـکـدام از ايـن مـولـفـه              

بلکه بر عکـس  .  هاي سياسي نيستند
در مقابل هر تحول آزاديـخـواهـانـه و         

 . برابري طلبانه هستند
خالصه کنم، کاري کـه مـا بـايـد         
انجام دهيم اين اسـت کـه بـا تـغـيـيـر              
شرايط سياسي، بايد آمادگي الزم را     

تشـديـد مـبـارزه عـلـيـه            .  کسب کنيم
رژيم اسالمي، تشـديـد مـبـارزه بـراي          
اخراج حـکـومـت اسـالمـي از کـلـيـه               
مجامع بين المـلـلـي و کـوتـاه کـردن             
دستشان آن محور اسـاسـي اسـت کـه         
در قبال اين شـرايـط جـديـد بـايـد بـا                
جديت دنبال کرد و در عـيـن حـال بـا           
شرکت گسترده و فـعـال در کـمـپـيـن             
هاي اعتـراضـي مـبـارزه بـراي آزادي            

زندانيان سياسي، مبارزه براي نـجـات   
جان انسانهاي که در زير صـف اعـدام     
حکومت اسالمي قرار دارند، مـبـارزه   
گسترده بـراي بـرابـري زن و مـرد در               
جامعه، مبارزه براي جـدايـي ديـن از        
دولت، مـبـارزه بـراي سـکـوالريسـم،             
ــاه کــردن دســت              ــراي کــوت مــبــارزه ب
مذهب از شئونات جامعه، بطوريـکـه   
بتوانيم با اتکاء بر ايـن کـمـپـيـن هـا             
فشار قابل مالحظه و پر سر وصدايـي  

ايـن فشـار     .  بر باالئيها اعمال بکـنـيـم   
بايد تاثير گذار بـر رسـانـه هـاي ايـن              

ــد     ــاشـ ــع بـ ــوامـ ــداي        .  جـ و کـــال صـ
ــرابــري طــلــبــي و              آزاديــخــواهــي و ب

و چـنـان   .  انسانگرايي در جامعه باشد
فشاري را بـر جـريـانـات حـکـومـتـي               
اعمال کند که اين جريانات نـاچـار بـه      
اين خواست مردم در ايران تـن دهـنـد      
که حکومت اسالمي نـمـايـنـده مـردم        
نيست و بايد از کليـه مـجـامـع بـيـن           

 . المللي اخراج شود
 !  با تشکر از شما
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اين آمار و ارقـام، اعـدادي روي           
اينها  يعني زنـدگـي و     .  کاغذ نيستند

نفـر بـه      ۵۴ آرزوها و اميدهاي حداقل 
. دست جالدان اسالمي نـابـود شـدنـد        

اين يـعـنـي هـزاران خـانـواده داغـدار                
. شدند و زندگيهاي بسياري نابود شـد   

اين آمار يعنـي در زنـدانـهـاي ايـران،            
هزاران محکوم بـه اعـدام بـا وحشـت           
اعدام شب را به سر ميـبـرنـد و خـطـر          
ــعــداد                 ــاالي ســر ت ــر ب طــنــاب دار ب

بـعـد از     .  بسياري جدي تر شـده اسـت      
توافـق لـوزان هـمـچـنـان کـه در ايـن                   
روزشمار نيز پيدا است آمار اعدامـهـا   

 . يکباره چندين برابر شده است
. بايد بـپـا خـاسـت و کـاري کـرد              

يــکــبــار ديــگــر از هــمــگــان دعــوت            
ميکنيم مـتـحـدانـه در مـقـابـل ايـن                 
ــاده و               ــگــاه آدمــکــشــي ايســت ــت دس

 ! اعتراض کنند
نفر زنـدان وکـيـل آبـاد            ۱ فروردين   ۶ 

 مشهد 
 نفر زندان شيراز  ۱ فروردين   ۹ 

 نفر  زندان بوشهر  ۲ فروردين  ۱۰ 
ــن       ۱۱  ــروردي ــاد           ۱ ف ــزل آب ــر دي ــف ن

 کرمانشاه 
 نفر  زندان زابل  ۱ فروردين   ۱۵ 
 نفر  شيراز  ۴ فروردين   ۱۶ 
 نفر بندرعباس  ۲ فروردين   ۲۰ 
 نفر  رجايي شهر  ۱۱ فروردين   ۲۲ 
نـفـر زنـدان مـرکـزي             ۸ فرورديـن     ۲۲ 

 کرج 
 نفر  اصفهان  ۴ فروردين   ۲۲ 
 نفر  عادل آباد شيراز  ۲ فروردين  ٣ ۲ 
 نفر  قزل حصار  ۱۵ فروردين  ۲۵ 

اينها آمار اعدامهايـي اسـت کـه        
به دست نهادهاي عـلـيـه اعـدام و از             
جمله کميته بين المللي عـلـيـه اعـدام       
رسيده، ما مـطـمـئـن هسـتـيـم آمـار               
اعدامها بسيار باالتر از ايـن اسـت و         
جمهوري اسالمي ايران مخفـيـانـه در      

بـه ايـن     .  همه زندانـهـا خـون مـيـريـزد          
جـنـايـات حـکـومــت اسـالمــي بـايــد              

اين وظـيـفـه هـمـه مـا             .  اعتراض کرد
 ! است

 کميته بين المللي عليه اعدام 
 ۹۴ ٣ ۱ فروردين  ۲۶ 
      ۲۰۱۵ آوريل  ۱۵ 
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 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي

بعد از جام زهر لوزان جمهوري اسالمي بـه اعـدامـهـاي       
به گزارش کميـتـه عـلـيـه اعـدام در             .  جمعي روي آورده است

نفر در ايران اعدام شـده     ۵۵ عرض کمتر از سه هفته دستکم 
بعد از جام زهـر خـتـم جـنـگ بـا عـراق نـيـز رژيـم بـه                            .  اند

اين بار البـتـه   .  اعدامهاي گسترده زندانيان سياسي دست زد
حکومت اسالمي بسيار ضعيف تر و متزلزل تـر از آن دوره        

 ۶۷ است و بهيچوجه توان و امکان قتل عامهاي تـابسـتـان      
را ندارد اما هدف از اعدامهاي اخير نيز مانند آن قتل عـام    

جرم محکومين سياسي نـيـسـت امـا         .  ارعاب جامعه است
به اتهـام مـواد مـخـدر اعـدام            .  علت اعدامها سياسي است

بنا بـه دسـتـور      " و "  مفسد في االرض"ميکنند اما به عنوان 
 ".      از باال

ما هميشه بر اين واقعيت تاکيد کرده ايم کـه مـجـازات      
اعدام، مستقل از اينکه براي چه جرمي صـادر شـده، قـتـل           
عمد دولتي است و در همه کشورها بايد لغو بشـود امـا در       

