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 2 ۱۳۹۴تير  ۵ انترناسيونال 

اما ابتدا ببينيم دليل سياسي ايـن    
اخراج چيست، ريشـه در کـجـا دارد و            
تــاريــخــچــه ايــن اقــدامــات بــه کــجــا            

 ميرسد؟  
در شــرايــطــي کــه بــا يــک دولــت             
سرکوبگر سرمايه داري مـواجـهـيـم کـه        
هيچ نوع مشروعيتي در جامعه نـدارد    
و بــه مــوازات فســاد هــمــه جــانــبــه                
ـتـصـادي در تـار و              اقتصادي و غير اق
ـقــر و فـالکــت                پـود ايــن حــکـومــت، ف
عظيمي را به اکثريـت مـردم تـحـمـيـل           
کرده است و تالش مـيـکـنـد جـلـو هـر            
اعتصاب و اعتراضي را بگيرد و هـيـچ   
رسانه مخالفي را تـحـمـل نـمـيـکـنـد،               
حکومتي که هر خبرنگـاري کـه حـتـي         
در چـــهـــارچـــوب نـــظـــام بـــخـــواهـــد           
ـنـد        اعتراضات کارگران را منعـکـس ک
از اول پيه انواع دردسر و اخراج و حـتـي   

 زندان را به تن خود ماليده است.  
با روي کار آمدن دولت روحـانـي و     
ـراي جـذب              تعامل با غـرب و تـالش ب
سرمايه و تضمين سودآوري باال، فشـار  
ـران             بر فعالين جنبـش کـارگـري و رهـب

يدتر شده و حتي صدهـا  شداعتصابات 
ـه هـا       عضو شوراي اسالمي در کارخـان

آنـهـا       اخراج و يا دستگير شده و يا براي
پــرونــده تشــکــيــل شــده اســت. بــراي              
ســودآوري بــاال الزم اســت ســيــاســت           
يکدستي در مراکز کارگري حاکم باشـد  
ـيـش از        و حتي شوراهاي اسالمي که ب
سه دهه در خدمت نظام بوده اند بدليـل  
زاويه هايي که اينجا و آنـجـا، بـخـاطـر          
دعواهاي جناحي و يـا بـعـضـا تـحـت             
فشار جنبش کـارگـري، بـا حـکـومـت             

  دارند غير قابل تحمل ميشوند. 
ـنـا     ـل اخراج اعضاي گروه کارگري اي
که اعتراضات کارگران را، صرفنظـر از    
ـه و بـا چـه سـيـاسـتـي،                      اينکـه چـگـون
ـز بـخـشـي از               ـي منعکس ميکـردنـد، ن
همين سياست عمومي دولت روحـانـي   
ـيــاســت هــاي                    ـه سـ ـه ادامـ اســت کـ
سرکوبگرانه دولت هاي قبلـي و تـالش       
مضـــاعـــف بـــراي جـــلـــوگـــيـــري از            
اعتراضات و اعتـصـابـات کـارگـري و          
خفه کردن صداي آنـهـا اسـت. بـا ايـن               
ـري                سياست هـيـچ نـوع انـعـکـاس خـب
اعتراضات کارگري، بويژه در شرايـطـي   
ـه     ـت که اعتراضات کارگري گسترش يـاف
و عروج اعتصابات کـارگـري در چشـم        

 انداز است، قابل تحمل نيست.  

ـنـج               اما سرکـوب و سـانسـور از پ
ـنــا                     ـل ـيـش کـه گـروه کـارگـري اي سـال پ
تشــکــيــل شــده شــروع نشــده اســت.             
ـرض از         سرکوب کارگران و مردم مـعـت

و از اولين روزي که ايـن     ۵۷ همان سال 
حکومت به قدرت رسـيـد شـروع شـد.         
زمان شاه که خفقان کاملي حـاکـم بـود      
ـقـط             ـيـسـت. ف اينجا مورد بحث مـن ن
ـيـل     اشاره کنم که جمهوري اسالمي بـدل
ـقـالب و سـيـاسـي شـدن                   وجود يـک ان
جامعه و اعتراضات وسـيـعـي کـه در           

ســال جــريــان داشــتــه اســت            ۳۶ ايــن   
هيچگاه قادر نشد خفقاني شبيه دوران   
ـرقــرار کــنــد. بــهــررو بــه فــرمــان               شـاه ب
ـنـد، صـدهـا           خميني قلم ها را شـکـسـت
مقاله نويس و هزاران فعال سـيـاسـي و      
ـه، چـاپ و        فعال کارگري که در امر تهي
توزيع نشريات فعاليت مـيـکـردنـد، را         
ـنـد و         اعدام کردند، دانشگاهها را بسـت
هزاران استاد چپ و سکـوالر را اخـراج       
و زنداني کردند. براي نسلي که خـاطـره      
اي از دهه شصت ندارد بـايـد يـادآوري        
ـر نشـريـات       کنم که در آن مقطع عالوه ب
احزاب و سازمان هاي سياسي، دهـهـا     
ـز تـوسـط گـروهـهـاي            نشريه کارگري ني
ـيـن کـارگـري            چپ و کمونيست و فـعـال
منتشـر مـيـشـد. تـعـدادي از مـراکـز                  
ـژه خـود را              بزرگ کارگري نشـريـات وي
داشتند که جنب و جـوش کـارگـران را          
ـه                   ـي ـه عـل منعکـس مـيـکـردنـد. نشـري
بيکاري از جمله نشريـات آن دوره بـود         
ـبـال کـارگـران         ـق که به سرعت مورد است
ـتـل             قرار گرفت و اگر دو سـال ديـگـر ق
ـرفـت     عام مخالفين شروع نشده بود مـي
ـرسـد و                  ـه صـدهـا هـزار ب که تيراژ آن ب
ـبـش کـارگـري              تاثيرات مهمـي در جـن
داشــتــه بــاشــد. هــمــانــطــور کــه اگــر               
شوراهاي کارگري واقعي شرق و غـرب    
تهران و شـوراي مـتـحـده در گـيـالن و               

ـرده کـارگـران نـف          ـراي  ت   تالش گسـت ب
ـه           متشکل شدن، سرکوب نشـده بـود ب
گسترش شوراهاي واقـعـي در مـراکـز           
کارگري و دانشگاهي در سراسر کشـور  
ـر                       ـي ـي ـز تـغ منجر مـيـشـد و هـمـه چـي
ـنـهـا شـامـل سـرکـوب              ميکرد. همه اي
خونين سالهاي اول سر کـار آمـدن ايـن        

  حکومت شدند. 
ــا، نشــريــه خــانــه کــارگــر،              ايــلــن
محـصـول سـرکـوب نشـريـات چـپ و                
کارگري اسـت. نشـريـات مـخـالـف را              
بستند تا نشريات مجاز حکـومـتـي و      
ـنـد.               ـن ـراز وجـود ک مدافع حکـومـت اب

خود خانه کارگر نيز محصول سـرکـوب   
فعالين راديکال کارگـري و گـروهـهـاي         
کمونيـسـت اسـت. چـمـاق بـدسـتـانـي                 
ـيـعـي و                    مانند مـحـجـوب و عـلـي رب
صادقي هـمـراه بـا تـعـدادي عـنـاصـر                 
ــلــهــي وابســتــه بــه ارگــانــهــاي            حـزب ال

ـه         ۵۸ حکومتي در اوايل سال    ـه خـان ب
ـيـن              کارگر که توسط کـارگـران و فـعـال
ـردنـد و           چپ تشکيل شده بود يـورش ب
ـنـد و          ـت خانه کارگر را از دست آنها گـرف
ـه       ـي آنرا به ابزار سرکوب و جاسوسي عـل
ــد.              ــل کــردن ــدي ــشــرو تــب کــارگــران پــي
شوراهاي واقـعـي کـارگـري را در هـم                
ــون کــاري فــوق                 کــوبــيــدنــد و بــا قــان
ارتجاعي کارگران را از هر نوع تشـکـل   
ـه رونـدي       محروم کردند. اين روند مشاب
ـتـاد.              ـفـاق اف بود که در دانشگـاه هـا ات
دانشــجــويــان و اســتــادان ســکــوالر و           
کــمــونــيــســت را هــزار هــزار اخــراج و             

و پـس از يـک           دستگير و اعدام کردند
تعطيلي دوساله انجمن هـاي اسـالمـي      
ـري          ـي را ايجاد کردند که مانع شـکـل گ
نيروهاي چپ و کمونيـسـت شـونـد. در          
جنبش کارگري هم تنها بعد از کوبيـدن  
شوراهاي واقعـي کـارگـري و اخـراج و             
ـران راديـکـال کـارگـري            دستگيري رهـب
موفـق شـدنـد شـوراهـاي اسـالمـي را                
بعنوان ابزاري در دفاع از حـکـومـت و          
ـه جـان             کارفرماها تشکيل بـدهـنـد و ب

 کارگران بيندازند.  
اما چپ دوباره جان گرفت و فشـار    
به ارگانهاي دست ساز دولتي گستـرش  
يافت. در دانشـگـاهـهـا انـجـمـن هـاي              
ـزوي شـدنـد و در              اسالمي رسوا و مـن
کارخانه ها شوراهاي اسـالمـي تـحـت         
ـبـش کـارگـري و           فشار راديکاليسم جـن
اعتراضات و اعتصـابـات پـي در پـي           
ـنـد و        ـت بويژه در چند سال اخير قرار گـرف
اينجا و آنجا مجبور شدند گوشه اي از   
مطالبات کارگران را منعکس کننـد و    
ـنـد. اگـر            ـن به دولت هاي وقت انتقـاد ک
ـتـد و                ـنـا راه مـي اف ـل بخش کارگري اي
اعــتــراضــات کــارگــري را مــنــعــکــس        

ـز خـود مـحـصـول                   ـي فشـار  ميـکـنـد ن
ـبـش کـارگـري و راه                 اعتراضي در جـن
ـه           افتادن رسانه هاي مـتـعـددي از جـمل
تلويزيون کـانـال جـديـد اسـت کـه ايـن                
ـنـد            . اعتراضات را مـنـعـکـس مـيـکـن

ـريـت و            جدال تيم کارگري ايلنا بـا مـدي
خانه کـارگـر و وزارت کـار انـعـکـاس                 

 جدال طبقاتي حاد در جامعه، است.  
امروز در عين حال به لطف وجـود    

ـزيـون هـاي                ـلـوي مدياي اجتـمـاعـي و ت
مخالف و غير حکومتي که انـحـصـار      
رسانه اي را از دست حـکـومـت خـارج         
ـه يـمـن وجـود تشـکـل هـاي                     کرده و ب
کــارگــري و هــزاران فــعــال راديــکــال              
ـراضـات     کارگري در سراسر کشور، اعـت
کارگران به اشکال مختلف مـنـعـکـس       

