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خرداد نزديـک مـيـشـويـم. در            ۳۰ به 
يک هـوالکـاسـت       ۱۳۶۰ خرداد  ۳۰ 

ديگر، يک هوالکاسـت اسـالمـي در        
 ۳۰ جامعه سـازمـان داده شـد. در               

رژيـم اسـالمـي بـه جـان               ۶۰ خرداد 
ـتـاد و                ـيـون اف ـقـالب آزاديخواهان و ان

هزاران نفر را به داليل واهي دستگير 
ـتـل عـام وسـيـعـي را بـراه                     کرده و ق

ـبـاري    ۶۰ خرداد  ۳۰ انداخت.  به اعت
روز استقرار حکومت سياه اسـالمـي   
ـنـد     در جامعه است. همگان بايد بدان

بر جامـعـه چـه       ۶۰ خرداد  ۳۰ که در 

خـرداد   ۳۰ گذشت و اهميت سياسي 
در سير تحوالت سياسي چـنـد دهـه        

 گذشته چيست؟ 
خـــرداد ســـرآغـــاز يـــکـــي از               ۳۰ 
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 2 ۱۳۹۴خرداد  ۲۹ انترناسيونال 

سياهترين و مرگبارتريـن رويـدادهـاي      
سياسي در چند دهـه اخـيـر در ايـران             
ـاز روزي اســت کـــه                  اســت. ســـرآغـ
ــه جـــان               ــي بـ ــومـــت اســـالمـ ــکـ حـ
ــبــي و               ــرابــري طــل آزاديــخــواهــي و ب
انسانيت و کمونيست افـتـاد. بـه جـان          
جامعه اي افتاد که حکومت اسالمـي  
را نميخواسـت، هـدفـش از آنـچـه کـه               

ـامـيـده شـده اسـت نـه                ۵۷ "انقالب  " ن
ـاه مـذهـبـي         استقرار يک حکومت سـي
بلکه دستيابـي بـه آزادي و بـرابـري و               
ــود.                ــي ب ــت و حــرمــت انســان عــدال

خـرداد در       ۳۰ جمهوري اسالمـي در      
ابعادي سراسري شـروع بـه قـتـل عـام            
کرد، دسـتـگـيـر کـرد، زنـدانـي کـرد،                 
ـاران              شکنجه کـرد، اعـدام کـرد، تـيـرب
کرد و هـر چـقـدر کـه مـيـتـوانسـتـنـد                 
کشتند. گورستانهاي بسياري را خـلـق    
کرد. پشته ها از کشـتـه هـا و اعـدام              

ـا کـرد.                ۶۰ خـرداد       ۳۰ شده هـا بـرپ
يکي از بزرگـتـريـن قـتـل عـامـهـا در               

 تاريخ معاصر بشري است.   
در اين روزها هر کسي را که حـتـي بـه      
ظاهرش شک مـيـکـردنـد، دسـتـگـيـر             
ميکردند. و به حکم خمينـي اگـر روز        
دستگير ميشدند نمي بايست غـروب    
خورشيد را بـبـيـنـنـد و اگـر در پـس                    
غروب آفتـاب دسـتـگـيـر مـيـشـدنـد،              
ديگر نمي بايست طلوع خـورشـيـد را        
مشاهـده کـنـنـد. دادگـاهـهـاي چـنـد                 
دقيقه اي و اعدام و تيرباران پشت هـم.  
ما شـاهـديـن زنـده آن دوران خـونـيـن                
ـامـه       هستيم. دقيقا به ياد دارم که روزن
هــاي صــبــح و عصــر هــر روز بــراي               

 ۳۰۰ -۴۰۰ مدتها اسامي بـيـش از       
ـا           اعدامي را درج ميکردند. بـعـضـا ب
ـام و           عکسهايشان، بعضا حتـي بـي ن
نشان. بعضا حتي نامهايي کـه حـتـي       
خط زنجير اعدام و تيربارانشان موفـق  
به کشتن و نابود کردن نشده بـود، امـا     
اسامي شان اعـالم شـده بـود. بـودنـد             
ـام خـود را قـبـل از              کساني که حتي ن
ــيــســت اعــدام شــدگــان                اعــدام در ل
مشــاهــده کــرده بــودنــد. بســيــاري از            
عزيزترين، شريفترين انسانهايي که بـه    
حکومت اسالمي "نه" گفته بودنـد را،      
اعدام کردند. "نه" اي کـه تـداومـش را           
امروز در پهناي جامعه و در خـواسـت     

ـانـه      و همچنين جنبش سرنگوني طـلـب
تــوده هــاي مــردم عــلــيــه جــمــهــوري           
اسالمي مشاهده ميکنيم. مـا اجـازه      
نميدهيم کـه خـاطـره ايـن قـتـل عـام                  
عـظـيـم شـامـل مـرور زمـان شـود و                   
حکومت اسالمي بتوانـد خـاکسـتـري       
بر اين هوالکاست اسالمي بپاشد. مـا   
تضمين ميکنيم، روزي که حـکـومـت    
اسـالمـي سـرنـگـون شـود، روزي کــه               
ســران حــکــومــت اســالمــي بــه جــرم           
جنايت عليه مردم در ايـران در پشـت         
ميزهاي محـاکـمـه قـرار داده شـونـد،             
ـايـت                 ـازمـانـدگـان ايـن جـن روزي کـه ب
عظـيـم در دادگـاه هـاي عـادالنـه در                 
مقابل دوربين هاي جهانـي خـاطـرات      
اين قتل عام را بازگو کنـنـد، بشـريـت       
معاصر خـواهـد ديـد کـه حـکـومـت                
اسالمي چه جنايتـي عـلـيـه جـامـعـه            
صورت داده است! آن روز دور نخواهـد   

 بود.  
خــرداد ســرآغــاز يــک کــودتــاي              ۳۰ 

خونين عليه جامعه و آزاديـخـواهـي و      
نه به حکومت اسـالمـي اسـت. روزي         
اســت کــه بــه نــوعــي بــه حــاکــمــيــت             
اسالمي در جامعه رسميت بخـشـيـد.    
تــا پــيــش از آن وجــود داشــت. امــا                
تعادلي نداشت. آنچنان مورد تـعـرض     
بود که نميشد از تثبيـت آن صـحـبـت         
کرد. جمهوري اسالمي در پـس خـون        
پاشي عـظـيـم بـه جـامـعـه تـوانسـت                  
حاکميت سياه خود را مسـتـقـر کـنـد.        

 ۲۲ در واقع حکومت اسالمي نـه در        
ـا قـتـل عـام             ۵۷ بهمن  بلکه در پـس ب

 ۶۰ خــرداد      ۳۰ دهـهــا هــزار تــن در          
 توانست مستقر شود.  

 ۲۲ اما چگونه رژيم اسـالمـي کـه از            
نتوانسـتـه    ۶۰ خرداد  ۳۰ تا  ۵۷ بهمن 

بود در جامعه مستقر شود، تـوانسـت     
دست به اين قتل عـام عـظـيـم بـزنـد؟             
کدام ضروريات اين تهاجـم عـظـيـم را         

 توضيح ميدهند؟
واقعيت اين است کـه رژيـم اسـالمـي           
هرگز توهمي به پايه هاي بـقـاي خـود        
نداشت. از اين رو خود را از پـيـش از            

خرداد آمـاده کـرده بـود. بـه قـول                ۳۰ 
منصور حکمت از روي ليست سـاواک  
به سراغ فعالين رفتند. ميدانستند کـه   
براي تثبيـت حـکـومـت اسـالمـي در             
ـار کـنـنـد.                    ـايـد کشـت جامـعـه ايـران ب
ميدانستند که ضد انقـالب اسـالمـي      

ـا جـامـعـه اي کـه                را در رو در رويـي ب
ـار       ـا کشـت مدرن و امروزي است تنها ب
و سـرکــوب مــيـتــوان مســتـقــر کــرد.            
ـلـغـيـن           ـانـه مـب عليرغم تبليغات کودن
حکومت اسالمـي مـيـدانسـتـنـد کـه            
حــکــومــت اســالمــي بــرخــاســتــه از           

" ۵۷ اعتراضات انقالبي و يا "انقالب    
نبود. ميدانستند کـه اگـر کـنـفـرانـس            
گوادالوپ نبود، اگر تالش غرب بـراي    
کسب اعالم وفاداري ارتش و دستـگـاه   
سرکوب شـاه نـبـود، اگـر مـهـنـدسـي               
عظيم اجتماعي براي علـم کـردن ايـن        
آلترناتيو کپک زده اسالمي نبـود، اگـر     
شرق زدگي و عقب ماندگي و تسـلـيـم    
جنبش ملي اسالمي به اين جـمـاعـت    
اوباش نبود، نميتوانستـنـد جـايـي در         
ـاشـنـد. اگـر           تحوالت سياسي داشته ب
عصا و چوبدستي غرب و تالش بـراي    
ايجاد کـمـر بـنـد سـبـز در پـيـرامـون                    
شوروي سابق نبود، ايـن جـمـاعـت در         
لجنـزار خـود و در حـاشـيـه جـامـعـه                   
مشغول زندگي انـگـلـي خـود بـودنـد.           
واقعيت اين بود که حکومت اسالمـي  

 ۵۷ نه برخاسته از تحـوالت انـقـالبـي         
بلکه بـراي سـرکـوب آن حـدادي و بـه                
ـايـد            ميدان آورده شده بود. از ايـن رو ب
ـايـد             ميکشتند، تا مسـتـقـر شـونـد، ب

خـرداد  ۳۰ ميکشتند تا تثبيت شوند.  
ــي کــردن ايــن پــروژه              ســرآغــاز عــمــل

خـرداد     ۳۰ جمهوري اسـالمـي بـود.           
حاصل تالش حکومت اسـالمـي      ۶۰ 

ـانـهـاي          براي استقرار بود. از پـيـش ارگ
ــردنــد.                   ـاده ک ــود را آمـ ــدد خ ــع ــت م
دستگاههاي سرکوب و قضايـي شـان     
را آماده کردند. سپاه و زندانهايشـان را    
آماده کرده بودند، وحشيانه کشتـنـد و     
ـا مسـتـقـر شـونـد.                   تيرباران کـردنـد ت
حکومت اسالمي براي پـيـشـبـرد يـک        
جهاد اسـالمـي ضـد انسـانـي عـلـيـه               