نه تنها بـه    .  جمهوري اسالمي اعدام جنايتي مضاعف است
اتهاماتي که اساسا جرم نيست و بـخـاطـر جـرم هـائـي کـه                  
کيفرش حتي در کشـورهـائـي کـه مـجـازات اعـدام هـنـوز                    
برنيفتاده، اعدام نيست، بـلـکـه بـا اهـداف و انـگـيـزه هـاي                    

گـوئـي لشـگـر       .  سياسي و به شکل جمعي اعدام مـيـکـنـنـد       
ذخيره اي از قربانيان را در زندانها جـمـع کـرده انـد کـه هـر                 
وقت مصلحت نظام خونخوارشان ايجـاب کـنـد گـروهـي از            

اعدام قـتـل عـدم دولـتـي اسـت امـا                  .  آنان را به دار بکشند
جمهوري اسالمي تنها يک قاتل عادي نيـسـت، بـلـکـه يـک           

جاني بالفطره و يک قاتل زنجيـره اي اسـت کـه بـراي بـقـاي                 
شـکـسـت رکـورد       .  رژيم متـزلـزل اش نـيـاز بـه اعـدام دارد                

نـفـر در        ۵۵ اعدامها در سال گذشته و اکنون اعدام بيش از   
کمتر از سه هفته صرفا به اين دلـيـل نـيـسـت کـه سـيـسـتـم                 
ــر قصــاص و                     قضــائــي جــمــهــوري اســالمــي مــبــتــنــي ب

عشيرتي و مـتـعـلـق بـه عـهـد                -انتقامگيري هاي مذهبي 
دقيانوس است بلکه اساسا به اين خاطرسـت کـه يـک نـظـام            
لرزان و منفور در جامعه بـراي بـقـاي خـود بـه تـيـغ اعـدام                   

قصاص اسالمي تنها ظرف و ابراز عقيـدتـي   .  نيازمند است
با تيغ اسالم ميزنـنـد   .  برآورده شدن اين نياز را فراهم ميکند

و ميکشند که بقاي رژيم منحوس و مـنـفـورشـان را حـفـظ           
 .  کنند

اما هر چه بيشتر  ميـکـشـنـد لـرزان تـر و مـنـفـور تـر                     
تنها اوجگيري اعتراض و مبارزه عليـه اعـدام در       .  ميشوند

يکسال اخير از بيانيه هاي چهـره هـاي ورزشـي و هـنـري و                
ادبي عليه مجازات اعدام گرفته تا حرکت انسـانـي مـادران        
بخشش و اعتراضات خانواده هاي محکومين بـه اعـدام و         
تا استقبال و حمايـت تـوده اي مـردم در ايـران و در هـمـه                       
کشورها از کارزار نجات ريحانه جباري، همه نشـان دهـنـده      

اعـدام  .  ايست که جامعه مـقـهـور و مـرعـوب نشـده اسـت                 
جـام زهـر     .  ميکنند و خود بيشتر در بـاتـالق فـرو مـيـرونـد            

واقعي و کارساز را باالخره جامعه به ستوه آمده از قصـاص      
 . و اعدام و شالق به جانيان حاکم خواهد خوراند

هاي خشکه مقدس، جاهل و    آدم" 
نادان نيز هستند که معتقـدنـد امـروز      
همه مصيبت اين اسـت کـه چـنـد زن           
بدحجاب در خيابـان بـاشـد، بلـه ايـن            
مصيبت است، اما مسئله ايـن اسـت     

ها، ظـلـم      که بقيه مسائل مانند زندان
هـايـي کـه از           هـا و حـق         ها، سرکـوب 

 "شود؟ شود چه مي مردم ضايع مي
 هاشمي رفسنجاني

 
يکشنبه گـذشـتـه ايـن اظـهـارات           
ــان را             ــگــري ــي داد اصــول رفســنــجــان

گفتند با وجود رفسنجاني بـه  .  درآورد
احمد شهيد نيازي نيست، گفتند ايـن    
بساط را خود ايشان در دوره ريـاسـت     

کسي کـه    " جمهوري بر پا کرده است و 
جمهور بوده و در دوران        سال رئيس ۸ 

اش زيربناي امنيـتـي    جمهوري  رياست
شدن فضا را ريخته و بـا رفـتـاري کـه         

گرفتن برخـي از      داشته موجب فاصله
انقالب شـده اسـت؛ چـگـونـه ادعـاي               

 گـفـتـنـد    ".  ها را دارد سرکوب در زندان
حاال که يقه  فرزنـدش را گـرفـتـه انـد            

هر دو جـنـاح     .  دادش بلند شده و غيره
البته تا آنجا که از يکديگر افشـاگـري   

اصـالح  .  ميکنند درست مـيـگـويـنـد       
طلب و اصولگرا هميشه در سـرکـوب     
و جنايت همراه و همدست بوده انـد و      
امروز هم که تالش ميکنند جنـايـات   
رژيــمــشــان را بــپــاي جــنــاح مــقــابــل          
بنويسند  عمال توحش و سرکوبـگـري   
ــظــامشــان را بــرمــال                  ــل ن ــي ک ذات

اما آنچه ايـن درگـيـريـهـاي          .  ميکنند
جناحي را از دور قبل متمايز ميکنـد  
مساله رابطه با آمريکا است که بـعـد     
از توافق لوزان به مـحـور کشـمـکـش          

اظـهـارات   .  جناحها تبديل شـده اسـت    
رفسنجاني ظاهرا ربطي با تـوافـقـات      
با غـرب نـدارد ولـي دعـواي اصـلـي               

 .  آنجاست

حسينيان رئـيـس مـرکـز اسـنـاد             
انــقــالب اســالمــي در پــاســخ بــه                  

آقـاي  : " اظهارات رفسنجاني ميگويـد 
هاشمي بايد بداننـد کسـانـي امـام را           

کــنــنـد کــه بــه         نـاراحــت کــرده و مــي       
 .هاي ايشان توجهي ندارند آرمان

کساني که ادعـاي حـذف شـعـار           
هـايـي      مرگ بر آمريکا را دارند، همان

هستنـد کـه امـام را آنـروز و امـروز                  
کـردنـد؛ کسـانـي کـه بـراي                اذيت مي

دفاع حقوق مردم و دفـاع از مـبـانـي           
انقالب اسالمـي در صـحـنـه حضـور            

بـوده و     دارند مدافع حقيقي خـمـيـنـي      
کساني که دم از تـعـامـل بـا          .هستند