ـه در سـال هـاي           ميشود.   و خوشبختان
اخير فعالين کارگري به رسانه اي شـدن    
ـري                 ـيـشـت اعتراضـات خـود اهـمـيـت ب
ـنـد کـه        ميدهند و بخوبي متوجه هسـت
ـراضـات يـک رکـن             رسانه اي شدن اعـت
ـه                 ـر ب ـيـشـت مهم تقويت آنهـا و فشـار ب
ــان اســت.               ــارفــرمــاي حــکــومــت و ک
ـفـس                ـبـال اشـاره کـردم ن همانطور که ق
ـه      اينکه در ايلنا بعنوان يک نهاد وابسـت
به خانه کارگر رژيم کـه نـهـادي در رده            
ـر نـهـادهـاي               وزارت اطـالعـات و سـاي

بخـش اخـبـار      سرکوب حکومت است، 
ـيـم کـارگـري              ـتـد و ت کارگري راه مي اف
سازمان داده ميشود، خـود دسـتـاورد        

اخـراج     فشار جنبش کـارگـري اسـت و         
اين تيم بخشي از تعرض به کـارگـران و     
ـر امـکـان         محدودتر شدن باز هم بيـشـت
ـتــصــابــات و                    ـه اي شــدن اعـ رســانـ
اعتراضات کارگري محسوب ميـشـود   
و بايد محکوم شـود. امـا ايـن گـوشـه             

 کوچکي از اعتراض کارگران است.  
ـر     بيحقوقي کارگران بسيار وسيع ت
از اين حرفـهـا اسـت. کـارگـران از هـر                
حقي براي متشکل شدن مـحـرومـنـد،       
ــي و                  ــجــاع ــار بشــدت ارت ــون ک ــان ق
ضــدکــارگــري اســت و دولــت ســعــي            
مـيــکـنــد هـر روزنــه اي کــه کــارگــران              
ـرار بـدهـنـد را            بتوانند مورد استفاده ق
ـيـن اعـتـصـابـات و            مسدود کند، فعال
ـيـن          بسياري از رهبران کارگري و فـعـال
ـقـل از دولـت مـدام             تشکل هاي مسـت
ـه هـيـچ         اخراج ود دستگير ميشوند و ب
ـيـت      رسانه مستقل کارگري اجازه فـعـال
داده نميشود. حتي کـارگـري کـه شـش         
ماه حقوقش را بـاال مـيـکـشـنـد حـق                
اعتصاب ندارد هرچند کارگـران گـوش     
به اين حرفها نميدهند. نه تنـهـا اخـبـار        
ـتـي       اعتصابات آنها در رسانه هـاي دول
و نزديک به دولت منعـکـس نـمـيـشـود         
ـيـان                     بلکـه کـارگـر از هـر نـوع آزادي ب
ـه هـمـه ايـن              محروم است و کـارگـران ب
مــحــرومــيــت هــا و بــيــحــقــوقــي هــا            

  اعتراض دارند. 
اما سه فاکتور مهم دست کارگران 
ـر کـرده اسـت. اعـتـصـابـات و                   را بـازت
اعتراضات کارگري همچـنـان در حـال        

همراه با گستـرش  گسترش است و اين، 
ـه را     ساير جنبش هاي اعتراضي، زمين

براي متشکل شدن، تشکيل مـجـامـع      
عمومي کارگري، جلب هـمـبـسـتـگـي         
ـراي         ساير بخش هاي جامعـه، تـالش ب
ـه اي و سـراسـري و              اعتصابات منطـق
تالش براي شکل دادن به تشکـل هـاي     
ـر کـرده           کارگري فراکارخانه اي آمـاده ت
است. دوم وجود رسانه هـاي مـخـالـف        
حکـومـت و مـديـاي اجـتـمـاعـي کـه                  
امکان انعکاس مبـارزات کـارگـران را        
بسيار بيشتر کرده است و کارگران بايـد  
از تمام امکانات موجود براي رسـانـدن   
ـفـاده        صداي خود به گوش جامعـه اسـت
ـه         کنند. جمهوري اسالمي تـوان مـقـابل
با آنرا ندارد و اين از نقطه نـظـر رشـد و        
تــعــمــيــق جــنــبــش کــارگــري و رشــد             
خودآگاهي کارگـران اهـمـيـت حـيـاتـي            
ـران حــل نشــدنــي                     دارد. ســوم بــحـ
ـه          حکومت، ناتواني از پـاسـخـگـويـي ب
ساده ترين خـواسـت هـاي کـارگـران و              
بقيه مردم، شکاف هاي عميقـي اسـت     
که بر متـن بـحـران حـکـومـتـي قـابـل                
تخفيف نيست. اخـراج گـروه کـارگـري            
ـرونـده سـاخـتـن               ـري و پ ايلنا و دستگـي
براي صدها نفر از اعضـاي شـوراهـاي        
اسالمي بخـشـي از ايـن شـکـاف هـا               
است. اين فاکتورها قـدرت حـکـومـت        
ـر              ـبـش کـارگـري و سـاي در سرکوب جن
ـبــش هــاي اجــتـمــاعـي را بشــدت              جـن
ـيـشـروي        ـراي پ کاهش داده و زمينه را ب
ـلـف، از      جنبش کارگري از زواياي مخت
جــملــه انــعــکــاس وســيــع و هــر روزه              
 اعتراضات کارگري فراهم کرده است.  

فعالين مدياي اجتماعي کـه    
مخالـف سـرکـوب و سـانسـور و              
مدافع حقوق کـارگـران هسـتـنـد،        
مــيــتــوانــنــد نــقــش مــهــمــي در            
انـــعـــکـــاس صـــداي کـــارگـــران،        
مــــعــــلــــمــــان، پــــرســــتــــاران و         
بـازنشــســتــگـان داشــتــه بــاشــنــد.       
دانشجويان و جوانان آزاديخواه و   
مخالف حکومت مـيـتـوانـنـد بـا         
تهيه فيلم از تجمعات کارگـري و    
مصاحبه با فعالين اعتـصـابـات    
و اعتراضات وانعکاس آنـهـا بـه      
جنبش کارگري خـدمـت بـزرگـي       

 *انجام بدهند. 
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حمله انتخاري به پارلمان افغـانسـتـان،    
يکبار ديگر عدم توانايـي "حـکـومـت        
وحـدت مـلــي" و پــيــچـيــده تـر شــدن                
وضعيت امنيتي کل جامعه را نشـان      

ـا کـنـون،         ۰ ١ ۲۰ مي دهد. از سـال      ت
اين سومين حمله طرح ريـزي شـده بـه        
پارلمان افغانستان اسـت کـه ضـعـف           
حکومت در حفظ خـود را بـه رخ آن             
مي کشد. اين آخرين هم نخواهد بـود،   
بلکه بخشـي از رونـد رو بـه افـزايـش                
تکانها سياسي جدي در افـغـانسـتـان         
ـارزي نشـان       است. اين حمله به شکل ب
مـيــدهـد کــه عــمــلـيــات تـروريســتــي           
طالبان نه فـقـط در دور دسـتـهـا، در              
ننگرهار، کندوز و در دشت آرچـي کـه     
ـارلـمـان       در قلب منطقه حفاظت شده پ
ـار،               افغانستان آنـهـم بـراي سـومـيـن ب
تعييـن تـکـلـيـف قـدرت سـيـاسـي و                  
ـا چـالـش                  تناسب قـواي مـوجـود را ب

 جدي تري روبرو ساخته است.
حکومتي ها تالش کردند ايـن ضـربـه      
را بــا بــه نــمــايــش گــذاشــتــن ســربــاز             
فداکاري که يک تنه اين حمله را خنثـي  
کرده است و اشاعه داستانسرايي هـاي  
عــامــيــانــه بــراي پــرت کــردن حــواس          
جامعه از آنچه در حـال وقـوع اسـت،            

 اين تندپيچ را از سر بگذرانند.
در مقابل، طالبان اين حمله را بخشـي  
ـايـي خـود بـراي          از قدرت نمايي و توان
ـلـب مـرکـز قـدرت دولـتـي                  نفوذ بـه ق
قلمداد کردند و ناتواني حـکـومـت در        
حفاظت از مجلس را به حسـاب تـوان     
و جسارت نظامي و اطالعـاتـي خـود      
گذاشتند. بفاصله چند ساعت پـس از     
اين حمله، سخنگوي طالبـان، "ذبـيـح       
اهللا مجاهد" مسئوليت ايـن حـملـه را         
پذيرفت و بعنوان يک پيروزي سياسي ـ 

 کرد.  نظامي از آن ياد 
عليـرغـم ايـن ادعـاي طـالـبـان و در                  
ـا     حاليکه زمزمه هاي توافق امنيتي ب
ـان در                ــت پــاکســتـ ــي ــن ـان ام ســازمـ
کريدورهاي سياسي ارگ و مجلس بـه    
گوش ميرسـد و در صـحـن جـامـعـه               
بازتاب گسترده اي يافته اسـت، يـکـي      
ـا            از مقامات امنيتـي افـغـانسـتـان، ب

ـان      تاخيري چند روزه ادعا کرد که جـري
ديگري خارج از مرزها، سازمانده ايـن  
حمله بوده است و آنها از وقـوع حـملـه        
ـارلـمـان را بـه              آگاه بوده اند. حمله بـه پ
ـا     گروه "حقاني پاکستان" نسبت داد و ب
آب و تاب از جزئيات اطالعاتي آنـهـم     

ـاد      پرده برداري و ادعـا کـرد: "         حـملـه ي
شده توسط مـولـوي شـيـريـن ريـيـس              
کميسـون نـظـامـي شـبـکـه نـظـامـي                 

آي اس   ( حقاني و به دستور بالل افسر 
پاکستان در منـطـقـه بـورد شـهـر            )آي

 پاکستان طرح ريزي شده بـود    پيشاور 
...  بــالل مــربــوط قــوم زاخــيــل                  و   

ميباشد که با جنجگويان در مـنـطـقـه     
ـاکسـتـان ارتـبـاط مسـتـقـيـم                 تيراي پ

 "  .دارد
مقام امنيتي افغانستان سعي دارد از   
ـايــي نــظــامــي و             سـويــي ادعــاي تــوان
امنيتي طالبان را خـنـثـي کـنـد و از              
سوي ديگر راه رونـد ادامـه مـذاکـره و           
ـاز نـگـه            صلح و سازش با طالبـان را ب
دارد. وگرنه چه توجيه مـردم پسـنـدي         
براي ادامه مذاکرات با سران طـالـبـان      
پس از اين ضربه امـنـيـتـي مـي تـوان           

 داشت؟
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در زيــر پــوســت جــامــعــه فــقــر زده و              
مصيبت ديده افغانستان، حمله اي بـه    
مراتب وسيـعـتـر، دامـنـه دارتـر، بـي              
رحمانه تر و بي  وقفه، زندگي و هسـت  
ـاع افـغـانسـتـان را           و نيست مردم بيدف
آماج خود قرار داده است. قدرتـگـيـري    
ــروريســتــي              و گســتــرش حــمــالت ت
طالبان، رعد بـرق در آسـمـان بـي ابـر              
نيست. به مرور حـلـقـه هـاي کـنـتـرل               
اوضاع سيـاسـي از دسـت حـکـومـت             
ـازگشـت                مرکزي خـارج مـيـشـود و ب
طـالــبــان و ســهـم خــواهــي از قــدرت              
سياسي بـيـشـتـراز پـيـش جـامـعـه را                