 جامعه قتل عام زد.  
برخي از جريانات سياسي به نقـش  اما 

سازمان مجاهيدن در اين اعتراضـات  
اشاره ميکنند و بعضا انگشت اتـهـام     
ـان مـي گـيـرنـد؟               را به سمت ايـن جـري

 واقعيت چيست؟  
اين تبليغات مهر تالشهاي مذبوحانـه  
تبليغ کننده را بـر چـهـره دارد. تـالش            
ـ اسـالمـي             بخشي از نيروهاي مـلـيـ 
براي توجيه مـاهـيـت رژيـم اسـالمـي             
است. از قرار در پس اين تبليغات مـا     

خـرداد مـحـصـول        ۳۰ بايد بپذيريم که 
تالش ضد انساني رژيم اسالمي بـراي    
استقرار و تثبيت حاکميت خود نـبـود.   
اين تبليعات تالشي ارتـجـاعـي اسـت       
که هدفش ايـن اسـت کـه نشـان دهـد              
ـا زن و             توحش و درندگي و ضـديـت ب
انسـان و جــامـعــه از اجـزاء هـويــتــي               
ـاشـي از          حکومت اسالمي نيـسـت، ن
ماهيت اسالمي و سرکوبگرايانـه ايـن     
ـلـکـه                  جنبش و حـکـومـت نـيـسـت. ب
خصـلــتــي اســت کــه گــويــا نــاچــارا و             
بمنظور "دفاع از خود" به آن مـتـوسـل        
شده است. گويا سرکوبگري و تـوحـش    
خصلت ماهوي و ذاتي اين حـکـومـت    
نيست بلکه ناشي از نـوع مـخـالـفـت            
بخشهايي ازاپوزيسيون و تاکتيک ايـن    
ـا               ـابلـه ب بخشهاي اپـوزيسـيـون در مـق

 حکومت اسالمي است.  
طرفداران حکومت سلطنت هم بعـضـا   
استدالت مشابهي در توجيه دستـگـاه   
شکنجه و سرکوب و سـاواک شـان در         
آن دوران دارند. آنها هم مدعي اند کـه     
ـاشـي از        سرکوبگري حکومت شاه نه ن
ضــروريــات حــکــومــت اســتــبــدادي          
ســرمــايــه در جــامــعــه، نــه نــاشــي از            
مــاهــيــت ســرمــايــه داري حــکــومــت        
ـاکـتـيـک                     ـاشـي از ت ـلـکـه ن سلطـنـت ب
ـا       ـابلـه ب بخشهايي از اپوزيسيون در مق
اين حکومـت بـود. در ايـن تـحـريـف                
ـا        ـانـه گـوي تاريخي، در اين توجيه کودن
ما بايد قبول کنيم که اگر تاکتيک ايـن    
بخشهاي اپوزيسيون نبود، از دستگـاه  
ـاش        شکنجه و کشتار و اعدام ايـن اوب
هم خبري نبود. اما واقعيت اين اسـت     
کــه اســتــبــداد و ســرکــوبــگــري يــک              
ضرورت حفظ و بقـاي هـر حـکـومـت          
ســرمــايــه در جــامــعــه ايــران اســت.             

واقعيت اين است که سرمـايـه داري و       
ـابـل جـمـع                  آزادي در جـامـعـه ايـران ق
نــيــســتــنــد. نــمــيــتــوان در راس يــک              
حکومت استثـمـارگـر سـرمـايـه داري           
قرار داشت و بمـنـظـور بـقـا دسـت بـه              
اسلحه نبرد، به کارگر شـلـيـک نـکـرد.          
دستگاه شـکـنـجـه و زنـدان و بسـاط               
اعدام راه نينداخت. به اين مـجـمـوعـه        
خصوصيات ضد زن و ضد خـوشـي و     
شـادي و انســانـيــت ذاتـي جـريــانــات             
اسالمي را اضافـه کـنـيـد بـه ويـژگـي              
هــاي حــکــومــت اســالمــي امــروز             
مــيــرســيــم. واقــعــيــت ايــن اســت کــه           

خــرداد    ۳۰ حــکــومــت اســالمــي در        
براي اولين بار دست به اسلحـه   ۱۳۶۰ 

ـلـکـه از                 نبرد و کشتار را آغـاز کـرد ب
ـابـل           همان روزهاي استـقـرارش در مـق
ـانـه          خواسته هاي جامعه سـرکـوبـگـراي
ايستاد. در هـمـان مـاهـهـاي اول بـه                   
ـا ارتــش                  ـانــه بـ ـان وحشــيـ کــردســتـ
شاهنشاهي که با خـمـيـنـي "بـيـعـت"             
کرده بود، تـعـرض کـرد. بـه صـفـوف                
اعتراضي کارگران بيکار در اصفهـان،  
ـا کـار                     که فريـادي بـجـز ايـنـکـه مـا ي
ميخواهيم نداشتند، شـلـيـک کـرد. و            
دستجات باند سيـاهـي خـود را بـراي           
سرکوب سازمان داده بود. مستقـل از     
ـاکـتـيـک            اينکه ما چه ارزيابي اي از ت
ـام داشـتـه           سازمان مجاهدين در آن اي
باشيم، جنايت و قتل عـام حـکـومـت         
ـاي آمــريـن و                    ـايــد بـه پ اسـالمـي را ب

 عاملين اين جنايت عظيم نوشت.     
ـاد تـمـام آن عـزيـزان را گـرامـي                     ما ي
ميداريم. ما فراموش نخواهـيـم کـرد.       
ـارزه        ـاريـخ مـب نام تمام اين عزيزان در ت
عليه حکومت اسالمي ثبت خـواهـد   

 شد.*
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ماه رمضان و ايام روزه گيري اجباري 
از روز گذشته در ايران آغاز شده. مـاه   
"مبارک" آخوند ها و حاجي بازاري ها 
به معني تحقير و توهيـن بـه غـارت        
شدگاني است که بطور هر روزه مورد 
استثمار، چپاول و غارت قرار گرفته و 
ـنـد،          در فقر و فالکت زندگي مـي کـن
قرار است اغنيا با صـدقـه و اطـعـام           
آنها غرفه هاي بزرگتري را در بهشـت  
مالک شوند. اين ماه به معني کـودک  

سـال و       ۹ آزاري است، دختران از سن 
ـنـد روزه             ۱۵ پسران از      سـال مـوظـف

ـنـصـورت الـطـاف           بگيرند، در غير اي
الـهـي بـه شـکـل شـالق و زنـدان بـر                     
سرشان فرود مـي آيـد. ايـن مـاه بـه                 
معني گرفتن قيافـه حـق بـجـانـب از            
جــانــب حــکــومــت اســالمــي بــراي           
ممنوعيت شادي و نشاط و تحـمـيـل    
غم و حزن به جامعه اسـت. ايـن مـاه         
"مبارک" به معناي گسيل شـدن گلـه         
هاي حـزب الـه و اوبـاش حـکـومـت               
اسالمي در ابعاد وسيعتر به خيابانها 
و دخالت در خصـوصـي تـريـن امـور          
زندگي مردم است. به دنبال بهانه مي  
گردند تا در مقابل مردم قدرتنـمـائـي    
کنند. و آنجا که زورشان برسد به آنهـا   
ـقـط در                 حمله ببرند. سـال گـذشـتـه ف

نفر به جرم  ۴۰۰ استان قزوين بيش از 
نفر  ۲۰۷ روزه خواري دستگير شده و 

از آنها بـه ضـربـات شـالق مـحـکـوم              
 شدند.  

اما در وراي مناسک چندش آور مـاه      
رمضان و توجيهات ابلهانه آخونـدهـا   
ــم                 ــاره روزه گــيــري، هــدف رژي در ب
سـيــاســي اسـت. خــرافــات و تــفــکــر             
ارتجاعي اسالمي هويت اصلي رژيم 
و مهمترين ابزار رژيم در سرکوب هـر  
گونه گرايش آزاديـخـواهـانـه، بـرابـري         
طلبانه و مدرن در جامعه است. مـاه     
رمضان بهانه اي است تـا جـمـهـوري         
اسالمي اوباش خود را به خـيـابـانـهـا      
سرازير کند. اما مردم در مقابل ايـن     

در تهاجم مداوم ساکت نمي نشينند.   
کوچه و خيابان و محل کار علنا مـي  
خورند و مي آشامند و ماموران رژيم 
بــزحــمــت مــي تــوانــنــد، از ايــنــکــار          
جلوگيري کنند. درباره روزه گـيـري و        
ماه رمضان جوک هاي بيشمار بر سـر  
زبــان هــا اســت. مــردم حــکــومــت              
اسالمي و قوانين اسالمـي را دسـت       
مي اندازند و پشيزي بـراي آن قـائـل          
نيستند. وسعـت روزه خـواري مـردم           
خار چشم سردمداران رژيم شده است. 

امام جمعـه مشـهـد نـالـه          علم الهدي 

مي کند: "سـال گـذشـتـه تـظـاهـر بـه                
ها ما را بيچـاره   خواري در خيابان روزه

هاي اجرايي بايد جلوي  کرد و دستگاه
" چــاوشــي    .خــواري را بــگــيــرنــد        روزه

مــعــاون ســيــاســي اســتــانــدار تــهــران        
درصد جوانـان کشـور      ۹۰ ميگويد: "  

ـتـه            از اسالم و احکام آن فـاصـلـه گـرف
ـقـادي دارنـد و نـه              اند"، يعني نه اعـت
روزه مي گيرند. سايت تبيين از روزه     
خواراني مينويسد کـه  حـاال ديـگـر           
ـيـسـت: "راسـت                   تعدادشـان هـم کـم ن
راست راه مي رود و سيگار ميکـشـد   
انگار نـه انـگـار کـه مـاه رمضـانـي                  
هست و تکليفي و حـرمـتـي. جـلـوي         
چشم صدها عابر ... بـطـري آبـش را           

 يک نفس سر ميکشد..." 

اکثريت آنهايي هم که اعتقـاد دارنـد،     
ـيـن       مخالف تحميل روزه و ساير قـوان

بخش زيـادي    اسالم به مردم هستند.  
ـقـادي          از اوباش حکومت هم نـه اعـت
دارند نه به خـود زحـمـت گـرسـنـگـي            
ميدهند مقامات و آيت اهللا هـا هـم       
هزار بهانه شرعي بـراي فـرار از روزه         
دارند بنابراين کـل ايـن فضـايـي کـه            
ـنـد بسـيـار            سعي ميکنند ايجـاد کـن

 توخالي و پوشالي است.