زنـنـد چـگـونـه           دنيـا و آمـريـکـا مـي           
تواند ادعاي پيروي از خـط امـام          مي

 "را داشته باشند؛
اشاره حسينيان نه بـه اظـهـارات         

اخير هاشمي بلکه گفتـه اي از او در          
دو سال قبل است مبني بر آنـکـه آقـا        
با شعار مرگ بـر آمـريـکـا مـخـالـف              

ــود ــو           !  ب ــاره ن دعــواهــاي کــهــنــه دوب
ميشود اما اين بار کشمکـش صـرفـا      
بر سر نقل قول و موضعگيري لـفـظـي    
. و وفــاداري بــه خــط امــام نــيــســت             

خميني هر چه گفته يا نگـفـتـه امـروز       
چنان خرشان در گل گـيـر کـرده اسـت         
کـه مــجـبــورنـد جـام زهـر رابـطــه بــا                 

سـه  .  شيطان بزرگ را تا ته سر بکشند
دهه قبل براي عقب راندن انقالبي کـه    
ســر بــاز ايســتــادن نــداشــت مــعــرکــه          
سفارت گـيـري و کـوبـيـدن بـر طـبـل                 
شيطان بزرگ را براه انـداخـتـنـد، امـا          
اين بار تمام هـراسـشـان ايـنـسـت کـه            
معرکـه تـعـامـل و تـنـش زدائـي بـا                   
شيطـان بـزرگ، بـه انـقـالب کـوبـنـده                 

ايـن نـگـرانـي       .  ديگري مـنـجـر بشـود      
کـامـال بــجـائـي اسـت کــه تـنــهـا بــا                  
سرنگوني حکومـت بـرطـرف خـواهـد          

 !شد
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يداهللا صمدي و اقبال شباني دو فعـال کـارگـري در        "
ضـربـه شـالق مـحـکـوم              ۳۰ماه حـبـس و        ۵سنندج به 

 ."شدند

 سايت ايلنا       
. اعـالم شـده اسـت       "  اخـالل در نـظـم       " جرم اين کارگـران    

رسما و علنا کارگر را براي حفـظ نـظـم سـرمـايـه بـه شـالق                 
بايد در برابر اين جنايت با تمام قدرت ايسـتـاد و       !  ميکشند

 .رژيم اسالمي سرمايه را به عقب راند
جمهوري اسالمي تجسم خدمـتـگـزاري تـمـام و کـمـال               

اعـتـراض و     .  مذهب به نظم سرمايه و سـرمـايـه داري اسـت        
مبارزه عليه اجحافات و بيحقـوقـيـهـا و تـبـعـيـضـاتـي کـه                  

نـامـيـده    "  اخالل در نظم" سرمايه به کارگر تحميل کرده است 
شـالق هـمـانـنـد        !  ميشود و با ضربات شالق پاسخ ميگيـرد 

قصاص و سنگسار و تعزير يک قانون شـرعـي و حـکـم اهللا             
است، اما تحـمـيـل ان بـر جـامـعـه بـخـاطـر اعـتـقـادات و                          
تعصبات مذهبي آيت اهللا هاي حاکم نيست، بخاطر ثـروتـي   

بـخـاطـر    .  است که از قـبـل چـپـاول کـارگـران انـدوخـتـه انـد                    
شالق مستقيـمـا   .  است"  عوايد مادي" از " روحاني"پاسداري 

به عوايد و ثروت و مال و منـال آيـت اهللا هـاي مـيـلـيـاردر                
اسـالم  .  مربوط ميشود و نه به ايمان و اعتقاد اسالمي آنـان   

مانند هر مذهب ديگري صرفا يک سيستم عقيدتي نـيـسـت    
بلکه يک تجارت و کار و کسب پردرآمد اسـت، و اسـالم در         
حکومت  صرفا ابزاري است براي سرکـوب مـقـدس کـارگـر          

 !  بدست عمال عمامه بسر سرمايه
در جمهوري اسالمي مبارزه کارگر عليه سرمـايـه داري     

اعـتـراضـات و      .  به مبارزه او عليه مذهب گره خـورده اسـت      
مبارزات هر روزه کارگران ايران عليه فـقـر و بـيـحـقـوقـي و                
براي تحقق منزلت و معيشت طـبـقـه خـود و تـوده عـظـيـم                 
مردمي که بزير خط فقر رانده شده اند از مبارزه آنـان عـلـيـه       
بساط سلطه  مذهب و شالق و اعـدام و تـعـزيـر و قصـاص              

اگر بورژوازي در ايران چاره اي بـجـز تـوسـل بـه            .  جدا نيست
اسالم براي حفظ و بقاي حاکـمـيـت مـنـحـوس خـود نـدارد،               
جامعه ايران نيز براي رهائي از شر حاکميت و قـوانـيـن فـوق       
ارتجاعي اسالمي، راهي بجز ريشه کن کردن سرمايـه داري    

اول مه امسال مناسبتي براي تاکيد و برجسته کـردن    .  ندارد
 . مجدد اين واقعيت در جامعه ايران است

 �
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در جريان مسابقـه   : انترناسيونال
فوتبال ايران و سـوئـد، اسـتـفـاده از            
شبکه هاي اجـتـمـاعـي بـراي جـلـب            
نظرات و پـيـشـبـرد کـمـپـيـن عـلـيـه                
ممنوعيت ورود زنان به استاديوم ها 
در ايران، بسيار مـوثـر بـود و شـمـا            
يکي از فعالين شـنـاخـتـه شـده ايـن           

ايـن حـرکـت چـگـونـه           .  عرصه بوديد
 پيش رفت؟

بـه نــظـر مــن          : شـيــريـن شــمـس     
فعاليـت هـاي انـجـام شـده در ايـن                 

. کمپين بسيار موفقيـت آمـيـز بـود        
سبک کار موفقيت آمـيـزي کـه يـک           
هدف مشـخـص داشـت و حـول دو               

مــحــور لــغــو   .  مــحــور اســتــوار بــود    
ممنوعيت ورود زنان به استاديوم ها 
و برجسته کردن مسالـه بـيـحـقـوقـي         
زنان در ايران و محور ديـگـر، اجـازه      
مانور ندادن به جمهوري اسالمي در 

اين .  خارج از ايران به بهانه اين بازي
هدف را فقط ميشد بـا يـک حـرکـت         
جمعي و دخالت دادن هـزاران نـفـري      
که قرار بود به تماشاي بازي فوتـبـال   
ايران و سوئـد در شـهـر اسـتـکـهـلـم               

نزديک بـه    .  بيايند آسان و عملي کرد
ــازي             ۳۵۰۰۰  ــراي ايــن ب ــلــيــط ب ب