 تهديد مي کند.
طالبان حاصـل سـيـاسـت گـذاريـهـاي            
ـا صـرف         غرب و در رأس آن امريکـا ب
بودجه هاي نجومي، بـر مـتـن عـقـب          
مانده ترين سنن اجتماعي و مـذهـبـي    
در بدوي ترين مناطق قبيلـه اي رشـد       

کرد، نيرو گرفت پس از خاتمه جـنـگ     
سرد، اين توحش نفرت انگيز به  حـال      
ـا                 ـاره کـرد و ب خود رها شـد، افسـار پ
جلب تـوجـه سـازمـانـهـاي امـنـيـتـي                 
منطقه به قدرت مـخـرب خـود، وارد          
ـا الـقـاعـده                منازعات منطـقـه شـد. ب
ـايـگـاه بـزرگـي             پيمان اخوت بست و پ
براي ارتجاعي ترين و مـخـوف تـريـن         
سازمان تروريستي در منطـقـه  بـراي        
 سهم خواهي از قدرت سياسي گرديد.  
پس از حمالت يازده سپتامبر و عـدم      
مـتـارکـه از الـقــاعـده، سـتــاره بـخــت                
ـاز بـه هـمـان                  طالبان سقـوط کـرد و ب
ـايـل و             زادگاه اوليه اش، در مـيـان قـب
ـا         سنن قبيله اي عقب نشينـي کـرد، ت
تجديد قوا کـنـد. طـالـبـان از اريـکـه                 
ـايـيـن کشـيـده شـد، امــا                    قـدرت بـه پ
ـات بـي       ـاي عليرغم ارتکاب تمامي جن
پايان عليه مردم ستمديده افغـانسـتـان    
ــه                   ــت، ک ــه بشــري ــي ـل ــت عـ ـاي ــنـ و ج
ـابـودي و        ميتوانست براي هميشه به ن
خاتمه کارش بينجامد، در دل هـمـان         
مناسبات پيشين خود را حفـظ کـرد.     
همان مناسباتي که فرداي سرنـگـونـي    

، "کـنـفـرانـس           ١ ۲۰۰ طالبان در سال 
بن" بر همان پاشنه و با اتکا بـر هـمـان       
ـا ارتـجـاعـي و ضـد             مناسبات عميق
مردمي، حامد کـرزاي را بـر مسـنـد             

 قدرت نشاند.  
ـاه                    ــگـ ــديــل دســت ــي ب ـاد ب ـا فسـ امـ
حکومتي، رهـا کـردن جـامـعـه زخـم             
خورده به حال خود. مافياي حکومتي  
تازه به دوران رسيده اي کـه تسـمـه از            
گرده مردم ميکشد. فـقـر و بـيـکـاري           
ـاامـنـي، بـي          گسترده، بي خانماني و ن
ـافـع           تاميني، شکاف عميق بـيـن مـن
مردم و حکومـت را بسـرعـت عـيـان            

کرد. دو قطبي جـامـعـه و حـکـومـت            
صـورت واضـح تـري بـخــود گــرفــت.             
ديري نگذشت کـه طـالـبـان در بسـتـر             
اجتماعي ديرين خود و بر متن چنـيـن   
اوضاعي، عمليات تروريستي خود را   
تشديد کرد و مجددا به صحنه خونيـن  
ـازگشـت. ارگ          تقسم قدرت سياسـي ب
ـا        رياست جمهوري حامد کـرزي، عـلـن
طالبان را "بـرادران مـجـاهـد طـالـب"              
خواند و به صـلـح و آشـتـي و بـرادري              
دعوت کرد. درهـمـيـن دوره، احـزاب            
اسالمي مانند قارچ از همه جا سر در   
آوردند. اعمال قوانين شريعه بـواسـطـه     
دخالت و قدرت گيري شخصـيـتـهـا و       
احزاب ارتجـاعـي، جـامـعـه را آمـاج             
پايمال کردن حقوق زنان و عقب مـانـده   
ترين سنن اجـتـمـاعـي کـرد. مـدارس            
قرآني کار سربازگيري براي طالـبـان را     
بر بستـري از خـرافـه تـراشـي و رشـد                 
فناتيزم حکومتي ساده تر کرد. تـنـهـا       
در يکـي از مـدارس قـرآنـي، "اشـرف               
المدارس" در شـمـال افـغـانسـتـان در                

طالب آموزش ديـده و     ۰۰۰ ٦ کندوز، 
 مغزشويي شده اند.

طــالــبــان بــخــوبــي از ادامــه حضــور            
تالف به رهبري امـريـکـا،      ئنيروهاي ا

عليه حکومت مرکزي و به نـفـع خـود      
بعنوان يک نـيـروي "بـومـي" اسـتـفـاده              

 ميکنند.
بــهــره بــرداري ســيــاســي طــالــبــان از            
وضعيت وخيـم اقـتـصـادي تـنـهـا در              
ـاقـي نـمـي               حوزه تبلبغات سـيـاسـي ب
ماند. ورشکستگي اقتصـادي، خـيـل       
وســيــعــي از کشــاورزان را بــه کشــت            
خشخاش و توليد ترياک مي کشـانـد.     
بخش بزرگي از بازار مواد مـخـدر در       
افغانستان، منبع بزرگ و مهم تامـيـن   
اقتصادي طالبان است. تسلط بر ايـن     
بازار راههاي ارتباط با مافيـاي مـواد     
مخدر در جمهوري اسـالمـي ايـران را        
ـاه قـدس اسـت، بـه             که تحت نفود سـپ
گسترش روابط سيـاسـي حسـنـه ايـن          
ـا دسـتـگـاهـهـاي              جريان تروريسـتـي ب
ـاسـداران             ـاه پ امنيتي برون مـرزي سـپ
جمهـوري اسـالمـي نـيـز کـمـک مـي                 

 رساند و آنرا تقويت مي کند.

عليرغم اين پيـشـرويـهـا، تـحـوالت و           
متغييرهاي سياسي شتابان منـطـقـه،    
سبب چند دستگي در صفوف طالبـان  
گــرديــده اســت. عــدم کــامــيــابــي در            
بازگشت به قدرت سياسي و بر قـراري    
امارت اسالمي طالبان، سـبـب چـنـد       
دستگي و فروپاشي اتـحـاد درونـي آن        
گرديده است. بسياري از فرمانـدهـانـي    
کــه تــحــت امــر ســازمــان امــنــيــت              
پاکستـان هسـتـنـد، خـط  سـيـاسـي                  
ديگري را بر گزيده اند. نيـروهـايـي کـه        
به جمهوري اسالمـي و قـطـر نـزديـک            
هستند عمال خود را دفـتـر سـيـاسـي          
طالبان مي خوانند نيز راه خـود را از          

 بقيه به نوعي جدا کرده اند.  
ــيــروي               نــبــايــد فــرامــوش کــرد کــه ن
ـاتـي         ـلـي ارتجاعي که ساختارهاي عـم
اش مداوما به سـبـب وابسـتـگـي بـه             
سازمانهاي امنيتي در حال چرخش و   
ـار                  تعويض اسـت. نـمـيـتـوانـد سـاخـت

 سياسي ثابتي براي خود حفظ کند. 
 

عليرغم همه تنگاهاي اجـتـمـاعـي و         
سيـاسـي کـه مـوقـعـيـت طـالـبـان را                   
شکننده تر از پيش ميکند. حکومـت   
"وحدت اشرف غني و عـبـداهللا"، بـي          
پرده تر از هر وقت ديگـر نـزديـکـي بـه          
طالبان را از روند رمزآلود و پـنـهـانـي،     
به يک رابطه آشکار سياسي بـدل کـرده     
است وتالش دارند با همه شاخـه هـاي     
موجود به نوعي به سازش برسـنـد. از      
ـا   اين ميان، ارتباط حکومت مرکزي ب
شاخه قطري طالبان به رهبري "طـيـب      
آغا" علني تر و مستمر تـراسـت. امـا        
ـاکسـتـان        مذاکره با شاخه متصل بـه پ
که به نوعي شاخه اصـلـي نـظـامـي و          
فعال طالبان مـحـسـوب مـيـشـود بـه            

 شکل محرمانه تري ادامه دارد.  
ه "حـکـومـت       مذاکرات دو روز    افشاي 

مـعـصـوم    وحدت ملي" به نمايندگـي "     
در چـيـن    "انجنير عاصم"و  "استانکزي

ـا "    در ايالت سنکيان  مـولـوي حسـن      ب
کـه  طالـبـان     ت ئ" نماينده هي رحماني

طـالـبـان    ديـگـر     همراه دو نـمـايـنـده       به 
عـلـنـي شـده اسـت.             شرکت داشـتـنـد   

اگرچه محـتـواي مـذاکـرات کـمـاکـان            
يـي  خبرگزاريـهـا   محرمانه مانده است. 

به نـقـل از      که به طالبان نزديک هستند
" فاش سـاخـتـه     حسن رحماني"مولوي  

ت ئآنـهـا هـي     گفتـه اسـت        اند که وي
وه مسـتـقـر    و گر هستند طالبانرسمي 

ـاقـد               در قطر به رهبري "طـيـب آغـا" ف
اعتبار است. همين کـافـي اسـت کـه            
چند دستگي در تصميم گيري مرکزي 

  ۴ صفحه 
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 -اينکه افتخار کدام کشور است 
هميشه در جريان است. ناسيوناليسـم   
ـلـخ آن             ايراني ميخواهد ثابـت کـنـد ب
موقع جزو ايران بود و مولوي به زبـان  
پــارســي شــعــر ســروده اســت و پــس            
ـيـهـاسـت.           مولوي افتخار مـلـي ايـران
ناسيوناليسم ترک ميگويد شکوفايـي  

فکري و شعري مولوي در قونيه بـوده    
است و پس افتخار ملي ترکهاست. و  
البته بلخ امروز جزو افغانستان اسـت    
ـلــي                   ــخــار مـ ـت ــوي افـ ــول ــس م و پ

 افغانيهاست!
ـيـسـم، هـيـچ             از منظر نـاسـيـونـال
شخصيتي نميتواند مايه افتخار نـوع  
بشر باشد چون ناسيوناليـسـم بـا نـوع         
بشر بيگانه اند. با نوعدوستي بيگانـه   
است. با انسان فـراتـر از چـهـارچـوب           

 ملي بيگانه است.  

  !M��Vی� 	؟ از � 
 ... � ا@�C	رات �-

۹ از صفحه   

 طالبان را نشان دهد.  
گسترش دامنه فعالـيـت "داعـش" در          
افغانستان بخشهاي ناراضي طـالـبـان      
را به آنها جذب کرده است. داعـش در     
افغانستان چـيـزي جـز خـود طـالـبـان              
نيست که پوست انـدازي کـرده اسـت.          
اخيرا تعدادي از فرماندهان طالبان که 
به اسارت داعش در آمدند و بـه رسـم         
توحش داعش سر بريده شدند، اسـاسـا   
ــه                 ــه ب ــب وابســت ــدهــان طــال ـان ــرمـ ف
استخبارات پاکسـتـان بـوده انـد. ايـن             
رويداد پروسه رقابت و تعيين تکلـيـف   

در ميان دستجات تـروريسـتـي    قدرت 
 طالب را نيز برمال مي کند.