ـتـظـر بـود کـه مـردم               امسال بايد مـن
جلوتر بيايند و اجازه ندهند مـزدوران    
به بهانه ماه رمضـان رژيـم بـرايشـان           
ـنـد. خـوردن و                  مزاحمـت ايـجـاد کـن
ـتـار هـر               آشاميدن طبيـعـي تـريـن رف
مــوجــود زنــده اســت و فــقــط يــک                
حکومت ضد بشري و قوانين آن مـي  
تــوانــنــد آنــرا "جــرم" تــلــقــي کــنــنــد.              
هــمــبــســتــگــي و اتــحــاد مــردم در             
محالت، در کـوچـه و خـيـابـان و در              
محل هاي کار مـي تـوانـد حـمـالت          
"ماه رمضاني" رژيم را عـقـب بـرانـد.         
هر چقدر تعداد کساني که قوانين ماه 
ـيـشـتـر      رمضان را زير پا ميگذارند، ب
باشد، رژيم را عاصي تر و عاجز تر و   

ـيـشـتـري مـي         وادار به عقب نشيني ب
ـفـاده     کند. همانطور که در مقابل اسـت
از ماهواره ناچار شدند، به شـکـسـت      

بـرخـي از آيـت        خود اعتراف کنند و     
اهللا ها و از مدرسه علميه و مدرسين 
ـنـد حـجـاب             ديني هم دارند مـيـگـوي

مـاه  اجباري شکسـت خـورده اسـت.           
رمضان و قوانين ارتجـاعـي آنـرا هـم         
مي توان شکسـت داد. لشـگـر روزه           
ـيـن اسـالمـي        خواران و مخالفان قوان
دهها ميليون نفر است و مـي تـوانـد        
براي هميشه بساط توحش و خرافات 

  آن را جمع کند.
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نخست وزير حکومت اقليم کردستان عراق، نيچيروان بارزاني، در   
توافقي با جمهوري اسالمي دستور داده است که در روزهاي آينـده  
کليه محکومين ايراني مستقر در اقليم کردستان عـراق تـحـويـل         
ـتـر روابـط               جمهوري اسالمي شوند. عبداهللا صالح مـديـر کـل دف
حکومت اقليم کردستان اين توافقنامه را در راسـتـاي مـبـارزه بـا          
مواد مخدر، مبارزه با قاچاق کاال و استقرار امنيت در مـرزهـاي     

 ايران و کردستان عراق معرفي کرده است. 
 

اقدام حکومت اقليم کردستان عراق يک معامله کثيف سياسـي و    
ـيـه              شرکت مستقيم در جناياتي است که جـمـهـوري اسـالمـي عـل
زندانيان مرتکب مبشود. تا جايي که به مساله زندانيان مـربـوط      
ميشود، تعدادي از زندانياني که در زندان هـاي کـردسـتـان عـراق          
بسر ميبرند متهم به نگهداري، مصرف يا توزيع مواد مخدرند و   
دولت اقليم کردستان عراق بخوبي ميداند که جمـهـوري اسـالمـي       
روزانه مشغول اعدام متهمين به مواد مخدر است و تحويل چنين 

ـلـگـاهـهـاي                       ـت زندانياني به جمهوري اسالمـي تـحـويـل آنـهـا بـه ق
جمهوري اسالمي است. بعالوه با اين توافق ميتوانند هر پناهنـده   
و يا مخالف جمهوري اسالمي را دستگير و به جمهوري اسالمـي  
ـيـن جـمـهـوري                  ـف تحويل بدهند. بارها شاهد زنداني کـردن مـخـال
اسالمي که در مقابل کنسولگري جمهوري اسالمي در کردسـتـان   
ـيـن                        عراق دست به تظاهرات زده بـودنـد بـوده ايـم و تـحـويـل چـن
زندانياني به جمهوري اسالمي يک اقدام ننگين توسط حـکـومـت      
اقليم کردستان محسوب ميشـود و تـوسـط هـر انسـان آزاده اي                  

 بشدت محکوم است. 
 

ـيـت مـرزهـا و             در اين توافقنامه عالوه بر مساله زندانيان، به امـن
ـيـت               توافقات حکومت اقليم با جمهـوري اسـالمـي درمـورد امـن
ـيـت مـرزي شـامـل چـه                مرزها نيز اشاره شده است. بايد ديد امـن
ـيـروهـاي اپـوزيسـيـون                      ـيـکـه بـخـشـي از ن مفادي ميشود. در حال

جمهوري اسالمي در مناطق مرزي کردستان عراق و ايران مستقر 
ـيـه آنـهـا        هستند اين توافقنامه ميتواند توطئه و تباني تازه اي عل
باشد. بايد حکومت اقليم را تحت فشار گذاشت که جزئيـات ايـن      

 توافق را به مردم اعالم کند. 
 

حزب کمونيست کارگري اين توافقنامه را شديدا محکوم ميکنـد  
و از همه مـردم آزاديـخـواه، از احـزاب چـپ و مـتـرقـي و مـردم                          
کردستان عراق و از کليه نيروهاي اپوزيسيون جمـهـوري اسـالمـي       
ميخواهد که اين توافقنامه را شديدا محکوم کنند و خواهان لغـو  

 فوري آن شوند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
۲۰۱۵ ژوئن   ۱۶ ، ۱۳۹۴ خرداد  ۲۶   
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تـن    ۷ سال پس ازکشته شدن  ۷ ١ 
از پاسدارـ ديپلماتـهـاي کـنـسـولـگـري          
جمهوري اسالمي در مـزارشـريـف در      
ـان تصـرف شـهـر و رو در رويـي                   جري
جمهوري اسـالمـي ايـران و طـالـبـان               
ـابـتـهـاي                افغانسـتـان در کشـاکـش رق
منطقه، سپس همراهـي و هـمـکـاري         
بي چون و چـراي جـمـهـوري اسـالمـي           

مـهـمـتـريـن حـامـي ائـتـالف              بعنـوان    
با نيروهاي نـظـامـي    مخالفان طالبان، 

و امنيتي امريکا و متحديـنـش بـراي      
ساقط کردن طالبان، پس از يـک دوره      
طوالني پر تشنج ميان اين دو نـيـروي     
فوق ارتجاعي در مـنـطـقـه، تـغـيـيـر               
ـابـنـده حـوادث            تناسب قوا و سيـر شـت
سياسي، جمهـوري اسـالمـي ايـران و           
ـا               طالبان افغـانسـتـان را از مصـاف ب
يکديگر به همکـاري و هـمـفـکـري و            
روابط حسنه وا داشته است. تا جـايـي    
که سخن از بازگشـايـي عـلـنـي دفـتـر            
طالبان در تهران ميشود. ظرفيـتـهـاي     
مشترک خطرناک تروريسـتـي، تشـابـه       
ـافـع و         ارتجاعي طرفين ضرب در مـن
نيازهاي مشترک استراتژبک حاصل از 

، تـهـديـد حضـور         پولتيکتحوالت ژئو
داعش و نيرو گرفتن آن در افغانسـتـان   
و جلب بدنه ناراضي طالبان بـه خـود،       
موقعيت طالبان را نـيـز دسـتـخـوش            

 تالطم جدي کرده است.
جمهوري اسالمي بعنوان يکي از   
بازيگران سياسـي در افـغـانسـتـان بـر             
متن شرايط مشابهي بـه نـزديـکـي و           
هــمــکــاري بــا طــالــبــان افــغــانســتــان         

 نيازمند است.  
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ــي                ــيــش ديــل حــدودا دو ســال پ
تلگراف در گـزارشـي اعـالم کـرد کـه              
دفتر غير علني طالبـان در زابـل زيـر          
نظر حفاظت سپاه قدس شـروع بـکـار        
کرده است. آمـوزش و مسـلـح کـردن              
بخشي از نيروهاي ويژه طالبان نيـز در    
پايگاههاي سري همين نيرو آغاز شده 
است. جمهوري اسالمي ايـن خـبـر را         
تکذيب، اما طالبان در قبـال انـتـشـار       

 آن سکوت کرد.
پــس از مـــدتــي بــخـــشــي از                 
ـلـي       شنودهاي جاسوسي که بدسـت دي
تلگراف نيز رسيده و يا در اخـتـيـارش      
گذاشته بودند تا منتشر کـنـد پـرده از        
روابط گستـرده نـيـروهـاي طـالـبـان و              

 سپاه قدس برداشت.
سخـنـگـوي      ۹۲ ١٣ در خرداد ماه 

ــبــان  قــاري مــحــمــد يــوســف        ، "   طــال
در گفتگوي از پيـش تـدارک     ، " احمدي

ـا  خـبـرگـزاري اسـالمـي           ديده شده اي ب
اسـت،  مستقر   که در پاکستان  " افغان" 

نمايندگان دفتر سياسـي   اعالم کرد که
جمهـوري اسـالمـي      طالبان در قطر به 

. پـس از عـلـنـي            ايران سفر کـرده انـد      
کــردن ايــن روابــط تــوســط طــالــبــان،          
ـاه                خبرگزاري فـارس، وابسـتـه بـه سـپ

در نشـسـت     پاسدارن چنيـن نـوشـت: "         
بيداري اسالمي در تهران، مـحـمـداهللا    
نعماني وزير تحصيالت عالي طالبـان  
ـلـي                و شمس الديـن پـهـلـوان والـي قـب
مــيــدان وردک در زمــان حــکــومــت            

اما وزرات    ." طالبان حضور داشته اند
امور خارجه جمهوري اسالمي اظـهـار   
ـا                   بي اطـالعـي و هـمـچـنـان رابـطـه ب

 طالبان را تکذيب کرد.
پس از علني شدن روابط گستـرده  
سپاه قدس با طـالـبـان افـغـانسـتـان و            

هيئـت  يک سفر  مالقاتهاي پي در پي،
طالبان افغانستـان  بلند پايه از سياسي 

" طيب آغا" به رهبري به تهران، قطر  از
که وظيفـه    سياسي طالبان دفتررئيس 

ـا  اهداف سياسي طالـبـان      پيشبردآن  ب
 ديپلمـاتـيـک    گسترش ارتباطات هدف

ارديـبـهـشـت        ۲۸ ، در     ستا با دولتها
سفر کردند. "طـيـب آغـا"         ماه به تهران