 ۳۱۰۰۰ فروختـه شـد کـه تـقـريـبـا                
خريدار بليـط، تـمـاشـاگـران ايـرانـي            

همه تالش مـا ايـن بـود کـه             .  بودند
  فضاي کلي را حول محورهاي هـدف
ــردم                ــاره کـ ــه اشـ ــي کـ ــصـ ــخـ مشـ

مـا  .  سازماندهي و همبستـه کـنـيـم      
ــزه                ــگــي ــجــاد ان ــراد، اي ــد در اف ــاي ب

و .  ميکرديم براي يک کـار مشـتـرک       
اين انگيزه را که تالش در خـارج از        
مرزهاي ايـران، در سـيـاسـت هـاي              
حاکم بر جامعـه ايـران تـاثـيـر گـذار             
ــت                ــوي ــق ــراد ت ــود، در اف خــواهــد ب

ما با فعاليت حول محور .  ميکرديم
حضور زنان در سالن هاي ورزشي در 
ايران، که در سـطـح کـلـي بـه سـهـم                
خواهي زنان از جامعه و رهايي زنان 
مــربــوط مــيــشــود، مــردم ســاکــن           
استکهلم و خارج از استکهلـم را بـه       

و اما ابزاري که .  مبارزه فرا خوانديم
ميشد با آن در سطح کالن و هـزاران    
نفره اين فضا را آماده و سازماندهي 
کرد و به مبارزه کشيد، شبکه هـاي    

در ايـن مـيـان مـا           .  اجتماعـي بـود    
بيشترين کار آماده سازي، فـراخـوان   
و سازماندهي را از طريق فيسبوک و 

 ۳۱ قبل از روز .  يوتيوب پيش برديم
مارس که بازي فوتبال برگزار شد، و 

مارس، درصد بااليي از اين  ۳۱ روز 
ميزان بطور مستقيم و غيرمستقـيـم   
از طريق همين شبکه هاي اجتماعي 
در اين حرکت جمعي همبسـتـه شـده      

واکشــنــهــاي ســايــت هــاي        .  بــودنــد
وابسته به جمهوري اسالمي اعـم از      

قبل و بـعـد از روز بـازي،             ۳ ورزش 
واکنـشـهـاي مسـئـولـيـن جـمـهـوري               
ــازي در                  ــن ب ــعــد از اي اســالمــي ب
خصوص حـق ورود زنـان بـه سـالـن              
هاي ورزشي و تـنـاقضـات گـفـتـاري         
آنهـا و اخـتـالف نـظـر بـيـن وزارت                  
ورزش و شـوراي امـنـيـت مـلـي در             
جمهوري اسـالمـي، در خـبـرگـزاري            

) ايـرنـا  ( رسمي جمهـوري اسـالمـي        
حکايت از تاثير هدفمـنـد فـعـالـيـت         

 .گسترده ما در اين کمپين بود
 

شما تجربه خـوبـي    : انترناسيونال
از  استفاده از شبکه هاي اجتماعـي  
در سازماندهي اعتراضات و کمپين 
ها بيان کرديد؟ بنظر شـمـا نـقـش و         
تـاثـيــر ايــن شـبــکـه هـا در دنـيــاي                 

 معاصر به چه ميزان است؟
امـروز شـبـکـه       :  شيريـن شـمـس     

هاي اجتماعي جزء الينفک زنـدگـي     
ــان اســت           . افــراد بــخــصــوص جــوان

کاربران اينترنتـي حـول مـحـورهـاي          
مشـتــرک و مــتــنـوعــي بـه صــورت            
مجازي دور يکديگر جمع مي شوند 
و کانون هاي آنالين را تشکيـل مـي     

کانون هـاي آنـاليـنـي کـه از              .  دهند
دنياي واقعي وارد دنـيـاي مـجـازي           
ميشود و مجددا از دنياي مـجـازي     

در واقـع    .  وارد دنيـاي واقـعـي شـود        
شبکه اجتماعي متشکل از افـراد و    
گروه ها و ارتباط بين آنـهـاسـت کـه         
ميتوان حول يک موضوع مشخـص،  
در آن صــمــيــمــيــت و اعــتــمــاد و                

. همنظري و سازماندهي ايجاد کـرد   
مفاهيمي کـه از طـريـق رابـطـه دو                
طرفه ايجاد ميشود و در گـذشـتـه و      
با ابزارهاي سابق، دستيابي و تحقق 

آن به راحتي امـکـان پـذيـر نـبـود و               
ــســت   ــي ــاي            .  ن ــکــه ه ــع شــب در واق

اجتماعي دنياي معاصر امروز را با 
سرعت بسيار بااليي متـحـول کـرده      

انتشار سريع و آزادانه اخـبـار و       .  اند
وقايع و اطـالعـات، آمـوزش از راه          
دور، افزايش قدرت تحليل و موضع 
گيري و تـقـويـت روحـيـه انـتـقـادي،               
امکان عبور از مرزهاي جغرافيايـي  
و آشنايي با افراد و ساير جـوامـع و       
فرهنگ ها و قوانين، امـکـان بـيـان       
ايده ها به صورت آزادانه و آشـنـايـي    
با ايده ها افکار و ساليق ديگران، و   
نــيــز امــکــان ارســال بــازخــورد،                
همکاري، همگامي و همـبـسـتـگـي      
کاربران و مشارکـت در بـحـث هـا،           
معرفي ديدگاهـهـا و بـرنـامـه هـاي             
شـخـصـي و جـمـعـي اعـم از افــراد                  
حقيقي يا حقوقي در قالب شـخـص،   
سازمان، موسسه، حزب و غـيـره و         
ــويــت                     ــق ــري و ت ــز شــکــل گــي ــي ن
خردجمعي، از خصوصيـات شـبـکـه       

خـرد جـمـعـي       .  هاي اجتماعي اسـت 
جريان پوياي قوه تفـکـر کـاربـران در         
اين محيط ها است که به عنوان يک 
ــزرگ، اطــالعــات را            پــردازشــگــر ب
پردازش مي کند و بـاعـث مـيـشـود        
نيروي ذهن و تفکر کـاربـران شـبـکـه        
هاي اجتماعي با يکديـگـر تـرکـيـب        
شونـد و نـيـرويـي بـزرگ بـا قـدرت                  

و نـکـتـه      .  پردازش باال به وجود آيند
مهم اينکه مانع جدي بـراي تـولـيـد         
محتوا در شبـکـه هـاي اجـتـمـاعـي            
وجود ندارد و عليرغـم رسـانـه هـاي         
سنتي، رسمي و دولتي که محتوا را 
انحصاري و يکطرفه توليد و ارسـال      
مي کنند، در شبکه هاي اجتمـاعـي   
انحصـاري وجـود نـدارد و هـر فـرد                
حقيقي و حقوقي خود ميتـوانـد يـک      
رسانه باشد، امکان گـفـتـگـو وجـود        