جنگ در شمال و مناطق ديگر خـيـل     
عظيمي از مردم فـقـيـر و سـتـمـديـده              
"دشت آرچي" و "چاردره" را بي خانمـان      
کرده است. مردمي که نه راهي پـيـش     
ـازگشـت.      رو دارند و نه امکاني براي ب
فاجعه تقسيـم قـدرت بـيـن طـالـبـان،              
ـافـع                  حکومـت مـرکـزي و حـفـظ مـن
ــکــا و               امــنــيــتــي پــاکســتــان، امــري
متحديـنـش، جـمـهـوري اسـالمـي و               
احزاب شيـعـي تـحـت امـرش عـمـال              
ـاتـالقـي                   جامعـه افـغـانسـتـان را بـه ب

 مخوف بدل کرده است.
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مــوج وســيــعــي از آزاديــخــواهــي و              
سکوالريسم، دفاع از حرمت جـامـعـه    
ـا فسـاد            و برابري زن و مرد، مـبـارزه ب
ـاع از     گسترده سياسي و اقتصادي، دف
حقوق کودک و مدرنيسم، در نبردي بـه  
وسعت کل جامعه افغانستان بي امان 
و با جسارت به پيش مـيـرود. حضـور       
اجتماعي اين نيرو بايد کسـب قـدرت       
سياسي و پايان دادن به همـه مـظـاهـر       
نابرابري را از پايه مـورد هـجـوم قـرار           

دهد. جامعه افغانستـان غـلـيـان ايـن           
ـا                    ـابلـه ب نيروي اجـتـمـاعـي را در مـق
عوامل فاجعه مرگ "فرخنده" بخـوبـي     
لمس کرد. بخش بـزرگـي از جـامـعـه             
افغانستان خود را آماده يک دگرگـونـي   

 بنيادي مي کند.  
ــه هــردرجــه کــه مــردم مــحــروم و                  ب
ستمـديـده افـغـانسـتـان از حـکـومـت                
مرکزي نااميد مي شوند بايد بتوانـنـد   
جذب نيروهاي مترقي گردند که بـراي    
ـان دادن بـه حـرمـان و مصـيـبـت                    ـاي پ
 اجتماعي برنامه و نقشه روشن دارند.  
تا خـالء حضـور يـک چـپ راديـکـال                 
ـا جـلـب اعـتـمـاد            قدرتمند که بتواند ب
مردم صحنه سياسي را تغـيـيـر دهـد،       

 وضعيت دگرگون نخواهد شد.
حکومت مرکزي اساسا قـرار نـدارد و       
چنين رسالتي را هم هرگز نمـايـنـدگـي     
نکرده است و نخواهد کرد کـه فـقـر و          
نابرابري و فالکت اقتصادي را از ميان 
ـلـکـه خـود مـنـشـا فسـاد و                   بردارد. ب
عامل بقاي فقر و فالکـت عـظـيـم در         

 افغانستان است.
طالبان بـر بسـتـر گسـتـرش جـهـل و                  
خرافه، فقر و تباهي اقـتـصـادي نـيـرو          
مي گيرد و دوام مي آورد. حـکـومـت       
مرکزي خود جاده صاف کن ارتجاع و   
آبشخور و شريک اين وضعيت جهنمي 
است. خود بخش بـزرگـي از صـورت           

له گسترش فساد، اخـتـالس و       ئمس
ـابـرابـري در جـامـعـه              رشوه خواري و ن

 است.
پايان دادن بـه ايـن حـرمـان فـقـط در                 
قدرت نيرويي است که نه تـنـهـا هـيـچ        
منفعتي در حفظ وضـعـيـت مـوجـود        
ـا آن              ـاتـي ب ندارد بلکه در تضـاد طـبـق

 است.  
وجود چنين جرياني ميتواند بسـرعـت   
به نقطه اميد و رهايي ميليونها مـردم  
ستمديده و مصيب زده افغانستان بـدل  
شود. اين چپ، اين نيروي مترقي بايـد   
از حاشيه خـود را بـه مـتـن جـامـعـه                  

 برساند.

 ا@?	���	ن در 8<= 

۳ از صفحه    

بنا به اخبار مندرج در رسانه ها،                
کارگران کارخانه ذوب آهن اردبيل در      
ادامه اعتراضاتشان در ماههاي             

ماه     ۱۶ گذشته به عدم پرداخت              
 ۳۱ حقوقهاي معوقه شان، در روز            

خرداد در مقابل استانداري اردبيل           
دست به تجمع اعتراضي زدند.                 
کارگران براي تحت فشار قراردادن            
مقامات استان اقدام به بستن خيابان      
خميني کرده بودند و نيروي انتظامي       
رژيم در حمايت از کارفرما به                      
کارگران يورش برده و تعدادي از                

 کارگران را زخمي کرده است. 
کارفرما حقوق کارگر را پرداخت              
نميکند؛ کارگر و خانواده اش با                 
گرسنگي و تباهي مواجه اند و                  
حکومت اسالمي با يگان ويژه نيروي   
انتظامي جواب اعتراض کارگر را           

ميدهد. اين حکومت اسالمي                
سرمايه داران است و نقش و وظيفه           
اش خدمت به طبقه سرمايه دار و              
سرکوب کارگران است. در مقابل              
توحش رژيم اسالمي عليه کارگران         
بايد با ادامه و گسترش اعتراض               

 پاسخ داد. 
کميته آذربايجان حزب کمونيست           
کارگري ايران ضمن محکوم کردن           
اين عمل جنايتکارانه نيروي                     
انتظامي رژيم از کارگران ذوب اهن          
اردبيل و خانواده هايشان ميخواهد         
که با ادامه اعتراض خياباني پاسخ          

 کارفرما و حکومتش را بدهند. 
 

کارگران و مردم آزاديخواه و شريف           
 اردبيل، 

کارگران ذوب آهن را تنها نگذاريد.          

از اعتراض بحق اين کارگران حمايت       
کنيد. به صف هم طبقه اي هاي                 
مبارزتان بپيونديد و اجازه ندهيد              
حکومت اسالمي حق کارگران ذوب       
آهن را پايمال کند. حمايت شما                 
کارگران و مردم اردبيل و اعتراض            
متحد درمقابل اين گستاخي                   
حکومت تنها راه عقب نشاندن                 

 حکومت ضد کارگر است. 
 

زنده باد اعتراض و مبارزه کارگران 
 ! اردبيلذوب آهن  و مردم  

 
کميته آذربايجان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
برابر با  ۱۳۹۴ تيرماه  ۱ دوشنبه 

٢٠١٥ جون ۲۲    
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موج جديدي از حمالت تروريستهـاي  
اسالمي در کشورهاي فرانسه، تونس 
و کويت و همچنين کوبانـي دهـا تـن        
قرباني از مردم بي دفاع گرفته اسـت.  
مهم نيست نام اين جريانات اسالمي 
چيست. داعش، جمهوري اسـالمـي،    
الشباب، انصاراهللا، طالبان، القاعد ه 
و ... هر چه هستند بالي جان بشريت 
ـتـل     شده اند. وجه مشترک همه شان ق
و خونريزي است. مردم بي دفاع را در  
کوچه و خيابان، مدرسه و ايسـتـگـاه        
قطار و سواحل دريا و حتي مسـاجـد     
مي کشند تا به مقصد سياسي خـود  
برسند. ايجاد ترس و ارعاب با شنيـع  

ترين اعمال تروريستي شيوه آنها براي 
 .دستيبابي به اميال شـومشـان اسـت     

مي خواهند حکومت اسالم را بـر پـا     
دارند و بشريت را به بربـريـت و قـرون        
ـيـد را        ـل وسطي بکشانند. اين نيروي پ
دولتهاي غربي و يک دوجين دولتهاي 
ارتجاعي با کمک تسليحاتي و مالـي  
خود ساختند تا در رقابتهاي منطـقـه   
اي از آنها استفاده کنند. نفس شـکـل    
گيري اين نيروهاي تبهکار اسـالمـي     
بن بست و گنديدگي نظامي را نشـان  
ـقـاي            مي دهد که ناچار اسـت بـراي ب
ـيـان را بـه جـان مـردم                  خود اين جـان
ــدازد  ــانـــــــــــــــــ  .بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــ

ما ضمن هـمـدردري بـا بسـتـگـان و             
ـيـان فـجـايـعـي کـه              بازماندگان قربـان
اسالمي ها امروز در فرانسه، تونس، 
کويت و کوباني به بار آورده انـد هـمـه      
مردم آزاديخواه را فرا مي خوانيم کـه    
در مبارزه عليـه تـروريسـم اسـالمـي          
وسيعا به ميدان بيايند. تنها بشريـت   
متمدن است که مي تواند با اتکا بـه    
نيروي خـود، اعـتـراضـات وسـيـع و               
ـيـح                  گسترده و هـرجـا الزم شـد تسـل
عمومي و مبارزه مسلـحـانـه جـلـوي        

 .اين نيروهاي ارتجاعي را سد کند
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"يکي ديگر از چالش هاي دروني که خطاي بسيار             
بزرگ و اساسي است، اين است که تصور شود با                
فاصله گرفتن از مباني اعتقادي و اصول نظام                   

 ".اسالمي، همه راهها باز خواهد شد
 خامنه اي

 

اين چالش بزرگ دروني حکومت اساس کشمکش        
جناحهاي حکومتي را تشکيل ميدهد. تعامل با                
غرب و يا پافشاري بر اسالم ضد غربي؟ خامنه اي از            
اقتصاد مقاومتي و تاثير تحريمها بر "توجه به                       
نيروها و ظرفيتهاي داخلي" دم ميزند و رفسنجاني از       
پوک شدن استخوان مردم و تاثيرات مخرب تحريمها.         
از يکسو اقتصادشان در حال فروپاشي کامل است و            
راهي بجز کوتاه آمدن براي لغو تحريمها در مقابلشان 
نيست. و از سوي ديگر مباني اعتقادي و هويت                    
اسالمي حکومتشان در خطر است! ميدانند که هر              
درجه نزديکي با غرب و بويژه با آمريکا "مباني                     
عقيدتي و اصول نظام اسالمي" را بزير سئوال خواهد           

برد و زيرپايشان را خالي خواهد کرد.  اما حتي                      
خامنه اي و افراطي ترين اصولگرايان هم بر اين                     
واقعيت واقفند که چاره اي بجز کوتاه آمدن در برابر               
غرب ندارند. اگر قرار بود اقتصاد مقاومتي و                        
استفاده از منابع داخلي دردي را دوا کند به اين روز              
نمي افتادند. دليل پيشروي مذاکرات هسته اي و                  
احتمال به فرجام رسيدن آن تا ده روز ديگر همين واقع         
بيني تحميل شده به همه دار دسته هاي حکومتي                 
است. اما نتيجه مذاکرات هر چه باشد نه مساله                   
"اقتصاد" و نه "اصول اسالمي" و کشمکش جناحها بر 
سر آن به انتها نخواهد رسيد. نه خصوصيت مافيائي          
و بخور و ببر اقتصاد جمهوري اسالمي تغييري                      
خواهد کرد و نه بچالش کشيده شدن مقدسات و                     
اخالقيات و قوانين و کل موجوديت حکومت اسالمي 
از جانب جامعه.  تنها تفاوت اينست که جمهوري                 

در       -با هر نتيجه اي         -اسالمي بعد از مذاکرات         
مقابل اعتراضات مردم در موقعيتي به مراتب                    

  ضعيف تر قرار خواهد گرفت.