مـخـصـوص،       مـتـرجـم   رئيس دفـتـر،       
و نـزديـکـتـريـن           معاون مطـبـوعـاتـي    

شخصيت سياسي به مال عمـر رهـبـر      
 .  طالبان افغانستان است

ـالــبـــان                ـاســي طـ هــيــئــت ســيـ
 ، بـه بـهـانـه و تـحـت لـواي               افغانستان

ـلـي        شرکت در "کـنـفـرانـس بـيـن              ـل الـم
ـار   "  بيداري اسـالمـي   ديـگـر نـيـز          دو ب

ـاتـهـاي رسـمـي            ـا     جهت انجـام مـالق ب
مقامات امنيتي جمهـوري اسـالمـي      

   .ندسفر کرده بود تهرانايران به 
ــر،             ــن ســف ــبــال اي ــدن روزنــامــه  ب

 ١ ۲ ل، روز پنجشنبه   ورناژاستريت  وال
جداگانه اي    در گزارش  ٤ ۹ ١٣ خرداد ،

ايـران     فاش کرد که جمهوري اسـالمـي  
ـانـي مـالـي و نـظـامـي و                      به پشـتـيـب

طالبان افـغـانسـتـان        آموزش نيروهاي
ـام      مشغول است و به نقل از فردي بـه ن

 کـه "عبداهللا" از فرمانـدهـان طـالـبـان            
ـانـه    جمهوري اسالمي ايران به او ماهي

او نوشـت: "     دهد  دالر حقوق مي ۵۸۰ 
گويد که هـر زمـان بـه تـفـنـگ و                  مي

مهمات نياز داشته از ايران خواسته آن 
 ".را تامين کند

 

�F�Gر� ا�?!' و  
I	H=	ن از ه* @�  

�Mاه+�؟ ! 
ــران در             جــمــهــوري اســالمــي اي
ـا        مرزهاي شرقي خود پيوسته دچـار ن
امني بوده است. نسبت به فعالـيـت و      
ـان اســالمــي                 ـا جــريـ حضــور دهــهـ
تروريستي رقيب که سرنخ فعاليتـشـان   
ـاکسـتـان و       در دست سازمان امنيت پ
يا سازمان امنيت کشوريهايي نـظـيـر      
قطر و عربستان سعودي است بشـدت    
نگران است. از سويي گستـرش نـفـوذ       
سياسي در افغانستان هـمـواره مـورد        
توجه دسـتـگـاه امـنـيـتـي جـمـهـوري                 
اسالمـي بـوده اسـت. ضـعـف و بـي                  
ثباتي دولت مـرکـزي در افـغـانسـتـان           
امکانات حضور امنيتي و سـيـاسـي        
جــمــهــوري اســالمــي را تــا حــدودي            
تسهيل ميکند، تا بدانجا کـه بـتـوانـد       
بعنوان يکي از بازيگران سـيـاسـي در        
افغانستان ايفاي نقش کند و بـر نـفـوذ      
امنيتي و سياسي خـود بـيـفـزايـد. از             
ـاتـي       ـلـي سوي ديگر گسترش حوزه عـم
داعش و نيرو گرفتن در جوار مرزهاي 
شرقي، نگراني جمهوري اسـالمـي را       
نسبت به از دست دادن کنترل خـود در    

 اين منطقه، تشديد کرده است.
ناتواني دولت مرکزي افغـانسـتـان    
در به عقب راندن و شکست قطـعـي و     
کوتاه کردن دست طالبان، سبب تغيير 
تناسب قوا بـه نـفـع طـالـبـان گـرديـده               
ـا و دولــت                    ــريــکـ ــت. تــالش ام اس
افغانستان اين بار جـهـت رسـيـدن بـه            
توافق با طالبان و تقسـيـم بـخـشـي از          

ـان، مـذاکـره و پـذيـرفـتـن                  ـا آن قدرت ب
برخي شرايط آنان، رضايت بـه ايـجـاد        
دفتر دولت امارت اسالمي و استقـرار  

از دفتر سيـاسـي طـالـبـان در           هيئتی 
قطر، بازگذاشتن دست آنان در اجـراي      
احکام شريعت بعنوان رسميت دادن به 
ـان در بسـيـاري از           قدرت دوفاکتوي آن
منـاطـق، مـوقـعـيـت طـالـبـان را در                  
موازنه قدرت فعلي به درجه اي تغييـر  

 داده است.
ـامـيـن           براي جمهوري اسـالمـي ت
ـاز              تسليحاتي و تـدارکـاتـي مـورد نـي
طالبان، بخشي از نزديکي استراتژيـک  
ـابـتـهـاي        به اين گروه تروريستي، در رق
شديد منطقه اي، ايجاد حسن رابطه و   
ــتــن و اســتــفــاده از                 ــخــدمــت گــرف ب
ظرفيتهاي تروريستي و ارتجاعـي آن،    
دور کــردن ايــن گــروه از الــقــاعــده و               
قدرتهاي منطقه اي نظير عربسـتـان و     
قطر، نزديک کردن آن با منافع سياسي 
خود در منطقه، بيـشـتـر از هـر وقـت            
ديگر، مورد  توجه جمهوري اسالمـي  

 ايران است.
از سويي ايجاد ناامني داخـلـي و       
بي ثبات کردن موقـعـيـت نـظـامـي و           
امنيتي براي نيروهاي نظامي امريکـا  
در افغانسـتـان يـک بـرگ بـرنـده بـراي                
جمهـوري اسـالمـي مـحـسـوب مـي              

 شود.  
ـايـد تشـکـيـل              به اين وضـعـيـت ب

ف به رهبري عـربسـتـان و        ئتالنيروي ا
اعالم هم جهتي علني اشرف غـنـي ـ       
ـار               ـلـبـديـن حـکـمـتـي عبداهللا وحتي گ
بدنبال منازعات يمـن کـه جـمـهـوري          
اسالمي رسما يکطرف آن مـحـسـوب      

 ميشود، را نيز افزود.
در عين حال طالبان افـغـانسـتـان       
ــتـــرش روابـــط                 ــر درجـــه از گسـ هـ
ديپلماتيک خود را بخشي از رسـمـيـت    
بخشيدن خود در منطقه مـيـدانـد. بـه        
هر درجه که داعش در منطقه اعـمـال     
نفوذ بيشتري بيابد، طـالـبـان بـعـنـوان         
يک نيروي آلترناتيو ارتجاعي ميتوانـد  
بعنوان وسيله اي براي کمک به اهـداف    
ســيــاســي امــريــکــا، دولــت مــرکــزي         
افغانستان و جمهوري اسالمي مـورد    

 توجه قرار بگيرد.
خصوصيات مشترک ايدئولوژيک 

و فوق ارتجاعي طالبـان و جـمـهـوري         
اسالمي طبعا راه را براي اين نزديکـي  
و تعامل استراتژيک هموارتـر خـواهـد      
کرد. نبايد فرامـوش کـرد کـه بـه هـر               
ـان            درجه که طالبان بـعـنـوان يـک جـري
تروريستي اسـالمـي در افـغـانسـتـان             
بتواند نيروهـاي سـيـاسـي مـتـرقـي و              
سکوالر را به عقـب بـرانـنـد و قـدرت            
ـان را تضـعـيـف          اعتراض اجتماعي آن
ـا            کنند، جمهوري اسـالمـي خـود را ب
ـا خـيـال           آنان هم جهت تر مي يابد و ب
آسوده تري به گسـتـرش دامـنـه نـفـوذ           
سياسي ارتجاعي خود در افغـانسـتـان    

 ادامه خواهد داد.
ـامــه سـازمــان             امضـاي تـفــاهـم ن
امنيت پاکستان و افغانستان ميتوانـد  
به تضعيف طالـبـان و از دسـت دادن            
ـاتـي کـه پـيـوسـتـه از                 منابع و امـکـان

ـان قـرار          I.S.Iطريق ( ـار آن ) در اختـي
ميگرفت بينجامد. بنابراين دسـت و       
پا کردن پشت جبهه و منبعـي جـهـت      
ـ نـظـامـي بـراي             تامين بقاي سياسيـ 
طالبان حياتي تر از هـر وقـت ديـگـر             

 خواهد بود.
ـايـد مـنـفـعـت              به اين وضعـيـت ب
مشترک جدي تر طالبان افغانسـتـان و     
جمهوري اسالمي از نگراني و هـراس    
هر دو از گسترش دامنه نفـوذ داعـش     
در منطقه را هم افزود. اين وحشت هر  
دو را بيش از پيش به هم نزديـک کـرده     

 است.  
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همـه مـحـاسـبـات ارتـجـاعـي و               
تروريستي و ديپلماسي خـونـيـنـي کـه        
توسط جمهوري اسالمي و طالـبـان و     
هر نيروي تروريسـتـي ديـگـر صـورت          
مي گيرد در برآمد اعتراضـات رو بـه       
گسترش مردم در ايران، يک شـبـه دود     
خواهد شد و به کوتاه کردن دست همـه  
ـ تـروريسـتـي از              ـ  جريانات ارتجـاعـي
زنــدگــي مــردم خــواهــد انــجــامــيــد.           

 جمهوري اسالمي بعنوان يکي از  
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"مـا   باراک اوباما يکسال پس از ظهور داعش اعالم کـرد      
 هنوز استراتژي مشخصي براي مقابله با داعش نداريم!" 