. دارد و جريان ارتباط دوطرفه اسـت   
بدين ترتيب است کـه شـبـکـه هـاي            
اجتماعي بسرعت موجـب گسـتـرده      

 .تر شدن دامنه ارتباطات شده است
 

چه محدوديت هـا  :  انترناسيونال
و چه موانعي در استفاده از شـبـکـه        
هــاي اجــتــمــاعــي بــراي پــيــشــبــرد           

مبارزات و اعتراضـات سـيـاسـي و         
 اجتماعي وجود دارد؟

يـکـي از مـوارد           : شيرين شمس
مهم محدود کننده و مـانـع شـونـده         
فيـلـتـريـنـگ هسـت کـه حـکـومـت                 
جمهـوري اسـالمـي روي ايـنـتـرنـت              

اين فيلترينگ در اطـالع    .  ميگذارد
رساني و سـازمـانـدهـي در عـرصـه             
مــبــارزات ســيــاســي و اجــتــمــاعــي        

گسسته شـدن  .  اختالل ايجاد ميکند
ارتباطات دو طرفه يـکـي از مـوارد        
مــحــدوديــت بــراي پــيــشــبــرد امــر           
سازمانـدهـي مـبـارزاتـي در داخـل             

که هم فعالين در داخـل      .  ايران است
ايران با آن مـواجـه هسـتـنـد، و هـم             
فعالين خارج و داخل ايران وقتي بـا    
هــم يــک ســازمــانــدهــي مــبــارزاتــي        

. مشــخــصــي را پــيــش مــي بــرنــد            
دستگيري فـعـالـيـن تـوسـط وزارت           
اطالعات جمهوري اسالمي به دليل 
فعاليت در فضـاي مـجـازي کـه در             
اکثر موارد به احکامي مـثـل اقـدام      
عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام 
منجر ميشود، يکي ديگر از موانـع  

از ديـگـر     .  جدي بر سـر راه مـاسـت         
موارد هم ميتوان به فعاليت بـرخـي     
کاربران شبکه هـاي اجـتـمـاعـي در            
راستاي منفعل کردن کاربران ديـگـر   
و همچنين به شايعه پـراکـنـي بـراي         
ايجاد اختالل در امر مـبـارزه اشـاره      

بخشي از اين شايعـه پـراکـنـي       .  کرد
ها منوط به اخبار و وقايع ميشونـد  
که حقيقت نداشته اند و بخـشـي هـم      
شايعه هايي چـون ايـن کـه عـوامـل            
جمهوري اسالمي تسلط گسترده بـر    
ــد و هــمــه               ــتــرنــت دارن ــن فضــاي اي
پروفايلها و صفحات و گـروهـهـا را          
مــانــيــتــور و افــراد را شــنــاســايــي            

در واقــع هــدف از ايــن         .  مـيــکـنــنـد   

شــايــعــه ســازيــهــا، ايــجــاد رعــب و          
. وحشت در کاربران اينترنـتـي اسـت     

در حقيقت اين تسلط و شناسايي از   
طرف عوامل جمهوري اسـالمـي در     
فضــاي مــجــازي يــک بــزرگــنــمــايــي        
سيستماتيک در جهت منفعل کـردن    

 . کاربران است
 

امکان استفاده از    : انترناسيونال
ابزار شبکه هاي اجتماعي در ايـران      
به چه ميزان است؟ چه تجربه اي در     

 اين زمينه داريد؟
جـايـگـاه شـبـکـه          : شيرين شمس

هاي اجـتـمـاعـي در جـامـعـه ايـران               
بخصوص در سطح جوانان جـايـگـاه      

اسـتـفـاده از      .  تثبيت شـده اي اسـت      
گوگل و يوتيوب براي دستـيـابـي بـه       
اطالعات، اخـبـار و وقـايـع و نـيـز                 
فــيـــســـبـــوک و ايــنـــســـتـــاگـــرام و            
اپليکيشنهاي تلفن هـاي هـوشـمـنـد        
اعم از وايبر، واتساپ، تلگرام، الين 
و غيره جزء بـخـش جـدايـي نـاپـذيـر            

شايـد عـمـر      .  جامعه ايران شده است
چنداني نداشته باشند ولي بـا چـنـان      
سرعتي از طرف جامـعـه اسـتـقـبـال         
شده است که در عرض مدتي کـوتـاه   
شــايــد بــتــوان بــه عــنــوان يــکــي از            
ــردم              ــدگــي م ــم زن ــات مــه ضــروري

در .  بخصوص جوانان از آن ياد کـرد   
ــکــه هــاي                ــاده از شــب ــف ــع اســت واق
اجتماعي در ايران تحـت حـاکـمـيـت        
جــمــهــوري اســالمــي بــه دلــيــل                 
فيلترينگ و مـواردي کـه در سـوال          
قبلي به آن پاسخ دادم، سـخـت امـا          

ايـن روزهـا در       .  امکان پـذيـر اسـت       
کنار خريد بستـه هـاي ايـنـتـرنـتـي،            

هـر  .  فيلترشکن هم فروخته ميـشـود  
چند فيلتر شکن ها هزينه اسـتـفـاده      

 ۷ صفحه  
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آيا اين بهترين . از سرمايه دار تا کارگر هر فرد يک راي  :از ما ميپرسند       
شکل مشارکت همه آحاد جامعه در تعيين سرنوشتشان 

  تيست؟

. خير اين بهترين شکـل نـيـسـت      
اين درک و تلقي رايج از دموکـراسـي   
و آزادي است که سرمايه داري رواج   

هر چند سال يکبار آحـاد    .  داده است
مردم را بپاي صندوق راي ميکشنـد  
تا از بـيـن احـزاب حـاکـم يـکـي را                    

ايـن  .  انتخاب کنند و بـخـانـه بـرونـد       
توده راي دهنده بجز همين راي چـنـد   
سال يکبارهيچ نقشي در اداره امـور  

اين تعيين سرنوشت بـوسـيلـه    .  ندارد
مردم نيست، بلکه سپردن سرنـوشـت   
بدست آن حزب و جناحـي از طـبـقـه         
حاکمه اسـت کـه پـول و امـکـانـات               
بيشتري در مبارزه انتخاباتي داشتـه  

انتخاب شـونـدگـان حـتـي بـه             . است
همين معـنـي مـحـدود دمـکـراسـي            
نـيــابــتــي هــم اکــثــريــت جــامــعــه را           
نمايندگي نميکنند بـلـکـه بـوسـيلـه           
اکثريت نسبي بخشي از مردمي کـه  
در انــتــخــابــات شــرکــت کــرده انــد            