ها  "اين روزها که ديگر بدحجاب 
در جامعه رهـا شـده انـد و واژه            

بـراي بـعـضـي از          «بدحجـابـي  »
جايـگـزيـن     «حجابي بي»آنها با 

هــاي    شــده، حــفــظ حــرمــت مــاه       
 خاص هم رنگ باخته است"

 خبرگزاري سپاه
 

يــک  "بــدحــجــابــي بــه تــازگــي بــه        
حـــتــي در      مســئلـــه اي عــادي        

خيابان هاي شـهـر تـبـديـل شـده             
است و گويا برخي به کل، ايـران    

 !را با اروپا اشتباه گرفته اند"
 سايت حکومتي تبيان

 

اينها نمـونـه هـائـي از عـنـاويـن              
خبري و بحث و گفتمان رسـانـه هـاي        
حکومتي در شـکـوه و شـکـايـت از              
مردمي است که بـراي مـقـدسـات و           
اخالقيات اسالمي تره خرد نميکنند! 
از "بي بند و بـاري مـردم"، "شـکـل و             
شمايل وقيـحـانـه بـد حـجـابـي هـا"،                

"بي حرمتـي   "هنجار شکني جوانان"،  
ـنـد و در              به رمضان"   ـنـال و غـيـره مـي

مورد از دست رفتن اسالم و تـهـاجـم        
فرهنگي غرب و جنگ نرم و غيره  به 

 يکديگر هشدار ميدهند.
کشمکش مردم با حـکـومـت بـر       
سر مساله حجاب بـه قـدمـت عـمـر            
جمهوري اسالمي است امـا در ايـن         
نبرد مانند عرصه استفاده از ماهواره 
ـنـه     ها و موزيک و شادي و ديگر زمـي
هاي فرهنگي رژيـم مـدام بـه عـقـب              
رانده شده و مردم پيشروي کـرده انـد.       
فرياد وا اسالما ي مقامات و رسـانـه   
هاي حکومتي قبل از هر چيز نشـانـه   
استيصال و بن بست حکومت اسـت.  
با گشت ارشاد و نـهـي از مـنـکـر و                
اسيد پاشي و بگير و ببند  نتـوانسـتـه    
اند کاري از پيش ببرند به موعـظـه و     
نصيحت و "ريشه يابـي فـرهـنـگـي و           
اجتماعي"  بدحجابي و بي حرمتي به  
ـبــارک رمضــان و ديــگـــر                   مــاه مـ

مقدساتشان رانده شـده انـد. امـا در             
تحليل و بررسي و استداللهايشان هـم  
ـيـرون             فرهنگ گنديـده ضـد زنشـان ب
مـيــزنــد. سـايــت کــذائــي تــبــيــان در             
مــظــلــبــي بــا عــنــوان "بــي حــجــابــي           

 يواشکي علني شد" مينويسد:   
"وقار و ارزش زن همچون گنجـي   
ـبـت و         پر ارزش است که نياز به مـراق
ـنـه بـا               نگهداري دارد  ... اين گـنـجـي
نگهداري روز به روز گرانبهـا تـر مـي        
شود، ولي اگر در معرض ديد همگان 
قرار بـگـيـرد، تـکـراري مـي شـود و                
خريداران خود را از دست مـي دهـد.       
به راستي که زناني که بـراي حـجـاب        
ـقـت               ـي ـنـد، در حـق ـيـسـت ارزش قائل ن

دوره گرداني مي مـانـد       بمانند همان
که کاالي وجود خود را بـه خـريـداران      
ارزان مـي فـروشـنـد و آيـا هـيـچ زن                  

 عاقلي حاضر به اين کار مي شود؟"
از اين صريح تر نـمـيـشـد دربـاره          
بهاي "کاالي وجود زن" و  بسته بنـدي    
حجاب بمنظور "ارزان عرضه نـکـردن    
اين کاال به خريداران" داد سخـن داد.     
ـنـد و بـعـد از             اين اراجيف را ميگـوي
"هجمه فـرهـنـگـي غـرب" شـکـايـت               

 ميکنند.  
اين کشمکـشـي بـيـن فـرهـنـگ            
غرب و شرق نـيـسـت بـلـکـه نـبـردي             
است بين فرهنگ انسـانـي مـردم و          
ــپــک زده                 ــوســيــده و ک ــرهــنــگ پ ف
حکومت. نبردي است بين مـردمـي      
که زن و مرد را انسـانـهـائـي آزاد و           
برابر ميدانند و ارتجاعيوني کـه زن      
را يک متاع جنسي و "ناموس" پـدر      
و شـوهـر و مـردان خـانـواده تـلـقـي                   
ميکنند! حجاب و ناموس و عفت و 
عصمت صـرفـا ارزشـهـاي پـوسـيـده            
اخالقي نيست، غل و زنـجـيـري بـه           
پاي بردگان جنسي است. بدون درهم  
شکستن اين غل و زنجير   زن رهـا      

  .نخواهد شد

  '�&�ر� ا�%�� �$ از �#ا
�ات!

هفته گذشته ابوترابي، عضو کميسيون حقوقي و قضايي 
اسيدپاشي ها در سال گذشته اعالم کرد که تعداد مجلس، 

"افزايش اختالفات عاطفي مورد بوده است. او گفت  ۳۰۰ 
به اين جرم دامن زده و در حقيقت معضل فرهنگي سبب  

 افزايش اين جرم شده است"
ايشان حتي در مورد  اسيدپاشيهاي زنجيره اي 

 اصفهان نيز رسانه ها غربي را مسئول ميداند:
"در خصوص اسيد پاشي اصفهان در سال گذشته حتي 
تعدادي از رسانه هاي غربي موضوع را مديريت کردند تا 
ايجاد نگراني کند، در حقيقت شواهد و قراين نشان مي 

 دهد موضوع اسيدپاشي اصفهان را سياسي کردند".
 

ظاهرا اين جناب فراموش کرده است که اسيد 
پاشيهاي اصفهان، و همچنين در تهران، چند روز پس از 

عربده کشي هاي امام جمعه اصفهان عليه زنان بدحجاب و 
تهديد "باال بردن چوب" عليه بدحجابان رخ داد. آنچه 

شواهد و قرائن نشان ميدهد نقش مستقيم نه رسانه هاي 
غربي بلکه مقامات حکومتي در جنايت اسيدپاشي در 

 اصفهان است. 
اما مسخره تر از سرزنش کردن رسانه ها، مربوط 

کردن مساله افزايش اسيدپاشيها به اختالفات عاطفي و  
فرهنگ مردم است. مردم در همان مورد اسيدپاشي 

اصفهان با اعتراضات وسيعشان که مقامات حکومتي را 
به "غلط کردم" انداخت، فرهنگ انساني شان را به نمايش 

گذاشتند. علت گسترش اسيدپاشي در ايران نه فرهنگ 
مردم بلکه فرهنگ پوسيده اسالمي است که  مدام از 

رسانه هاي دولتي و نماز جمعه ها و ديگر تريبونهاي دولتي  
و غير دولتي در جامعه پمپاژ ميشود. اسيد پاشي، 

همانند  شالق و اعدام و سنگسار و قطع دست و پا، جزئي 
از زرادخانه اسالمي براي در انقياد نگاهداشتن زنان و کل 

جامعه است. با ريشه کن کردن جمهوري اسالمي اين 
 جنايات نيز از جامعه ريشه کن خواهد شد.
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تشنجي که چند مزدور جمهـوري  
اسالمي در مـيـتـيـنـگ کـلـن در            

ژوئن ايجاد کردند بـحـث    ۲۰روز 
ــه حــزب                   ــي ــه و عــل ــادي را ل زي
کمـونـيـسـت کـارگـري دامـن زده              
است. منتقدين ميگويند حـزبـي      
ها حقوق کودک را رعايت نکـرده  
و جلو چشم او بـه پـدرش نـاسـزا             
گفته اند و کودک ترسـيـده اسـت.      
مخالفيني هـم از راسـت و چـپ            
فکر ميکنند آب گل آلود شـده و    
فرصت براي برخورد هـيـسـتـريـک      
به حزب آمـاده شـده اسـت. امـا              
اجازه بـدهـيـد ابـتـدا بـه نـقـل از                   
نســان نـــوديـــنـــيـــان، يـــکـــي از           
برگزارکنندگان ميتينگ، ببينيم 

 واقعه چه بود:  
 

در اواسط ميتينگ اعتـراضـي   « 
نفر بـه ايـن مـيـتـيـنـگ               ۸حدود 

نزديک شده و يک مرد که کودکـي  
بر دوش داشـت، شـروع کـرد بـا               
صداي بلـنـد درمـورد اعـدام هـا            
بگويد دروغـه ــ دروغـه. مـا بـه               
کارخودمان ادامـه داديـم و ايـن            
مرد کماکان به شعار دادن ادامـه  
داد که جمهوري اسـالمـي اعـدام      
نميکند و غيره که چند نفر بـه او    
نزديک شده که به او بگويند بهتـر  
است برود، ولي او بچه را زمـيـن     
گذاشت و شـروع کـرد بـه گـفـتـن             
اينکه چرا در مـورد يـمـن حـرف           
نميزنـيـد و بـه يـک پـالکـارد کـه                  
عکس بچه هاي مـنـصـور آرونـد         
زنداني سياسي اعدام شـده بـود،       
حــملــه بــرد تــا آنــرا پــاره کــنــد.              
پــالکــارد را از دســت يــکــي از              
حاضرين گرفته و پاره ميکـنـد و     
روي زمين مـي انـدازد زنـي کـه             
همراهش بود، با پا روي عـکـس       
رفــتــه و زيــر پــا پــالکــارد را لــه              
ميکند. به او تذکر داده و عکس  
و پالکارد را از زير پايش در مـي  
آورند. يکي از تظاهر کـنـنـدگـان        
به مردي که پـالکـارد پـاره کـرده           
ميگويد بيا باهم حرف بـزنـيـم و        
او با لحن تهديد آميز مـيـگـويـد       
با تو حرف ميزنم ولي نه اينـجـا،   
ترا خـواهـيـم ديـد و حـرفـمـان را                
خــواهــيــم زد. اولــيــن حــرف مــا            
برگزار کنندگان به ايـن فـرد ايـن        

بود بچه را بده به هـمـراهـانـت از         
صحنه دور کنند، تو هم همينجا 
بـايســت بــاهــم حــرف بــزنــيــم. او            
دسـت بـچــه را رهـا نـمــيـکــرد و                

   .»کماکان بد و بيراه ميگفت
 

آيا جاي ترديدي در ايـنـکـه ايـن           
افراد، مشخصا زن و مـردي کـه         
ــزدور              ــد، مـ ــح داده شـ ــيـ ــوضـ تـ

بودند و احـتـمـاال شـش       حکومت 
نفر ديگر نيروي ذخيره آنها، و بـا  
نقشه به ميتينگ نـزديـک شـدنـد       
ميماند؟ اشتباه بزرگ منتـقـديـن    

درخت را ميبيننـد  که  اين است  
و جنگل را نـمـيـبـيـنـنـد. حـقـوق             
کــودک را مــيــبــيــنــنــد و مــتــن             
سياسي ماجرا را نميبينند. امـا     
حتي به حقوق کودک هم از زاويـه    

 اشتباهي نگاه ميکنند. 
 