دولت آمريکا در قبال داعش مواضع و عمـلـکـرد ضـد و         
نقيضي داشته است. زمينه سياسي و اجـتـمـاعـي ظـهـور            
داعش را خودشان فراهم کردنـد، در بـرابـر اسـد و حـتـي                 
دولت مالکي به آن ميدان دادند، و بعد کـه داعـش نـفـوذ         
خود را در عراق و سوريه گسترش داد عليـه اش ائـتـالف        
تشکيل دادند گاه حمله هوائي کردند و گـاه اجـازه دادنـد          
پيشروي کند، و تا امروز در برابر او کجدار و مريـز عـمـل      
ميکنند! نيازي به اعتراف اوباما نبود، نه تنها استراتـژي   
بلکه تاکتيک مشخصي هم در قبال داعـش نـدارنـد. امـا          
مساله فقط به داعش محدود نيست، دولـت آمـريـکـا در         
رابطه با کل خاورميانه استراتژي روشني ندارد. در رابـطـه    
با دولت اسد، وضعيت يمن و حتي دولت عبادي در عـراق  
نيز ضد و نقيض عمل ميکنند و سياست مـنـسـجـمـي را        

 دنبال نميکنند. چرا اينطور است؟ علت چيست؟ 
آقاي اوبامـا و حـتـي مـخـالـفـيـن جـمـهـوريـخـواه او                        
نميخواهند و نـمـيـتـوانـنـد عـلـت اصـلـي ايـن بـن بسـت                        
استراتژيک را بيان کنند. مساله اصـلـي نـافـرجـام مـانـدن            
استراتژي  تثبيت قدر قدرتي آمريکـا در دنـيـاي بـعـد از              

جنگ سرد است. سياست استراتژيـکـي اي  کـه بـعـد از                 
فروپاشي شوروي بوسيله بوش پدر و با جنگ خليـج آغـاز     
شد، و بعد با حمله به افغانستان و عراق پي گرفته شد، بـا  
به گل نشستن ماشين جنگي آمريکا و افسار گسيختگي 
نــيــروهــاي اســالمــي در کشــورهــاي عــراق و ســوريــه و                  

 -افغانستان و پااکستان و حتي کشورهاي شـمـال افـريـقـا       
پديده اي که نتيجه بالفصل همـيـن اسـتـراتـژي هـژمـونـي             

نـافـرجـام مـانـد و بـه                -طلبي جنگي دولت آمريکا بـود    
شکست کشيده شد.   مسـالـه دولـت آمـريـکـا نـداشـتـن                   
استراتژي  نيست، شکست استراتژي پسا جنگ سـردي او    
است. اين ورشکستگي استراتژيک تنها به خـاورمـيـانـه و        
سياست خارجي آمريکا محـدود نـمـيـشـود.  اوجـگـيـري                

و بـي اعـتـبـار شـدن               ۰۰۸ ٢ بحران اقتصادي درزمستان 
مکتب شيکاگو و فريدمنيسم نشاندهنده بعد ديـگـري از     
اين ورشکستگي استراتژيک نه تنها دولت آمريکـا بـلـکـه       
کل کمپ سرمايه داري "پيروز" در جنگ سرد است. نفـس     
ظهور و يکه تازي داعش، نشانه نه تنها استيصـال بـلـکـه       
پوسيدگي و توحشي است که سرمايه داري بـازار آزاد بـه         

  .زعامت دولت آمريکا براي دنيا به ارمغان آورده است

ه بان حقوق بشر عربسـتـان   يدسازمان د
سعودي را بخاطر اعدام صـد نـفـر در          
ـام         سال ميالدي جاري ميـدان مـرگ ن
نهاده است. دژخيم اين مـيـدان مـرگ         

عـربسـتـان    ارتجاعي   حکومت مافوق 
است اما تيغ کشيدن بروي مردم تنـهـا   
به آل سعود منحصر نـيـسـت. مـيـدان         
ـانـه          مرگ دهشتناک تري در خـاورمـي

مـاه      ٦ وجود دارد کـه نـه در عـرض              
بلکه تنها در عرض دو هفته صد نـفـر     
را به دار آويخته اسـت: مـيـدان مـرگ          
جــمــهــوري اســالمــي! بــنــا بــه آمــار             

نفر تنهـا در     ۹۸ سازمان ملل در ايران 
ـا پـنـجـم                     فاصله بـيـسـتـم فـرورديـن ت

روز    ١٥ ارديبـهـشـت يـعـنـي عـرض              
و آمار اعدام شدگان در    .اند اعدام شده

سال ميالدي جاري در ايـران بـيـش از        
نفر گزارش شده اسـت. در سـال         ۳۴۰ 

گذشته نيز بنا به آمار منتشـر شـده از       
سـوي عــفــو بـيــن الــمــلـل جــمــهــوري             

نــفــر اعــدامــي        ٤٣ ۷ اســالمــي  بــا        

 پيشتاز اعدام در دنيا بوده است.  
عربستـان سـعـودي و جـمـهـوري             
اسالمي دو رقيب سر سخت مـنـطـقـه     
اي و مشغول جنگ نـيـابـتـي و غـيـر           
نيابـتـي در سـوريـه و عـراق و يـمـن                    
هستند. اما در جـنـگ عـلـيـه مـردم             
کــامــال هــم خــط و يــکــســان عــمــل            
ميکنند. حکومت اسـالمـي در نـوع         
عربسـتـانـي و يـا ايـرانـي آن، تـنـهـا                    
ميتواند با شـمـشـيـر اعـدام خـود را               
سرپا نگاهدارد. اين بساط را تنها بـا     
مبارزه يکپارچه مردم عليه مـجـازات   
اعدام در هر شکل و بهانه و توجيـهـي   
ميتوان از ايران و عربستـان و از کـل         
مـنـطــقـه جـمــع کـرد. جـنــبـشــي کــه                 
مدتهاست در ايران آغـاز شـده و هـر            
روز قدرتمندتر ميشود. اگر جمهـوري   
اسالمي پيشـتـاز اعـدام اسـت مـردم            
ايران نـيـز مـدتـهـاسـت در صـف اول                

 مبارزه عليه اعدام قرار دارند.  
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در مانيفست انتخاباتي حزب دموکراتيک خلقها که          
مخالفتش با سياستهاي اسالمي اردوغان موجب                     
موفقيت او در انتخابات اخير ترکيه شد نه تنها اثر                       
چنداني از خواستها و اهداف سکوالريستي به چشم                    
نميخورد، بلکه برعکس بندي در اين مانيفست وجود                
دارد که يک مطالبه قديمي نيروهاي مذهبي بوده است:              
"ما دستان دولت را از مذهب و حوزه ايمان کوتاه خواهيم            
کرد!"  نه تنها نيروهاي اسالمي با چنين خلع يدي از                     
دولت مخالفتي ندارند بلکه اين يک خواست هميشگي              
اسالميون و نيروهاي مذهبي در اپوزيسيون بوده است.             

نيز يک اعتراض خميني عليه            ٤٢ خرداد سال        ١٥ در   
حکومت شاه همين بود که با دادن حق راي به زنان در                    
امور شرعي و ايماني دخالت کرده است. ممنوعيت تعدد     
زوجات نيز جلوه ديگري از دخالت دولت در امور مذهبي           
است که خميني و ديگر آيت اهللا ها از همان زمان شاه با               
آن مخالف بودند.   امروز نه تنها در کشورهاي اسالمزده           
بلکه در آمريکا و ديگر کشورهاي غربي نيز مذهبيون                
افراطي همين خواست کوتاه شدن دست دولت از مذهب             
را مطرح ميکنند. معتقدند دولت حق ندارد تدريس                   
داستان آفرينش بروايت انجيل را در مدارس ممنوع کند،          

دولت حق ندارد سقط جنين را آزاد کند، مدارس مذهبي           
نبايد ممنوع شود، مراسم و قوانين مذهبي بايد آزاد                  
باشد، دولت حق جلوگيري از تعرض مذهب به زندگي                  
خصوصي مردم را ندارد و غيره و غيره. يعني دقيقا                     
عکس آنچه سکوالريستها خواهان آن هستند!  به نظر                
ميرسد حزب دموکراتيک خلقها نه چندان دموکراتيک               
است و نه چندان طرفدار خلقها! عالوه بر اين تعبير وارونه            
از رابطه دولت و مذهب، بخش مربوط به زنان در                           
مانيفست اين حزب نيز به زبان اسالم پسندانه اي نوشته             
شده است. در بخش مربوط به زنان، نه حقوق آنها بلکه                 

مادر و خانه دار     تنها خدمات اجتماعي به زنان  بعنوان           
(ايجاد مهدکودک و تامين اجتماعي کار خانگي) عنوان      
شده است. از برابري کامل حقوق زن بعنوان يک شهروند               
برابر با مرد در همه شئون اجتماعي و اقتصادي و                         
خانوادگي، که يک عرصه مهم تعرض مذهب و اخالقيات         
و قوانين پوسيده مذهبي به نيمي از جامعه است، هيچ               

در رابطه با مجازات اعدام هم نه لغو اعدام           اثري نيست.   
بلکه "اصالحات بنيادي" وعده داده شده است! به نظر                  
ميرسد استحاله چي هاي حکومتي در ايران حزب برادر             

  تازه اي در ترکيه يافته باشند!
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هــفـــتــه گـــذشــتـــه عــده اي از                 
اقتصاددانان حکومـتـي طـرفـدار       
روحاني در همايشي تحت عنوان 
"جامعه و شـرايـط پسـا تـحـريـم"            
اعالم کردند کـه "فسـاد، تـوهـم،          
سردرگمي و دعـواي نـهـادهـا بـر          
سر مـنـابـع مـالـي آزاد شـده" از                
مهمترين مشکالت پـس از رفـع       
تحريمهـا خـواهـنـد بـود! درسـت              
ميگويند اما اينها "مشـکـالت"      
حکومت نـيـسـت، خصـوصـيـات           
نهادي نظام جـمـهـوري اسـالمـي          
ــام                 ــهــادهــا" ن اســت. "دعــواي ن
ديــگــري بــراي کشــمــکــش بــيــن          

از بـيـت        -باندهاي حـکـومـتـي         
امام تا دار و دسته رفسنجاني و   

بـرسـر      -سرداران سپـاه و غـيـره          
غـارت و چـپــاول مـنــابـع مـالــي              
است. ايـنـهـا در اثـر تـحـريـمـهـا                 
ميلياردها به جيب زده اند و بـي      

گمـان در "گشـايـش اقـتـصـادي"              
بعد از تحريم نيز ميزان غـارت و    
چپاولشان چند برابر خواهد شـد.    
ــل از                ــي قــب ــهــوري اســالم ــم ج
تحريمها و در دوره تحريمهـا يـک     
نظام مافيائي تا مغز اسـتـخـوان      
فاسد بوده است و رفع تـحـريـمـهـا      
ــن                    ــري در اي ــي ــي ــغ ــا ت ــه ــن ــه ت ن
ــجــاد             ــادي اي ــي ــن ــت ب خصــوصــي
نخواهد کرد بلـکـه آنـرا بـمـراتـب           
تشديد خواهد کرد. هفته گذشتـه   
رفسنجاني در دفاع از تعامل بـا    
غرب و سياست رفـع تـحـريـمـهـا           