کـانـديـداهـا بـا        .  انتخاب مـيـشـونـد      
پـنـجـاه      -درصدهائـي نـظـيـر چـهـل          

چهل درصد جامعـه    -درصد از سي 
که در انتخابات شرکـت کـرده اسـت        
يعني حدود بيست درصد کل مـردم    
جامعه رئيس جمهور و نخست وزيـر  
و نماينده پارلمان ميشوند و معموال 
هم بعد از توخالـي از آب در آمـدن           
وعده هاي انتخابـاتـيـشـان درهـمـان         
چند ماه اول، همـيـن درصـد راي را          
هم از دست ميدهند اما کماکان تـا    
پـايــان دوره ريـاســت و وکـالــتــشــان            

بـاقـي   "  مسئولين مـنـتـخـب مـردم         " 
 . ميمانند

اين انتخابات نـيـسـت نـمـايـش           
عوامفريبانـه اي اسـت کـه بـه اسـم                
دموکراسـي هـر چـهـارسـال يـکـبـار               

تازه در کشـورهـاي     . ( تکرار ميشود
مهد دموکراسي ايـنـطـور اسـت در           
کشوري مثل ايران تحت حـاکـمـيـت       

جمهوري اسالمي که حتي در هميـن  
انتخابات هرچهار سال يکبار، نـظـر     
ولي فقيه و شوراي نگهبـان و غـيـره        
عامل تعيين کنـنـده تـري اسـت تـا            

 ). راي مردم
آزادي واقعي مردم و مشـارکـت     
آنان در تعييـن سـرنـوشـت سـيـاسـي            
شان وقتي تامين ميشود که اوال نـه  
هر چند سال يکبـار بـلـکـه مـداومـا           
راي و نــظــر آنــان مــالک تــعــيــيــن               
مسئولين و سياستها باشد و ثـانـيـا      
نه صرفا بعنـوان راي دهـنـده بـلـکـه             
بعنوان مجري و مسـئـولـيـن انـجـام           
امور در سرنوشت سياسـي جـامـعـه       

 . دخالت کنند
تــحــقــق ايــن شــرايــط در گــرو             
متشکل شدن و مـتـشـکـل مـانـدن             

در جامعـه اتـمـيـزه       .  توده مردم است
شده سرمايه داري کـه هـر کـس در            
خلوت خود و زير بمباران تبليـغـاتـي    
و مهندسي افکار رسانه هـا و چـنـد        
حزب متعلق بـه يـک درصـد حـاکـم               
بايد تصميم بگيرد، راي احاد مـردم    
منفعت و آمال اجـتـمـاعـي آنـان را            

بـلـکـه تـنـهـا         .  منعـکـس نـمـيـکـنـد         
ميتواند بـازتـاب اسـتـيـصـال و بـي              
آلترناتيوي و انتخاب ناگزير بيـن دو    

بحث و شور و .  گزينه بد و بدتر باشد
تبادل نظر جـمـعـي و تصـمـيـگـيـري             
جمعي يک پيش شرط مـهـم اعـمـال       

تـنـهـا مـردم       .  اراده اجتماعـي اسـت    
متشکل در شوراها و بر متن بـحـث   
و تبادل نظر و شـور و مشـورت در           
شوراها ميتوانند مـنـافـع و اهـداف         
هر عضو جامعه را به بهتريـن نـحـو      

تصـمـيـگـيـري در        .  نمايندگي بکنند
شوراها نيز نهايتـا بـر مـبـنـاي راي            
افراد است اما راي فرد عضـو شـورا      
کامال از راي فردي که بايد در انـزوا    
و خلـوت خـودش تصـمـيـم بـگـيـرد               

اولـي مـظـهـر       .  متفاوت خواهد بـود   
ــراهـــي و                    ــمـ ــدرت و اراده و هـ قـ
همسرنوشتي فرد با ديگران اسـت و      
دومي مظهر انزوا و هراس و ضعـف  

 . فردي و رقابت فرد با ديگران
سپردن سـرنـوشـت      .  خالصه کنم

سياسي جـامـعـه بـه مسـئـولـيـن و                 
مقامـات  انـتـخـاب شـده بـوسـيلـه                 

اکــثــريــت نســبــي بــخــشــي از راي             
دهندگان تنها به معني محرومـيـت   
از حق تعيين سرنوشت خود اسـت و    

آزادي، هــانـطـور کـه جــنـبــش           .  بـس 
اشغال اعالم کـرد، از صـنـدوق راي          
بيرون نمي آيد بلـکـه حـاصـل مـردم          
متشکل در تشکلهاي شورائي است 
که مستقيما نه تنـهـا عـزل و نسـب           
مسئولين بلکه اجـراي امـور را در           

ــد       ــرن ــگــي ــي ــراســي   .  دســت م ــوک دم
پارلماني براي اقليت سرمايه دار کـه  
ميخواهد به  اسم اکـثـريـت مـنـافـع           
خود را پيش ببرد شـکـل مـنـاسـبـي         
اســـت امـــا مـــنـــافـــع و آزادي و                
خوشبختي کل جامعه در گـرو مـدل     
و سيستم حـکـومـتـي اي اسـت کـه             
: طبقه کارگر پرچم آنرا بـدسـت دارد      

ســيــســتــم شــورائــي و اعــمــال اراده          
 .* مستقيم مردم در امور جامعه
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از اينترنت را مضاعف ميکنـد امـا     
براي يک جوان در ايران که دستـرسـي   
به اينترنت و دنياي خارج از مرزهاي 
ايران و فراتر از رسانه هاي تحمـيـلـي    
و انحصاري جـمـهـوري اسـالمـي را            
براي خود ضروري ميداند، پـرداخـت     

. هزينه مضاعف حاشيه اي ميـشـود  
اصوال در دنياي امروز امکان اينکـه  
ــه                ــوي دســتــرســي انســان هــا ب جــل
اطالعات را بگـيـريـم تـقـريـبـا غـيـر              

هـر چـه تـجـهـيـزات           . ممـکـن اسـت        
فيلترينگ جمهوري اسـالمـي قـوي،      
هوشمند و پيشرفته باشند، بازهم در 
مقابل ضرورت استفاده از ايـنـتـرنـت     

در .  در ايران، ناتـوان و عـاجـز اسـت          
اين ميان بارها برخي مسئولين نظام 
جمهوري اسالمي از بـيـهـوده بـودن           
اعمال محـدوديـت بـر شـبـکـه هـاي              
اجتـمـاعـي يـاد کـرده انـد و دربـاره                  
ضرورت قانوني شدن فعاليت شبـکـه   
هاي اجتماعي از جـملـه فـيـسـبـوک             