بحـث، يـکـي از تـاکـتـيـک هـاي                 
حـــکـــومـــت اســـالمـــي عـــلـــيـــه        
اپوزيسيون است و کسي که اينرا 
نبيند خود را تماما خـلـع سـالح        
کرده است. کافي اسـت فـردا در          
کلن و لندن و تورنتو و استکهـلـم   
چند مزدور جمهوري اسالمي بـا    
همراهي يکـي دو کـودک بسـاط          
دفاع از خميني و خامنه اي پهـن  
کنند و يا حتي با چاقو و پـنـجـه      
بوکس به ميتـيـنـگ مـخـالـفـيـن           
حــملــه کــنــنــد و کســي بــخــاطــر           
حضـور کـودکـان بــه آنـهـا کــاري              
نداشته باشد. تنها راهـي کـه در        
ايــن صــورت بــراي مــخــالــفــيــن           
ميماند اين است که بسـاط خـود     
را جمع کنند و به خـانـه  بـرونـد.         
آخر جلو کودک که نـبـايـد از گـل         
نازک تر به کسي گفت! گويا ايـن     
حکومت را نميشـنـاسـيـم! گـويـا          
اين حکومت و عواملش بويي از 
تمدن و مبارزه مـدنـي بـرده انـد.         
گويـي مـيـشـود بـا حـکـومـت و                 
مزدورانش درمورد حقوق کـودک    
حرف زد. حکومـت مـيـدانـد کـه           
حقوق کودک براي حزب مـا امـر       
مقـدسـي اسـت و اگـر گـارد مـا                 
محکم نباشد فـردا دو کـودک را         
سپر بال مـيـکـنـد و مـا را خـلـع                
سالح مـيـکـنـد. نـديـدن ايـن در                 
بهترين حالت يـک خـامـي تـمـام            
عيار اسـت. حـزب کـمـونـيـسـت                
ــن                 ــيــســت و اي ــارگــري خــام ن ک

تاکتـيـک را هـم خـنـثـي خـواهـد                 
کرد. همين دو هفته قبل در شهر  
کلن هـمـيـن کـه مـيـنـا احـدي و                 
تعدادي از فعالين حزب مـتـوجـه    
مــيــشــونــد کــه تــعــدادي مــزدور         
حـکـومـت مـيـز گـذاشـتـه انـد و                  
عکس خميني را پهن کرده اند و   
گل و شيشه آب با عکس خامنـه  
اي در ميان مردم توزيع ميکنند 
بالفاصله در محل حاضر شـده و    
بساط آنها را بهم ميريـزنـد. مـن       
خبر ندارم کودکي هم با مزدوران 
بوده يا نه اما ايـن درسـت تـريـن         
کاري بود کـه رفـقـاي مـا انـجـام             
دادند و از جانب کل اپـوزيسـيـون    
سرنـگـونـي طـلـب اعـالم کـردنـد               
هرجا ما هسـتـيـم اجـازه حضـور          
عــلــنــي بــه مــزدوران حــکــومــت         

 ۲۰نميدهيم. من نميدانم مـورد     
ژوئــن نــقــشــه شــعــبــه وزارت                 
اطالعات رژيم در خـارج بـوده و         
يا نقشه چند مـزدور حـکـومـت،         
اما اوال تفاوتي نميکند و ثـانـيـا    
اگــر هــم نــقــشــه از قــبــل وزارت            
اطالعات نبوده باشد در صورتـي  
کــه گــارد اپــوزيســيــون را شــل              
ببينند، ترديدي نداشـتـه بـاشـيـد        
که فردا اين به يک تاکتـيـک آنـهـا       
تبديل ميشود و ميتينـگ هـا و       
تظاهرات هاي اپوزيسيون را فلج 
خواهند کرد. مـا بـه سـهـم خـود             
مــطــلــقــا ايــن اجــازه را بــه آنــهــا            
نخواهيـم داد و هـر تـاکـتـيـکـي                
اتخاذ کـنـنـد بـا تـمـام قـوا آنـرا                   

 خنثي ميکنيم. 
 

بحث را مطلقـا از بـحـث حـقـوق            
ــتــوان              ــايــد درآورد تــا ب کــودک ب
سياست درستي اتـخـاذ کـرد. بـا          
بحث حقوق کودک فردا نبـايـد بـه      
هيچ پادگاني حـملـه کـرد مـبـادا          
کودکي در آنجا بـاشـد و وحشـت        
کند يا زخمي به او وارد شود. بـه   
بيت رهبري و وزارت اطـالعـات       
نبايد حمله کرد شايـد کـودکـانـي       
آنجا باشند و يا شايد زن حـاملـه     
اي آنجا باشد. هـيـچ مـزدوري را        
که مشغول تـيـرانـدازي و چـمـاق            
کشي بروي تظاهـرات کـنـنـدگـان        
در تهران است نبايـد گـوشـمـالـي        
داد شايد فرزندي داشته بـاشـد و       
بعد از سرنگوني حکومـت هـيـچ      
مقام جنايتکاري را نـبـايـد شـش       

روز هم زنداني کرد چون دل بـچـه     
اش برايش تنگ ميشود! نـوعـي      
اومانيسم سطحي و غير سياسـي  
پشــت ايــن اســتــدالل هــا اســت.           
ــن                  ــوش اي ــان خ ــا زب ــکــاش ب اي
حکومت سرنگون ميشد امـا بـا       
حکومتـي بـه غـايـت جـنـايـکـار               
مواجهيم و براي سـرنـگـونـي اش       
بايد بيشترين آمادگي را ايـجـاد       
کرد و با تمام قوا مـراکـزشـان را        

 در هم کوبيد و تسخير کرد.  
 

اما مـنـتـقـديـن، بـحـث دفـاع از               
ــم از ســر                    ــودک را ه ــقــوق ک ح
نادرستي گـرفـتـه انـد. مـزدوران             
حکومت کودک را سپر بـال کـرده     
اند. حتي اگر کسـي مسـالـه اش         
تنـهـا حـقـوق کـودک اسـت بـايـد                 
فرياد اعتراضش عليه اين ترفنـد  
کثيف حکومت بلند بشـود. ايـن      
رژيمي است که کودک روي مـيـن   
فــرســتــاده، کــودک اعــدام کــرده،        
دهها هـزار کـودک را از داشـتـن             
پدر و مادر محروم کـرده، قـانـون      

سـالـه      ۹براي تـجـاوز بـه کـودک           
وضع کرده و فـردا در يـک مـهـد             
کودک سنگر ميگيرد و کـودکـان     
را سپر بالي خود ميکند. روشـن   
است که سياست حزب مـا و هـر       
مدافع واقعي حـقـوق کـودک ايـن         
است که در هر درگيري و جـنـگ     
و کشمشکي کوچکتـريـن آسـيـب       
جسمي و روحي به کودک بيگـنـاه   
ــادي              وارد نشــود. در مــوارد زي
ميتوان تصور کـرد بـخـاطـر بـي            
مسئـولـيـتـي ايـن حـکـومـت در               
مقابل زندگي و امنيت کودکـان،  
کودکـانـي آسـيـب بـبـيـنـنـد ايـن                 
مسئوليتش تماما به گـردن ايـن       
حکومت است. حامـيـان واقـعـي        
ــکــه               ــن ــوق کــودک ضــمــن اي حــق
بيشترين تالش را بکار مـيـبـرنـد     
تــا کــمــتــريــن آســيــب مــتــوجــه             
کودکان، و نه تنها کودکان بلـکـه   
افـراد بـزرگسـال هـم، نشـود، در              
عــيــن حــال بــايــد هــر تــاکــتــيــک           
حکومت براي کند کردن مـبـارزه   
براي سرنگوني و مانع تراشي در   

 اين مسير را خنثي کنند.  
 

ــا                   ــع ــط ــن ق ــل ــا در ک ــاي م ــق رف
ميتوانستند دقيقتر عمل کننـد.  
اما اول الزم بود کـنـه مـاجـرا را           

تـوضــيـح داد تـا بــه ايــن نـکــتــه               
برسيم. ايراد اساسي که به رفقاي  
ما در کلن وارد اسـت نـه از سـر            
بي توجهي به حقوق کودک بـلـکـه    
شل بودن گارد ميتينگ بـود کـه     
به مزدوران حکومت فرصـت داد    
براي لحظاتي در گوشه اي از اين 
ميتينگ اخالل ايـجـاد کـنـنـد و          
بجاي تيم انتظامات ميتـيـنـگ،    
که بايد از قبل تـوسـط فـراخـوان         
دهندگان ميتينگ سازمـان داده    
ميشـد، سـخـنـرانـان مـيـتـيـنـگ               
دنبـال مـزدوران افـتـادنـد. گـارد              
ميتينگ ها بايد مـحـکـم بـاشـد        
که اساسا فضا و فـرصـتـي بـراي         
مــــزدوران حــــکــــومــــت بــــراي          
کوچکترين اخـاللـي در آکسـيـون         
ايـجــاد نشــود و اگــر هـم جــايــي             
مزدوران قصـد ايـجـاد تشـنـج و              
اخــالل داشــتــه بــاشــنــد تــيـــم                 
انتظامات بالفاصله مـانـع آنـهـا         
شــونــد و آنــهــا را از مــحــوطــه               

 ميتينگ بيرون بيندازد.  
 