هـا پـدر مـردم را             گفـت "تـحـريـم       
درآورده و استخوان آنـهـا را خـرد        
کرده اسـت". امـا مسـالـه مـردم               
تـنـهــا تـحــريـمــهـا نــيـسـت آنـچــه               
استخوان مردم را خرد کرده اسـت  
مافـيـاي اقـتـصـادي اي بـه اسـم                

  نظام جمهوري اسالمي است!
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 ۳۰۰۰خرداد نزديک به    ۲۳روز 
کارگر صنايع فوالد اصفهـان در    
برابر استانداري اصـفـهـان دسـت       
به تجمع زدند و خواهان پرداخت 
فوري حقوق معوقه خود شـدنـد.     
ــران              ــارگ ــراضــي ک ــت ــع اع ــجــم ت
بازنشسته در مقابل اسـتـانـداري    

 خرداد نيز ادامه يافت.  ۲۴روز 
در اولين روز تجمع بازنشستگان 
بــراي مــدتــي در خــيــابــان روي            
زمين نشستند. بنا بـه گـزارشـي       
ــه بــه حــزب رســيــده اســت،                   ک
ــهــوري اســالمــي           مــزدوران جــم
تالش کردند تجمع کارگران را به 
هم بزنند و موقعي کـه کـارگـران      
وارد برخورد لفظي با آنها شـدنـد   
تعدادي را دستگيـر کـردنـد امـا         
چنان فضاي رزمنـده اي بـر ايـن          
تجمع حاکم بود که بـا اعـتـراض      
کارگران بالفاصله همـکـارانشـان    
بــه جــمــع کــارگــران پــيــوســتــنــد.        
کارگران با صداي بلند ميگفتند 

حــکــومــتــي هــا ايــنــقــدر دزدي           
ميکنند و اينـهـمـه حـقـوق هـاي           
کــالن بــه مــقــامــات و مــديــران           
پــرداخــت مــيــشــود، بــه مــا کــه           
ميرسد ميگويند پول نداريم. ما  
نيز بايد مانـنـد مـعـلـمـان مـدام            
 دست به تجمع اعتراضي بزنيم. 

به کـارگـران قـول داده شـده بـود              
هزيـنـه هـاي بـيـمـه و درمـان و                  

کـاال و     عيدي ساالنه، بن خـريـد    
مابه التفاوت بـه آنـهـا پـرداخـت          
ــد.                  ــي نشـ ــلـ ــمـ ــي عـ ــود ولـ شـ
بازنشستگان ذوب آهن نه تـنـهـا      
به عدم پرداخت حقوق معترضند 
بلکه به تبعيـضـات مـخـتـلـف و           
عدم رسيدگي به درمـان رايـگـان      
کارگراني که در دوره فعاليت بـه    
بــيــمــاري مــبــتــال شــده انــد نــيــز          

 اعتراض دارند. 

الزم به توضيح است که کارگـران  
بازنشسته اصفهان در تجـمـعـات    

بـيـانـيـه اي          ۹۱اعتراضي سـال      

شش مـاده اي صـادر کـردنـد و               
خــواهــان افــزايــش دســتــمــزدهــا،      
پــرداخــت بــمــوقــع دســتــمــزدهــا،       
درمان رايگان و تحصيل رايگان 
براي همه و ايجاد امکاني بـراي    
برگزاري مجمع عمومـي مـنـظـم       
خود شدند. اين خواستها بخشـي   
از مــطــالــبــات دهــهــا مــيــلــيــون        
کارگر و معلم و بـازنشـسـتـه در           

از      .ســــراســــر کشــــور اســــت          
اعــتــراضــات بــازنشــســتــگــان در      
سراسر کشـور و خـواسـت هـا و               
مطالبات آنها بايد با تـمـام قـوا        
حمايت کرد. حـزب کـمـونـيـسـت          
کــارگــري کــارگــران، مــعــلــمــان،        
پرستاران و بازنشسـتـگـان را بـه         
اتحاد و يکپارچـگـي و حـمـايـت          
فــعــال از مــبــارزات يــکــديــگــر           

 فراميخواند. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

۲۰۱۵ جون  ۱۵ ، ۱۳۹۴ خرداد  ۲۵    
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ـفـر       ٢٥ امروز  خرداد نزديک به هـزار ن
از بازنشستـگـان صـنـايـع فـوالد در             
اصفهان براي دومين روز متوالـي در    
مقابل استـانـداري دسـت بـه تـجـمـع              
زدند. کارگران خواهان پرداخت فوري  
دو ماه دستمزد معوقه خود هستنـد.  

خيـابـانـهـاي اطـراف مـحـل             کارگران
ـنـد     تجمع از جمله باغ گلدسته را بسـت

خـرداد     ۲۳ و نيروي انتظامي که روز 
تالش کرده بود جلو حرکت کـارگـران     
ـتـي        را بگيرد، امروز از هر نـوع دخـال
خودداري کرد. تجمعات اعـتـراضـي       
سـه روز گــذشــتــه در ادامــه تــجــمــع             
ــدوق                 ــر صـــنـ ــران در دفـــتـ ــارگـ کـ
بازنشستگان اصـفـهـان اسـت کـه از            
ـبـل شـروع شـده بـود. طـبـق                    هفته ق
گزارشي کـه بـه حـزب رسـيـده اسـت               
امــروز نــوربــخــش رئــيــس ســازمــان         
ـيـس       تامين اجتماعي و احمـدزاده رئ

صندوق بازنشستگي فوالد که سنبـه  
کارگران را پرزور ديدند، وعـده دادنـد     
که پايان هفته جاري دو مـاه حـقـوق          

  .معوقه بازنشستگان پرداخت شود
کارگران اين قول و قرارهـا را نـوعـي        
عقب نشيني حکومت ميداننـد امـا     
در عين حال ميدانند که براي عمـلـي   
شدن اين وعده ها نيز بـايـد آمـادگـي       
اعــتــراض را حــفــظ کــرد. کــارگــران           
ميگويند در صـورتـي کـه در اسـرع           
وقت دو ماه حقوق پرداخت نشـود بـه     
تـجــمـعــات اعــتـراضــي خــود ادامــه          

 خواهند داد. 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

۲۰۱۵ جون  ۱۵ ، ۱۳۹۴ خرداد  ۲۵    
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ـام را     بنا بر  اخبار رسيده به کمپين بهن
آزاد کنيد، نجم الدين حسيني رئـيـس     
بند دارالقران رجايي شهر به جرم توزيع 
مواد مخدر دستگير شده است. از او      

ـلـم     ٤٠٠  گرم مواد مخدر و بعضي فـي
هاي "پورنو" و يکسري وسايـل ديـگـر        
چون سيم کارت و تلفن همراه و غـيـره       

 گرفته اند.   
اينها همه جرائمي اسـت کـه هـر روز           

بخاطرش دارند جوانان را دستـگـيـر و      

زنداني ميکـنـنـد. اگـر گـرمـي مـواد               
مخدر از کسي بگيرند، طنـاب اعـدام     
به گردنش مي انـدازنـد. در حـالـيـکـه            
بسياري از مـقـامـات حـکـومـتـي و                
ــيــن و مــقــامــات زنــدان و               مســئــول
دســتــگــاهــهــاي قضــايــيــشــان خــود          
سازماندهندگان توزيـع مـواد مـخـدر         
در جــامــعــه و بــانــدهــاي ســکــس و              

 "فحشاء "هستند.
ـا شـبـکـه اي از               نجم الدين حسينـي ب

ـايـت را       اقوامش بساط سرکوب و جـن
در زندان پهن کـرده اسـت. او خـواهـر              
ـان مـعـاون زنـدان اسـت و                زاده اميـري
ــدان                  ــيــز در زن ــرادرش ن خــواهــر و ب

 شاغلند.  
الدين حسيني رئيس همان بـنـدي   نجم 

است که بهنام ابـراهـيـم زاده از چـهـره            
هاي سرشناس کارگري در اين بند کـه    
در آن زنــدانــيــان غــيــر ســيــاســي را               

 نگاهداري ميکنند، بسر ميبرد.

ـام       در گزارشات قبلي از وضعيت بـهـن
ابراهيم زاده خبر داديم کـه او در دهـم           
خرداد بخاطر انتشار بيانيه اي عـلـيـه        
اعدام تـوسـط نـجـم الـديـن حسـيـنـي                
مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بنا به 
تصــمــيــم وي و هــمــدســتــي ديــگــر              

روز بـه       ٦ مقامات زنـدان، وي بـراي         
انفرادي انتقال داده شد. بعد از آن نـيـز        
با گرو نگاهداشتن داروهاي بهنام، بـه    
شکنجه و آزار وي ادامه دادنـد. او را         

به بند قاتلين بـردنـد و مـورد تـهـديـد             
 دائم قرار دادند.  

ــيــز صــداي                  ــهــنــام کــه در زنــدان ن ب
آزاديـخـواهــي و انسـانـيــت اســت، بــا             
پشتيباني  تعدادي از زندانيان اين بنـد  
روبرو شد و آنها طي بيانيه اي ضـمـن       
ـام،    دفاع از مبارازت و خواستهاي بهـن
خواستار انتقال وي بـه بـنـد زنـدانـيـان           
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آتش بياران منطقه، عليرغم هـمـه   
ـتـانسـيـل        تالشهاي فوق ارتجاعي و پ
خطرناک تروريستـي خـود، در داخـل          
کشور با موجي از نارضايتي و نفـرت  
از خود و قوانين اسالمـي اش روبـرو       
است. شکستهاي پياپي سياسـتـهـاي     
ضد مردمي جـمـهـوري اسـالمـي و            
موقعيت شکننده اش در مـقـابلـه بـا         
موج اعـتـراضـات مـردمـي پـاشـنـه               

 آشيل جمهوري اسالمي است. 
ميليونها مـردمـي کـه زيـر بـار              
اعمال فقر تحميلي و فشار و سرکوب 
سياسي قرار گرفته اند، بـا سـرنـگـون         
کــردن جــمــهــوري اســالمــي هــمــه             
طرفندهاي سياسي کثيـف آنـرا بـراي        
هميشه خنثي خواهنـد کـرد. بـخـش          
وســيــعــي از نــيــروهــاي تــروريســتــي         
اسالمي درمنطقـه بـکـلـي از مـيـان             

 برچيده خواهند شد.