سخنان علي جـنـتـي    .  تاکيد کرده اند

وزير فرهنگ و ارشـاد اسـالمـي در          
اين خصوص در گفتگو با خبرگزاري 

 ۲۸ در   )  ايـرنـا  ( جمهوري اسـالمـي       
يکي از بارزترين اظـهـارات      ۹۲ آبان 

و جنجال بـرانـگـيـزتـريـن آنـهـا بـوده                
 .است

 
در حال حاضر چـه     : انترناسيونال

فعاليت ها و کمپين هايي مـوضـوع     
 کار شما است؟

از آنـجـايـي کـه            : شيرين شـمـس  
فعاليت هـاي مـا در عـرصـه هـاي                 
مختلف اجتماعي و سياسي از جمله 
جوانان، دانشجويان، جنبش رهـايـي     
زنان، دفاع از حقوق همجنسگرايـان،  
دوجنسگرايان و ترنسجندرها و نـيـز     
جنبش ضددين است، در کـنـار نـقـد       
مداوم شرايط موجود و سازماندهـي  
براي اعتراضات در داخـل و خـارج،       
يکي از فعاليت هاي ما اکشن هـاي    
اعتراضي مشخص در داخل و خارج 
از ايران منوط به فرصت هـايـي کـه        
پيش مي آيد و وقايعي که اتفاق مي 
افتد و نيـز اکشـن هـاي مـربـوط بـه               

روزهاي جهاني است کـه بـه عـرصـه         
. هاي فعاليتي ما مربوط مـي شـود    

همه برنامه هاي مـا در قـالـب کـار             
اجتماعي و دخالت دادن فـعـالـيـن و       

 . افراد عادي جامعه تعريف ميشود
پروژه مشخص شده ما در پـيـش   
رو مــثــل هــر ســالــه کــه در فصــل                
تـابسـتـان هـفـتـه آخـر مـاه جــوالي،                 

برگزار مـيـشـود، بـرنـامـه           )  تيرماه( 
جامع و متنوع در زمـيـنـه دفـاع از           

همجنسگرايان، ( ها  LGBTحقوق 
) دوجـنـسـگـرايـان و تـرنسـجـنـدرهــا             

قصد داريم در سال جاري بيش . است
از پيش از شبـکـه هـاي اجـتـمـاعـي            
براي دخالت دادن جـامـعـه اسـتـفـاده         

سازماندهي اعتراضات عليـه  .  کنيم
مـهـر و سـوم           ۳۰ اسيد پاشي ها در 

ــان     ــگــر               ۹۳ آب ــان و دي ــه در اصــف
شهرهاي ايران، و نيـز سـازمـانـدهـي        
برنامه اعتراضي در خـالل فـوتـبـال           

،  ۲۰۱۵ مارس  ۳۱ ايران و سوئد در 
تجربه هاي ارزشمندي در استفاده از   
اين نوع سبک کار در شش ماه اخـيـر   

 .براي ما بوده است
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آقايان بان کي مـون و مـارتـيـن           
 ! شولتز

چند روز بعد از توافق هستـه اي    
جمهوري اسـالمـي ايـران در لـوزان،           
همانگونه که نگرانـيـهـايـي در بـيـن           
زندانيان و مـحـکـومـيـن بـه اعـدام                 
وجود داشت، موج جديد و گسـتـرده     

 . تر اعدامها در ايران آغاز شد
در زندان مرکز کـرج روز شـنـبـه         

 ۴۰ ماه آوريل رژيم قصد انتقـال     ۱۱ 
نفر به سلول انـفـرادي جـهـت اجـراي            
حکم اعدام را داشت که با اعـتـراض     

در .  و شـورش زنــدانـيـان روبـرو شـد             
نهايت بعد از تظاهرات خـانـواده هـا      
در مــقــابــل دادســراي کــرج در روز            

ماه آوريل کـه فـيـلـم آن          ۱۲ يکشنبه 
موجود اسـت، حـکـومـت اسـالمـي             

 ۸ مـاه آوريـل        ٣ ۱ ايران روز دوشنبه 
در .  جوان را در اين زندان اعدام کـرد   

زندان رجايي شهر خود زندانیان  بـه    
کميته بين المللي عليه اعدام اطـالع  

نفر براي اجراي حکـم   ۱۱ داده اند که 
اعدام به سلول انفرادي منتـقـل شـده      

آوريـل     ۱۴ اند، و امروز سـه شـنـبـه         
خبر رسيد که همه اين زندانيان و بـه      

نـفـر در ايـن زنـدان            ۱۹ احتمال قوي 
و در زنـدان زابـل روز           .  اعدام شدنـد 

زنـدانـي   ٣ شنبه يک نفر اعدام شـد و      
محکوم به اعـدام  در خـطـر اجـراي             

از روز      در این زنـدان   .  حکم هستند
آوريـل دو زنـدانـي را بـه                ۱۰ جمعه 

ستون بسته انـد بـدون آب و غـذا و              
سپس مـيـخـواهـنـد آنـهـا را اعـدام                 

 ! کنند
اين لـيـنـک اعـتـراض مـردم در               
مقابل دادسراي کرج در روز يکشنبه 

 . است ۲۰۱۵ آوريل  ۱۲ 
-icae://http

/6859/01/1394/com.iran 
در ايــران بــعـــد از تــن دادن                   
جمهوري اسالمي ايران به آتـش بـس     
در جنـگ ايـران و عـراق، خـمـيـنـي                
پذيرش اين آتش بس را نوشيدن جـام    
زهر نام نهاد و بعد از آن در زندانهاي 
حــکــومــت اســالمــي هــزاران فــعــال         
سياسي اعدام شدند، فعاليني که گاه 
فقط به چند سال زندان محکوم شـده    
و يا در حال سپري کردن روزهاي آخر 

اکنون که سخن از جـام      .  زندان بودند
زهر دوم است به درست بسـيـاري از       
محکومـيـن بـه اعـدام و زنـدانـيـان                 
سياسي نگران عواقب ايـن نـوشـيـدن       
جام زهـر دوم از سـوي خـامـنـه اي                  

 . هستند
دليل ايـن جـنـايـات حـکـومـت              
اسالمي اينست که وقتـي در سـطـح        
بين المـلـلـي مـجـبـور بـه زانـو زدن                 
ميشوند و در اين مورد مـجـبـور بـه       
توقف موقت پروژه ساختن بمـب اتـم     
شده اند ، رو به مردم چنگ و دنـدان      
نشان ميدهند و ميگويند که هـنـوز     