سياست اعالم شده ما ايـن اسـت     
که همه جا مانـع حضـور عـلـنـي          
مقامـات و مـزدوران حـکـومـت            
بشويم و دولت هايي کـه مـقـابـل       
سران حکومت فرش قـرمـز پـهـن       
مــيــکــنــنــد را رســوا کــنــيــم. از             
کنفرانس بـرلـيـن تـا مـقـابلـه بـا                 
حضور فائزه رفسنجاني در هلنـد  
و ساير مـقـامـات حـکـومـت در             
سوئد و آلمان و کـانـادا و غـيـره             
ايـن ســيـاســت مـا بـوده اسـت و                
همچنان خواهد بود و هيچ ترفند 
و بهانه اي از جـملـه ايـن تـرفـنـد             

حــزب «مــلــي اســالمــي هــا کــه          
کــمــونــيــســت کــارگــري طــرفــدار        

مـانـع مـا نشـده         » خشونت اسـت 
است. ما اجازه نخواهيم داد کـه       
ــزدوران                 ــه م ــامــات و ن ــق ــه م ن
حکومتي در خـارج کشـور ابـراز        
وجود کنند. پاسخ کليه نيروهـاي   
ــردم              ــمـــه مـ ــون و هـ ــيـ اپـــوزيسـ
آزاديـــخـــواه بـــه حـــکـــومـــت و             
مزدوارنش شرکت هرچه فـعـالـتـر     
در آکسيـون هـايـي اسـت کـه در              
حمايت از مـردم ايـران و عـلـيـه              
حکومت نکبت اسالمـي بـرگـزار      

 ميشود.  
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ـيـن     ـت چند روز پيش بازي بين تيم آرژان
و پاراگوئه را مـيـديـدم. بـا تـعـجـب                 

ـبـل از        مشاهده کردم که  آقاي داور ق
ـتـدا               اينکه مسابقه را شـروع کـنـد اب
صليبي بر خود کشيد و بعد بر سـوت  

 آغاز دميد! 
ديده بودم کـه بـازيـکـنـانـي هـر             قبال 

ـنـد و يـا وارد زمـيـن                وقت گل ميـزن
ميشوند بر خود صليب مـيـکـشـنـد.        
خود اين حرکت هـمـيـشـه بـرايـم آزار           
دهنده بود و واضحا تبليغ مـذهـب و       
خرافه قلمداد ميشود. حاال مـيـديـدم     
که داور مسابقه که يک مقـام رسـمـي      
فيفا محسوب ميشود دارد بـر خـود       
صليب ميکشد. من نمي دانم قوانين  
فيفا در اين مورد يعني تبليغ آشـکـار   

مذهبي چه ميـگـويـد. امـا         مناسک 
ــادات               ــغ اعــتــق ــم کــه تــبــلــي ــدان مــي
نژادپرستانه ممنوع است و بـارهـا در       
ـيـم هـا و يـا                         اخبـار شـنـيـده ام کـه ت
بـازيـکـنـان بـخـاطـر اظـهـارات و يــا                  
رفتارهاي نژادپرستانه جريمه شده اند. 
اما مـگـر مـذهـب در آدم کشـي و                  
ايجاد تفرقه بين انسانها دست کـمـي     
از نژادپرستي دارد؟ سوالي کـه بـرايـم      
ـيـغ مـذهـبـي در            ـل مطرح است چرا تب
جريان يکي از محبوبترين و پربيننـده  
ترين ورزش هاي جهان اينقدر سهل و 
ـلـکـه         آسان است؟ نه فقط بازيکـنـان ب

تبليغ باورهاي مذهبي  حتي داور هم 
خود را ميکنند و کسي هـم مـانـع و        

  معترض شان نيست.
شايد کساني في الـحـال ايـن کـار را             
کرده اند و مـن خـبـر نـدارم. يـعـنـي                   
ـتـه                    ـب اعتـراضـي راه انـداخـتـه انـد. ال
ميدانم که در مورد تحمـيـل حـجـاب       
اسالمي به دختران اعتراضات زيادي 
شده است. ولي بنظر ميرسد که گـارد   

فيفا و ديگر نهادهاي جهاني ورزشـي    
ـنـظـر            در اينگونه موارد شـل اسـت. ب
ـيـغ            ـل ـب ميرسد که در مـوارد زيـادي ت
مذهب يا تمايالت مذهبي بازيکنـان  
در جريان مسابقات ورزشي يـک امـر     
ـيـح و ضـد ارزش هـاي مـدرن و                    ـب ق
سکوالر قلمـداد نـمـي شـود. گـويـي              
مذهب اين بالي آسماني کـه بـر بشـر        
ـيـسـت و          نازل شده است در اين قـرن ب

تقريبا بي خيال از محدوديـت و     يکم 
ممنوعيت قانوني جدي در ميدانهاي 

  ورزشي دارد کار خودش را ميکند. 
قصد اصلي از ايـن يـادداشـت طـرح          

کـارزاري وسـيـع و         بايد  اين است که 
بين المللي راه انـداخـت کـه خـواهـان            
کوتاه کردن تمام و کمال تبليغ مذهب 
و عالمات و اعمال قوانين مـذهـبـي      
بهر شکل و بهر صورت (از تـحـمـيـل      
ـيـب کشـي و                 ـتـه تـا صـل حجاب گرف
غيره) در ورزش شـد. بـايـد خـواهـان           
اين شـد کـه هـرکـس لـطـف کـنـد و                   
مذهب خودش را در خلـوت و خـانـه        
خودش نـگـه دارد و در يـک فضـاي               
عمومي و بين المللي نظير مسابقات 
ورزشي از تبليغ و نمايـش آن پـرهـيـز         
کند. بايد ورزش را که وسيع تـريـن و        
جهاني ترين رابطه بيـن انسـانـهـاسـت        
کامال از خـرافـه مـذهـبـي دور نـگـه              

  داشت.
در مورد اين پيشنهاد طبعا ميـشـود   
از جوانب گوناگون بيشتـر حـرف زد.       
اينجا فقط به يک سوال احتمالي مـي  
پردازم. اينـکـه در جـهـانـي کـه بشـر                 
اينهمه بدبـخـتـي دارد و بـخـصـوص             
مذهب و خرافه و بـخـصـوص اسـالم         
سياسي دست اندکار جنايات وقيح و   
بيشـمـاري اسـت، آيـا شـعـار "دسـت                 
مذهب از ورزش کوتاه" کمي تزييـنـي   

و فرعي نيست؟ بنظـرم نـه ابـدا. اگـر            
خوب دقت کنيم مذهب در ايـن سـي     
چهل سال گذشته يک عـروج جـهـانـي       
ـقـط اسـالم سـيـاسـي                داشته اسـت. ف
نيست که در اين دوره قـد عـلـم کـرده         
است. در همان غـرب هـم صـاحـبـان           
فرهنـگ رسـمـي از سـکـوالريسـم و               
ارزش هاي ليبرالي و الئيک بورژوازي 
عقب نشـسـتـه انـد. در واقـع عـروج                
اسالم سياسي و مذهب بـطـور کـلـي         
تــنــهــا انــعــکــاســي از يــک قــهــقــراي           
ـتـا         فرهنگي و سياسي است کـه نـهـاي
ريشه در اقتصاد سـيـاسـي بـورژوازي       
دوران ما دارد. نئوليبراليسم و اسـالم    
سـيـاســي و دامـن زدن بـه خـرافــات                
مذهبي و ملـي و غـيـره کـه در سـه                
چهار دهه گذشتـه شـاهـد آن بـوديـم،            
هــمــه و هــمــه روبــنــاي ســيــاســي و              
فرهـنـگـي يـک وضـعـيـت بـن بسـت                  
اقتصادي بورژوازي جهاني است. بـن     
بستـي کـه هـمـچـنـان ادامـه دارد و                  
ــگــي                ــرهــن ــاســي و ف ــب ســي عــواق
وحشتناکتري را براي بشر تدارک ديده 
ـيـجـه بـگـيـرم کـه               ـت است. ميخواهم ن
ـبـال و چـارقـد                  صليب کشـي در فـوت
وچاقچور کردن سر دختران ورزشـکـار   

داعـش   و عروج جمهوري اسالمي و   
و دست باال گرفتن راست افـراطـي و       
مذهبي در جايي مثل آمريکـا هـمـه      
جوانب مختلف يک پديده واحدند. بـا     
ـتـاد، امـا                    کل ايـن پـديـده بـايـد دراف
مبارزه براي کوتاه کردن دست مذهب 
ـبـرد              از ورزش هم گوشـه اي از ايـن ن
ـيـب و هـر گـونـه              است. حجاب و صل
تبليـغ و اظـهـار وجـود مـذهـبـي از                  

 ميدانهاي ورزشي بيرون! 
 ۲۰۱۵ جون  ۲۵  
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در روزهاي اخير پرستاران و بهياران و     
کمک بهياران بيمارستانهاي تـبـريـز از      
جمله بيمارستانهاي "شهيد مـدنـي" و       
"الزهرا" و بيمارستان کودکان نيکو در   
ــد               .تــبــريــز دســت بــه اعــتــراض زدن

موضوعات اعتراض پرستاران اجراي 
طرح مبتني بـر عـمـلـکـرد اسـت کـه              
مشخص نيست مبناي پرداختي هـا،  

بـه   .طبق اين طرح بر چه اساسي اسـت 
گفته پرستاران اين طرح تفرقه افکنانـه  
است و جـوابـي بـه خـواسـت افـزايـش              
حقوق ها نميدهد. بعالوه اينکه درايـن   
طرح سختي کار و ميزان تحصـيـالت   
ـان          دخالتي در نحوه پرداخـتـي هـاي آن
ندارد. بلکه بيشتر بر مبـنـاي اضـافـه        
ـان            کاري ها و تشديد فشـار کـار بـر آن
ــن طــرف ســطــح                 ــعــالوه اي اســت. ب
استاندارد درماني را پايين آورده و بـه      

 .ضرر بيمارستان نيز هست
خواست ديگر پرستاران لـغـو اضـافـه         
کاري هاي اجباري، استـخـدام تـعـداد       

ـاز پـرسـتـار و رسـمـي شـدن                 مورد ني
پرستاران پيماني و کاهش فشـار کـار       
ـان اسـت. خـواسـت اصـلـي                 بر روي ان
پرستاران افـزايـش فـوري حـقـوق هـا               

  .است
اعتراضات پرستاران در روزهاي اخيـر  
ــهــــايشــــان              ــتــ ــواســ ــر خــ ــر ســ  :بــ

ـا        اعتراض پرستاران بيمارستـان سـيـن
 ٢٣ تـيـر، شـريـعـتـي الـبـرز در                  ١ در 

 ١٦ خرداد، بيمارستان کامکار قم در   
خــرداد،    ٩ خــرداد، نــکــويــي قــم در           

 ٧ امـام رضـا" در          "پرستاران بيماران   
خرداد، پرستاران اسـتـخـدام شـرکـتـي         

خـرداد بـر        ٥ علوم پزشکي همدان در   
ـان، و...،                   ـايشـ ســر نــوع قــراردادهـ
ـاران بــر ســر                  ـات پــرســتـ اعــتــراضـ

 .خواستهايشان ادامه دارد
پــرســتــاران اعــالم کــرده انــد کــه در              
صورتيکه اعـتـراضـات آنـهـا جـواب             
نگيـرد بصـورت سـراسـري دسـت بـه               

  تجمع خواهند زد.
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مسئولين جمهـوري اسـالمـي اعـالم         
 ۹۲ کرده اند که در هتل شهريار تبريـز    

پسـر     ۵۱ دخـتـر و          ۴۱ نفر که شامل 
هستند در هنگام خوردن غذا بـه جـرم     
ــد               .روزه خــواري دســتــگــيــر شــده ان

روزه نگرفتن و رعايت نکردن شئونات 
اسالمي امروز يک عمل عـادي بـراي       
مردم در ايران است طبق گـفـتـه سـران       
جمهوري اسـالمـي اکـثـريـت عـظـيـم             
جوانان که تـحـت حـاکـمـيـت هـمـيـن                
حکومت مـتـولـد شـده انـد اسـالم و                 