 را�I �J	H=	ن و �F�Gر� ا�?!'، ...

در برنامه پرگار بي بـي سـي اول       
خرداد)، آذر مـاجـدي     ۱۱ژوئن ( 

کــنــنــدگــان در       يــکــي از شــرکــت     
برنامه، اکبر گنجي را عـامـل و       
آمر شکنجه و جـنـايـت مـعـرفـي           
کرده بـود و صـادق صـبـا مـديـر               
راديو تلويزيون و سـايـت بـي بـي         
سي در پاسخ بـه اعـتـراض اکـبـر          
گنجي از او معذرتخواهـي کـرد.     
اما مگر اکبر گنجي با تشکـيـل   
سپاه پاسداران بـالفـاصـلـه بـه آن          
نپيوست و از مسـئـولـيـن سـپـاه             
پــاســداران نــبــود؟ مــگــر ايشــان         
ــه                   ــز ب ــون ــا پ ــان را ب روســري زن
پيـشـانـي شـان نـمـيـچـسـبـانـد و                  
افتخار اسـيـدپـاشـي بـه زنـان را               

مگر ايشـان از اراذل و            نداشت؟
اوبــاش حــکــومــت نــبــود؟ مــگــر        
ايشان که االن خيلي طرفدار عدم 
خشـونــت شــده خــودش يــکــي از          
عـوامــل بــدتــريــن نــوع خشــونــت        
عليه مردم، عليه کمونيست هـا،  
عليه زنان، عليه فعالين کارگري 
نبود؟ مگر يکبار حاضر شده کـه  
از قربانيان جنايات رژيم در دهـه  
شصت بخاطر هـمـکـاري اش بـا           
ارگـان هـاي سـرکـوب حـکـومـت              
معذرتـخـواهـي کـنـد؟ ايشـان از             
دوستان نزديک سعيـد حـجـاريـان       
بنيانگذار وزارت اطالعات بـوده    
و ســپــس عــبــدالــکــريــم ســروش          
عامل موثـر انـقـالب فـرهـنـگـي            

يـــعـــنـــي اخـــراج و کشـــتـــار                  
دانشجويان و اسـتـادان دانشـگـاه       

 «حلـقـه کـيـان      »ها ايشان را در 
تـغــذيــه فــکــري مــيــکـرده اســت.         
اينکه ايشان از عـنـاصـر وزارت          
ــرم               اطــالعــات و از شــرکــاي ج
انقالب فرهنگي هم بوده يا نـه و    
يا چه همکاري هـاي ديـگـري بـا         
ارگان هاي حـکـومـت داشـتـه از            
جمله چيـزهـايـي اسـت کـه بـايـد              
روشن شود و بنابراين فعال اينهـا  

 را ناديده ميگيريم. 

ايشان درمورد سـوابـق درخشـان        
خود مدرک خواسته اند اما مگـر  
ايشان فرماندهي سپاه را تکذيب 
ميکننـد؟ گـيـرم کـه هـيـچ جـرم                
ديگري مرتکب نشده باشند امـا    
مــگــر ســپــاه پــاســداران از بــدو            
تــاســيــس يــکــي از مــهــمــتــريــن          
ارگانهاي حکومت براي سرکـوب  
مردم و حـفـظ حـکـومـت نـبـوده              
است؟ نکنـد ايشـان مـروج عـدم           
خشونت در سـپـاه بـوده اسـت و               
کسي خبر ندارد؟ حتـمـا از نـظـر         
آقاي صادق صبا و مسئولين بـي  
بي سي فارسي عضويت در سپـاه  
پــاســداران بــعــنــوان خــدمــت بــه          
ميهن بايد ارج نهاده شود اما از   
منظر زنـانـي کـه کـرور کـرور از              
محل هاي کار اخراج ميشدنـد و    
مورد بدترين خشـونـت هـا قـرار           
ميگرفتند، زندانيان سياسي کـه    

شکنجه و اعدام ميشدند، مـردم    
کردستـان و تـرکـمـن صـحـرا کـه                
مورد بيرحـمـانـه تـريـن سـرکـوب            
هاي سپاه بودند و از زاويـه کـل           
مردمي که با اوباش سپاه مواجه 
ميشدند، سپاه يـادآور چـيـزهـاي         
ديــگــري اســت. ســابــقــه پــونــز و            
اسيدپاشي را هم همکاران سـابـق   
گنجي از جمله صـفـار هـرنـدي و         
کســان ديــگــري بــارهــا يــادآوري         
کرده اند و گـفـتـه انـد ايشـان را                
بــخــاطــر ايــنــکــه بــه پــيــشــانــي            
دخــتــرهــاي جــوانــي كــه پــوشــش        
مـــتـــفـــاوتـــي داشـــتـــنـــد پـــونـــز         

چســـبـــانـــد، اکـــبـــر پـــونـــز            مـــي
مــيــخــوانــدنــد. و ايشــان الــبــتــه           
هيچوقت طالب مـعـذرتـخـواهـي        

 .آنها نشده اند

اکبر گنجـي در واقـع بـه صـادق             
صبا و بي بي سـي مـيـگـويـد از            
مخالفين جمهـوري اسـالمـي، و        
از بخشي از حکومت کـه ايشـان       
را مورد غضب قرار داده، تـوقـع       
ديـگـري نـدارم امــا شـمـا ديـگــر               
چرا؟ مگـر شـمـا رسـانـه اصـالح             
طلبان حکومتي نيستيد؟ مـگـر     
شما همفکر و بلندگـوي خـاتـمـي       
ها و روحاني ها و سـروش هـا و         
امثال ما نيستيد، مگر شما يـک  
رسانه ضدکمونيسـت نـيـسـتـيـد،         
چـگـونــه يـک کـمـونــيـسـت را بــه                
برنامه پـرگـار دعـوت کـرديـد و              

اجازه داديـد از رسـانـه خـودمـان            
 سوابق ما را بازگو کند؟

اما کاش مساله همين بـود. بـي      
بي سي نامه اي از گنـجـي چـاپ      
کرده که کمونيست ها و هر کـس    
ــيــه                 ــل ــالب ع ــق ــان ان ــواه ــه خ ک
جمهوري اسالمي است را مـروج    
خشــونــت، حــامــي لشــگــرکشــي        
دولت آمريکا به ايـران، طـرفـدار        
سوريه اي و يـمـنـي و لـيـبـيـايـي             

يـادش   .کردن ايران خوانـده اسـت    
نــمــيــرود کــه مــثــل کــيــهــان                  
شــريــعــتــمــداري بــه مــخــالــفــيــن         
جمهوري اسالمي در خارج تحـت  

بتـازد و     «خارج نشينان»عنوان 
افشــاي جــمــهــوري اســالمــي در         
افکـار عـمـومـي بـيـن الـمـلـلـي،                 
خــواســت انــقــالب و ســرنــگــونــي        
جمهوري اسالمي و کل فعـالـيـت    
هاي آزاديخواهانه و سـرنـگـونـي         
طلبانه را تحـت عـنـوان مـبـارزه          

شـکـسـتـه     مسلحانه تخطئه کند.  
نــفـــســـي هـــم فـــرمــوده انـــد و               
نمايندگي مبارزان داخـل کشـور       
را هم به خود منصوب کرده انـد.  
البته نبايد اينجا خرده گرفت کـه  
منظور ايشان از مـبـارزان داخـل      
کشور ايادي دو خرداد و دوستـان  
سابق ايشان اند. و همه اينـهـا را      
بي بي سي بـا دسـت و دل بـازي            
پخش کرده و رئـيـس تـلـويـزيـون             
فارسي بي بي سـي از ايشـان بـه          

گرمي معذرت خواسته اسـت. و       
اين يک علت دارد. بـي بـي سـي           
خود را شريک کليت تفـکـر اکـبـر       

ايـکـاش بـي      گنجي ميداند. امـا    
بي سي يکبار هم شده ظاهر کـار  
ژورناليستي را حفط ميکرد و با 
يک استاندارد بـرخـورد مـيـکـرد.        
در ايـن صـورت بـارهـا و بـارهـا               
ــل               ــاب ــخــاطــر ســکــوت در مــق ب
جــنــايــات هــر روزه حــکــومــت،           
سانسور اعتـراضـات کـارگـران و         
مــردم ايــران، ســکــوت درمــورد         
جنايات هـر روزه اي کـه عـلـيـه                
زنــان و مــردم ايــران مــيــشــود،             
ــش               ــقــ ــورد نــ ــوت درمــ ــکــ ســ
جنايتکارانه جمـهـوري اسـالمـي       
در يمن و سوريه و عراق، سکوت 
درمورد اعدام هاي بـيـشـمـار در       
دوره حکومت تـدبـيـر و امـيـد و            
موذي گري هاي هـر روزه اش از        
مردم معذرتخواهي ميکرد. بـي     
بي سي رسما و علـنـا بـلـنـدگـوي         
بــخــشــي از حــکــومــت اســالمــي        
ــي              ــعــ ــنــــاي واقــ ــعــ اســــت. مــ

 «معيارهاي ارزشمند و مـهـم    »
آقــاي صــبــا و بــي بــي ســي را                 
مخالفين حکومـت اسـالمـي بـه         

  .خوبي ميشناسند
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قرار است در ماه رمضان اغنيا به فقيران کمک کنند. اغنيا يا طبقه سرمايه دار همانها هستنـد   
که با استثمار شديد طبقه کارگر کرور کرور فقير توليد ميکنند. همانها که دستمزد يک چـهـارم      
زير خط فقر تعيين ميکنند، همانها که همين دستمزد را هم باال ميکشند و شش ماه شش ماه 
نميدهند، همانها که کرور کرور کارگر را اخراج ميکنند، همانها که کارگر مـعـتـرض را اخـراج         
ميکنند. اينها قرار است اين ماه ثواب الهي را با صدقه دادن به فقيـران نصـيـب خـود کـنـنـد.               
همانها که ريش و پشمشان را بلندتر ميکنند و غروب ها به مسجد ميروند و افطاري ميدهـنـد   
ـقـر                  ـار زيـر خـط ف اما ناهار و عصرانه شان را در خلوت خود خورده اند. براي فقرايي که چـنـد ب
زندگي ميکنند و رنگ هايشان از کمبود مواد غذايي زرد شده است، هم هزار سـوره و حـديـث        