 . ميتوانند حکومت کنند و بکشند
در طول مذاکرات طوالنـي پـنـج      
بــعــالوه يــک و دولــت امــريــکــا بــا              
جمهوري اسالمـي ايـران، هـمـه ايـن            
دولــتــهــا هــمــچــون قــبــل در مــورد            
اعدامها و جنايات و نقض وحشيانـه  

. حقوق بشر در ايران سکـوت کـردنـد     
اکنون اين مهر سکوت بعد از توافـق  

 . لوزان سنگين تر هم شده است
از طرف کميته بين المللي عليـه  
اعدام که در ارتـبـاط مسـتـقـيـم بـا                
زندانـهـا در ايـران و هـمـچـنـيـن در                   
ارتباط با خانواده هاي محـکـومـيـن     
به اعدام هست، از شما ميخواهم که 
در مــقــابــل ايــن مــوج  شــتــابــنــده              
اعدامها در ايـران حـتـمـا اعـتـراض             

 ! کنيد
تروريسم فقـط بـمـب گـذاري در           
مــراکــز عــمــومــي و يــا تــقــال بــراي            
دستيابـي بـه بـمـب اتـمـي نـيـسـت،                  
تــروريســم يــعــنــي کشــتــن بــيــش از          

نفر در ايـران ، و کشـتـن           ۱۰۰۰۰۰ 
حداقل دو نفر در هر روز در زندانهاي 

تروريسم يعني اعدام بيـش  .  اين رژيم
ــفــر در دوره روحــانــي                      ۷۰۰ از    ن

 " ! معتدل"
ما خـواهـان تـنـبـيـه جـمـهـوري                
اسالمي ايران و اعمال تـحـريـم هـاي       
سياسي عليه اين حـکـومـت بـدلـيـل         

 . اعدامها هستيم
ســکــوت شــمــا در مــورد ايــن             
جنايات، از نظر محکومين به اعدام 
و خانواده هاي آنان و مردم ايران قبل 

 . توضيح نيست
اعدامها در ايـران را مـحـکـوم             
کنيد و خـواهـان پـايـان يـافـتـن ايـن               

 . جنايات وحشيانه در ايران شويد
 با احترام 

مينا احدي مسئول کميته بين 
 المللي عليه اعدام  
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جمهوري اسالمـي دور تـازه اي         
از اعدامهاي جمـعـي را آغـاز کـرده           

به گزارش کميته بين الـمـلـلـي       .  است
علـيـه اعـدام در عـرض سـه هـفـتـه                   

نـفـر در ايـران           ۵۵ گذشته بـيـش از         
قربانيان اين جـنـايـت      .  اعدام شده اند

زندانيان عـادي و اکـثـرا مـتـهـمـيـن               
پرونده هـاي مـواد مـخـدر انـد امـا                 
علت و هدف اعدامهاي اخير کـامـال   

اين تـالش حـکـومـت         . سياسي است
اسالمي براي زهـر چشـم گـرفـتـن از            
جامعه بدنبال سر کشيـدن جـام زهـر        

رو به مـردم    .  هسته اي در لوزان است
تيغ ميکشند که بربـاد رفـتـن پـروژه         
هسته اي و کـوتـاه آمـدن در بـرابـر                  

 . را جبران کنند" شيطان بزرگ"
اعدام  به هر دليـل و بـهـانـه اي           
چيزي بجز قتل عمد دولتي نيسـت و    
در همه کشورها بايد مـلـغـي بشـود         
اما در ايران تحت سـلـطـه جـمـهـوري         
ــاي               ــق اســالمــي اعــدام يــک رکــن ب

ميزنند و ميـکـشـنـد     . حکومت است
که قـدرت جـهـنـمـي شـان را حـفـظ                 

ميدانند که تعامـل و سـازش       .  کنند
آنها با دولتهائي که تاکنون شـيـطـان      
بزرگ و استکبار جـهـانـي و دشـمـن            
اسالم و غيره قـلـمـداد مـيـکـرده انـد            
عــمــال فــراخــوانــي خــواهــد بــود بــه           
تعرض هر چه گسترده تر تـوده مـردم     
. به ستوه آمده از وضـعـيـت مـوجـود         

فرجام نهائي توافقات هستـه اي هـر       
چه باشد و رابطه جمـهـوري اسـالمـي       
با غرب به هر جا برسد جامعه ايـران    
با حـکـومـت اسـالمـي سـر سـازش                

سازش  با دول غربي مـمـکـن      .  ندارد
است مخالفت خوانيهاي نـهـادهـا و        
سازمانهاي حقوق بشري را تخـفـيـف    

بدهد اما مـبـارزه تـوده مـردم بـراي              
برخورداري از مـنـزلـت و مـعـيـشـت            
درخور شـان انسـان را شـديـد تـر و                  

شـاخـص   .  گستـرده تـر خـواهـد کـرد           
دوره اي که آغاز ميـشـود نـه جـنـون          
آدمــکــشــي و اعــدامــهــاي جــمــعــي         
حکومت، بـلـکـه مـيـتـوانـد و بـايـد                
گسـتـرش اعـتـراضـات و مـبــارزات             

مـبـارزه بـراي تـوقـف          .  توده اي باشد
اعدامها و براي لغو مجـازات اعـدام     
يک عرصـه مـهـم بـچـالـش کشـيـدن               
جمهوري اسالمي در شرايط حـاضـر     

 .   است
اگر جـمـهـوري اسـالمـي رکـورد           
دار اعدام در دنيا است، مـردم ايـران       
نيز در صف اول مبارزه علـيـه اعـدام      

مــردم ايــران بــويــژه در        .  قــرار دارنــد  
يکسال اخير با صداي بلند مخالفـت  
خـود را بـا مـجــازات اعــدام اعــالم              

و امروز  جـنـبـش عـلـيـه           .  داشته اند
اعدام در ايـران بـمـراتـب قـوي تـر و               
. گسترده تر از هر زمان ديگري اسـت 

حکومت اسـالمـي هـر چـه بـيـشـتـر               
اعدام ميکند منفورتر و مسـتـاصـل    

ميتوان و بايد بـا قـدرت       .  تر ميشود
در برابر اعدامها ايستاد و جمـهـوري   

 . اسالمي را به عقب راند
حزب کمونيست کـارگـري هـمـه          
فعالين جنبش عليه اعدام، نيروهـاي  
سياسي مـتـرقـي و انسـانـدوسـت و                
احزاب چپ و انقالبي را به اعـتـراض     
عليه موج تازه اعـدامـهـا و مـبـارزه          
متحد و پيگير براي لـغـو مـجـازات         

 . اعدام در ايران فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران

ــن        ۲۶   ۱۵ ،    ۱۳۹۴ فـــرورديـ
 ۲۰۱۵ آوريل 
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