 .اندر ثواب هاي روزه نقل ميکنند. يک دنيا کثافت پشت اين رياکاري اسالمي خوابيده است
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ـبـه          ۲۶ بنا به گزارشها امروز سه شـن
ژوئــن) دهــهــا تــن از             ۶ ١ خــرداد (   

کارگران مـعـدن مـعـدنـجـو در زرنـد                
کرمان دست به تظاهرات زدند و جاده 
منتهي به معدن در شهر زرند کرمـان  
را بستند. تظاهر کنندگـان بـه اخـراج         

کارگر و عدم پرداخت سـه مـاه        ٠ ۵ ٣ 
حقوق خود و بي توجهي مديريـت بـه     
ــد.             ــراض دارن ــت خــود اعــت وضــعــي
پاسداران جمهوري اسالمي دسـت بـه     
لشکر کشي زدند و به سوي کـارگـران     
گاز اشک آور شليک کـردنـد. شـاهـدان        
ـيـک گـاز            عيني ميگويند بعد از شـل
اشک آور کاميون معدن به ميان صف 
کــارگــران مــعــتــرض زد و يــکــي از             
کارگران بنام محمد علي ميرزايـي را    
که از ناحيه چشم مورد اصـابـت گـاز        
اشک آور قرار گرفته بود زيـر گـرفـت.        
بنا به اين گزارش محمد ميرزايي کـه  
به شدت زخمي شده بـود بـالفـاصـلـه          

 جان باخت. 

سـال     ٠ ۴ محمدعلي ميرزايي حدودا 
سن داشت و داراي دو فـرزنـد اسـت.            
اين جنايـت سـرکـوبـگـران جـمـهـوري             
اسالمي و کارفرما، با خشم کـارگـران   
مــواجــه شــد و اعــتــراض و تــجــمــع             
ـيـشـتـري             کارگران با شدت و حـدت ب
ادامه يافـت. بـا ادامـه اعـتـراضـات              
نماينده دادگستري جمهوري اسالمـي  
ـيـايـد و             ناچار شد به ميان کـارگـران ب
وعده داد که به خواستهاي کارگـران و    
مساله قتل محمـد عـلـي مـيـرزايـي           
رسيدگي خواهد شد و حد اکثر ظـرف  

روز طلبهـاي کـارگـران پـرداخـت           ۵ ١ 
خواهد شد. بنا به اين گزارش بـعـد از      
اين جلسه اي اضطراري در فرمانداري 
زرند کرمان جهت بـررسـي مـوضـوع         
ـنـده دادسـتـان و                تشکيل شد و نـمـاي
ـيـن کـارگـري در ايـن             تعدادي از فعال
جلسه شرکت کردند. کارگران با وعده  
نــمــايــنــده دادگســتــري و تــاکــيــد بــر           
خواستهاي خود، موافقت کـردنـد کـه      

عجالتا به تجمع خود پايـان دهـنـد و        
 جاده منتهي به معدن را باز کنند. 

حزب کمونيست کارگري قتل محمـد  
علي مـيـرزايـي را بشـدت مـحـکـوم              
ميکند و به خانـواده و هـمـکـاران او           
تسليت ميگويد. اين جنايـت فـجـيـع        
بايد وسيعا توسط کـارگـران و مـردم          
آزاديخواه محکوم شود و عامليـن آن    
ـنـا مـحـاکـمـه شـونـد.                   معرفي و عـل
بازگشت به کار همه کارگران اخراجـي  
ـبـهـاي             معدنجو، پـرداخـت فـوري طـل
کــارگــران، و پــرداخــت غــرامــت بــه            
خانـواده مـحـمـد عـلـي مـيـرزايـي و                  
محاکمه قاتلين او خواستهايي اسـت    
که بايد بر عـمـلـي شـدن فـوري آنـهـا                

 تاکيد کرد. 

 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۵ ژوئن  ۱۶ ، ۱۳۹۴ خرداد  ۲۶ 
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سحرگاه روز يکشنبه بيست و           
چهارم خردادماه حکم اعدام              

منصور آروند، زنداني سياسي          
در زندان مياندوآب به اجرا                 

 ٣٨درآمد. اعدام اين زنداني            
ساله در حالي صورت گرفت که        
حکم اعدام وي از سوي ديوان             
عالي کشور با يک درجه تخفيف    
به حبس ابد تغيير يافته بود که         
خبر لغو اين حکم پس از انتقال         
وي به زندان مهاباد به صورت           
شفاهي به وي ابالغ شده بود.             
منصور آروند هشتم آذرماه سال      

از زندان اروميه به زندان              ٩٣
مهاباد منتقل شد. وي در                   

در منزل        ٩٠خردادماه سال        
شخصي اش بازداشت و در                  

به اتهام        ٩١شهريورماه سال       
محاربه و همکاري با حزب                 
دمکرات کردستان ايران از سوي  
شعبه يکم دادگاه انقالب مهاباد 

 به اعدام محکوم گرديد. 
 

کميته کردستان حزب کمونيست    
کارگري ضمن ابراز همدردي             
عميق با همسر، فرزند، خانواده       

و دوستان منصور آروند، اين             
عمل جنايتکارانه رژيم اسالمي     
را محکوم ميکند و از مردم              
شهرهاي کردستان و همه جا              
ميخواهد که نسبت به اعدام             
منصور آروند و ديگر اعدامهاي 

 اخير اعتراض کنند.
 

کميته کردستان حزب کمونيست 
 کارگري ايران

 ١٣٩٤خرداد ٢٥
٢٠١٥ژوئن  ١٥   
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سياسي و مرخصي او بـراي درمـان و       
 معالجه شدند. 

ـقـران مـيـگـذرد،                  ـنـد دارال آنچـه در ب
تصويري از سيستم قضايي حکومت 
اسـالمــي ايـن مــاشـيــن سـرکــوب و             
جنايت جمهوري اسالمـي اسـت. در        
اين سيستم جانيان قضاوت ميکنند. 
ـفـور و            در اين سيستم چهره هـاي مـن
کثيفي چون سعيد مـرتضـوي هـا در        
ـيـان    مقام قضاوت مي نشينند و  جان
و مهره هاي جنايتکارو فاسدي  چـون  
ـنـي از مـقـامـات                   نجـم الـديـن حسـي
مسئول هستنـد. در مـقـابـل شـمـار              
ـنـدنـد.                   ـيـگـنـاهـان در ب بسيـاري از ب
انســانــهــاي شــريــف و آزاديــخــواه در          
زندانند. رهبران و چهره هاي محبوب  
کارگري چـون بـهـنـام ابـراهـيـم زاده،                
شاهرخ زماني، محمد جراحي، رسول 
بداغي، و دهها فعال کارگري و شمـار  
بسياري ديگر از فعالين سـيـاسـي در      
ـيـه       زندانند. صداي اعتراضمان را عـل
کل اين سيستم جـنـايـت و سـرکـوب          

 بلند کنيم. 
بعالوه همانطور کـه هـمـواره تـاکـيـد             
کرده ايم، وضعيت بهنام ابراهيـم زاده    

بـا تـوجـه بـه         نگران کننـده اسـت. او          
بيماريهاي متعددي که در زندان به آن 
مــبــتــال شــده اســت، بــا تــوجــه بــه               
محروميت از دارو و درمـان بـعـنـوان       
ـيـه        يکي از شکنجه هاي متـداول عـل
زندانيان سياسي، و نيز بدنبال ضـرب    
و شـتـمـي کـه بـر وي وارد شـده، در                   
وضعيت جسمـانـي بـدي قـرار دارد.           
ـبـانـي             ـي بهنام نياز به حمـايـت و پشـت
اضطراري ما دارد. بـه بـهـنـام بـايـد                
سريعا مرخصي داده شود که هم امـر  
معالجه و درمانش را به پيش بـرد و      
ـيـمـاري       هم کنار فرزندش نيما که به ب
ـتـالـسـت بـاشـد.           خطرناک سرطان مـب
ـيـد و           خواستار آزادي فوري و بـدون ق

 شرط بهنام شويم.
بهنام ابراهيم زاده يک رهبر کـارگـري،   
يک مـدافـع حـقـوق کـودک و حـقـوق                
ـنـد کـردن           ـل انسان است که امروز بـا ب
پرچم اعتراض عليه اعدام ها، صداي 
اعتراض کل جـامـعـه اسـت. بـهـنـام              
شايسته بيشترين حـمـايـت هـاسـت.          
بکوشيم تا در سطح جـهـانـي صـداي         

 اعتراض بهنام ابراهيم زاده باشيم.
پتيشني را که از سوي کمپين "بهـنـام    
را آزاد کنيد" در حمايت از او بـر روي     
سايت هـا گـذاشـتـه اسـت، را بـراي                  
ـيـد و بـخـواهـيـد             دوستان خود بفرسـت
حمايت کنند. اين پتيشن را در لينـک   
ـيـد و بـه                      ـيـد امضـا کـن ـتـوان زير مـي
دوستانتان نيـز خـبـر دهـيـد کـه آنـرا                

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

ـام ابـراهـيـم زاده را تـنـهـا                 خانواده بهن
نگذاريد و آنها را در حلقه حـمـايـت و      

 پشتيباني خود قرار دهيد.

ژوئـن روز جـهـانـي حـمـايـت از                 ٢٠ 
زندانيان سياسي فـرصـت مـنـاسـبـي           
است که صداي بهنام و بهنـام هـا در       
سراسر جهان باشيم. صداي اعتـراض   
همه زندانيان دربنـد و کـل دسـتـگـاه            
قضايي ، ايـن دسـتـگـاه جـنـايـت و                  
ـيـم.              سرکوب حکومـت بـه مـيـدان آي
وسيعا به اين روز بپيونديد و خواستار 
ـيـان              آزادي فوري بهنـام و هـمـه زنـدان

 سياسي شويد.
ژوئن   ١٥ ، ١٣٩٤ خرداد  ٢٥   

 ٢٠١٥   

 كارزار " بهنام را آزاد كنيد"
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 

 سياسي

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 کودکان مقدمند
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