شئونات اسالمي را نه فـقـط رعـايـت       
نمي کنند بلکه روزانه موجب تمسخـر  

  .آنهاست
نفر بيان حقيقـتـي    ۹۲ روزه خواري اين 

اســت کــه نشــان مــيــدهــد اســالم و               
ـا بـه       مناسبات اسالمي در ايران صـرف
وسيله احکام قانوني و زنـدان کـردن و         
مجازاتهاي غـيـر انسـانـي بـه پـيـش                 

 ميرود  
جامعه ايران جامعه اي اسالمي  

 نيست
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خبر غيب شـدن دکـل نـفـتـي در              
دوره رئيس جمهوري احمدي نژاد 

 .تائيد شد
ــفــت ايــران روز               زنــگــنــه وزيــر ن

هــا    شــنــبــه دوم تــيــر گــزارش          ســه
يـک دکـل        «مفقود شدن»درباره 

نفتي خريداري شده از يک شرکـت  
خارجي در دولت گذشته را تاييد 

پـيـگـيـري و       « کرد و گفت که بـا    
اين وزارتخانه، پـرونـده    » شکايت

اي در اين زمينـه تشـکـيـل شـده          
 .است

مـيـلـيـارد        ۲۴۰قيمت اين دکل   

تــومــان اســت. پــولــش از جــيــب           
مردم به شرکت خارجي پـرداخـت     
شده است ولي سرو کله دکل پيدا 

  .نيست
اين نمونه دزدي را شما شايـد در    
هيچ کشـور ديـگـري پـيـدا نـمـي              
کنيـد بـجـز جـمـهـوري اسـالمـي               
ايران. اين ها دست هـر دزدي را        
از پشت بسته اند. رژيم اسـالمـي    
حکومت دزدان حـرفـه اي اسـت.        
دسترنج مردم را بـايـد بـا زور از          

 .حلقوم اينها بيرون کشيد
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نـويسـيـم       اين نامه را در شرايطي مي
که هر روز از مـيـان مـا عـزيـزتـريـن              
دوستانمان را با زور بيرون کشيـده بـه     

زننـد، مـا از نـگـرانـي و دل                 دار مي
آشفـتـگـي مـردن، خـواب و خـوراک               

ميريم  نداريم. هر ثانيه، هر دقيقه مي 
شويم. انتظار مردن در هـر      و زنده مي

روز و ماه و سال درد بزرگ و احساس 
هولناک و رعب آوري است. نشسـتـن    
و منتظر شدن در اينـکـه کـي قـرعـه          

آيـد، بـراي        مرگ به اسم مـن در مـي      
شما کساني که در آسايش و آرامـش    

کنيد  در کنار خانواده خود زندگي مي
 درک است! غريب و غير قابل

ـنـکـه عـيـن هـمـيـن                   وحشتناک تـر اي

احساس را نزديکـان مـا اعـدامـيـان          
همسر، مادر، پدر و فرزند هـر روز و      
هر ساعت تجربه کرده و در استرس و 

برند. مـا    آوري به سر مي نگراني دلهره
قــربــانــيــان رژيــمــي هســتــيــم کــه از           
گرسنگــي، فقر، بيچارگــي، به نـاچـار   
ـبـاهــي                 ـــر ت ــ ـــن مسـي و اجباراً در اـي

ـتـه   ـيـز             ناخواسته قرارگرف ايـم و اآلن ن
ـقـر و      توسط همان رژيم ايجادکننده ف

شويم. اگـر کـار      عام مي بدبختــي قتل
ـــر            ـبـوديـم، اگـ داشتيم، اگر محتـاج ن

هـايـمـان     چرخيد و بچه مان مي زندگي
گرسنه نبودند چــرا بايـد بـه ايـن کـار           

زديم؟! آيا فهم ايـن      مرگبار دست مي
مسئله مشکل است که بـا عـلـم بـه           

اينکه انتهاي کار ما مـرگ و اعـدام       
ـتـاري و       بوده است ما بايد در چه گـرف
بدبختي عظيمي گير کرده بوديـم کـه     
ـتــحـاري داديــم؟!                  تـن بـه ايـن کـار ان
ــي،              ــکــاري طــوالن ــي کــه بــي کســان
شــرمــنــدگــي اهــل و عــيــال، گــريــه           
کودکان براي نان خالي، به هر در زدن 
پدر و سيه روزي و نا اميد شدن از راه 

اند حال و روز مـا   چاره را تجربه نکرده
ـتـه               را نخواهند فهـمـيـد! شـرايـط گـف

هايي مثل مـا را     است که فقر بيچاره
جا کوتاه است در    که دستشان از همه

اين مسير انداخته، اگر تأمين مـالـي   
ــن روز                    ــه اي ــد ب ــاي ــم چــرا ب داشــتــي

افتاديم؟ ما به مردم ايران کـه بـا        مي

تبليغات دروغين حکومت به ما بـه    
ـيـم:       کننـد مـي     ديده بد نگاه مي   گـوي

ـيـارد شـدن        ـل ما از ناچاري، باعث مي
ـلـر          کساني از حکومت شديم کـه تـري
تريلر روزانه مواد مخدر وارد کشـور      

 ٩٩ کنند؟! شما آمـار بـگـيـريـد             مي
حصار  نفر از زنداني قزل ٢٢ درصد از 

ـقـه سـوم       از بيچارگان و گرسنگان طب
ـيـر ايـران               ـق جنوب شهر و مـنـاطـق ف
هستند. ما از مردم شـريـف ايـران و         
جهان و تمامي نهادهاي حقوق بشري 

خواهيم به داد مـا مـظـلـومـيـن              مي
 برسند.

 
با توجه به خطر اعدام فـوري، مـا از         

 اعالم اسامي خود معذوريم.
 

 ها واحد اعدامي -حصار  قزل ٢ واحد
  

ـيـه اعـدام از                  کميته بين ـلـي عـل الـمـل
کند اين نـامـه را        همگان دعوت مي

وسيعا پخش کنند، اين درد نـامـه را     
ـيـد و            به زبانه اي مختلف تـرجـمـه کـن

کمک کنيد صداي اين محکومين به 
اعدام را، صداي دادخواهي جوانـانـي   
ـنـد،     را که در آستانه اعدام شدن هسـت

 به گوش جهانيان برسانيم.
ـيـن   ـيـه             دبيرخانه کميته ب ـلـي عـل الـمـل

 اعدام
 ۱۳۹۴ تير  ۴ 
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خراش اعدام  در روزهايي که اخبار دل
صدها نفر محکومين مواد مخدري 

هاي سراسر ايران از چند ماه  در زندان
ها حبس کرده،  اخير، نفس در سينه

بار يک خبر خوشحال  هرچند روز يک
ها به ما  کننده نيز از درون زندان

رسد، بخشش زنداني در پاي چوبه  مي
دار و يا قبل از اينکه طناب دار به 

ها  کردن فردي انداخته شود، خانواده
بخشند. مردمي که  او را مي

عزيزانشان قرباني شده، کساني که 
زخم بزرگي در سينه دارند، متهمين 

بخشند تا  به قتل عزيزان خود را مي
نشان دهند که با قتل و اعدام هيچ 

شود و بر عکس در  زخمي درمان نمي
اين سياست ضد انساني حکومت 

اسالمي، خود زخم خوردگان تبديل 
ريزي  شوند و اين روند خون به قاتل مي

 يابد. و جنايت ادامه مي
با هر بخششي موجي از شادي و 

هايي  احترام در بين مردم نثار خانواده
اند و همين  شود که بخشوده مي

تر شدن  فرهنگ باعث گسترده
 شود. ها مي بخشش

حکومت اسالمي ايران قاتل هزاران 
کند  نفر است و در اين راه سعي مي

براي خود شريک جرم پيدا کند. قتل و 
آدمکشي را ساده کرده و در مقابل 

کند و  خون، از ريختن خون دفاع مي
دهد. در ايران در  آن را سازمان مي

ها مردم  ابعادي گسترده به اين اعدام
دهند و اين صد  پاسخ منفي مي

چندان مهم است چرا که بعد از توافق 
لوزان در ايران موج گسترده و 

ها در جريان است و  وحشتناک اعدام
مردم عمالً با اين موج بخشش به 

 ها در ايران نه ميگويند. اعدام
المللي عليه اعدام، به همه  کميته بين

مادران و پدران و همسران و اعضاي 
هايي که به اعدام نه ميگويند  خانواده

تر  و جنبش بخشش را گسترده
فرستد.  کنند، صميمانه درود مي مي

شما عزيزان با اين کار خودتان، پرچم 
دفاع از حق حيات و پرچم نه به اعدام 

ايد و عمالً به همه  را در دست گرفته
دهيد، ما بايد متحدانه  نشان مي راه

ها در ايران شويم و  مانع اعدام
نگذاريم حکومت اسالمي بيش از 

 اين جنايت کند.
بر عليه اعدام محکومين مواد 

مخدري و اعدام فعالين سياسي و 
ها در ايران بايد متحدانه به  همه اعدام

ميدان آمد و مانع آدمکشي بيشتر 
 حکومت اسالمي شد.

 المللي عليه اعدام کميته بين
   ۱۳۹۴ تير  ۴ 
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"افــتــخــار مــلــي" بــيــانــگــر يــک            
احساس اجتماعي است که  ظـاهـرا       
بايد جـزئـي جـدانشـدنـي از زنـدگـي                
انسان معاصر باشد. بشر اگر چـيـزي      
دارد که مايه مباهات و فخر است آن 
چيز حتما بايد قالب و رنگ ملـي بـه     
ـتـخـار                 خود بگيرد و گـرنـه مـايـه  اف

 نميتواند باشد!
عبارت "افتخار ملي" ترکيبي از   
دو کلمه است. اولـي حـاکـي از يـک               
احساس دروني اسـت و دومـي يـک            
ـتـخـار"          واژه تماما سياسي اسـت. "اف
وقتي با "ملي" ترکيب ميشود ديـگـر   
صرفا يک احساس دروني باقي نـمـي     
مــانــد. بــه مــوضــوعــي در قــلــمــرو             
سياست تبديل ميشود. احساسي که  
معموال برانگيخته ميشود تا مـورد    
بهره برداري نيروهاي سياسي حـافـظ     
نظم موجود قرار گيرد. "افتخار ملي" 

ســيــاســي مــورد      -پــديــده اي روانــي    
عالقه همه جنبشهاي ناسيوناليستي 
است که مساله شان نه سعادت بشـر    
بلکه کسـب مشـروعـيـت سـيـاسـي،            
تــحــکــيــم قــدرت ســيــاســي در يــک            
جغرافيا، در يک کشور يـا در مـيـان          

 يک "ملت" است. 
"افتخار ملي" تعلق خـاطـر کـور          
دسته جمعي و توده اي همه مردم يک 
ـتـخـار را         کشور به موضوع  مورد اف
ـتـي،           فرض ميگيرد. وقتـي شـخـصـي
پادشاهي، پرچمي، مقبره اي به مقـام  
"افتخار ملي" ارتقا پيدا ميکند بـايـد   
ـيـر تـا                ـق مورد فخر همه "مـلـت" از ف
غني، از کارگر تـا سـرمـايـه دار، از             
آزاديخواه تا مرتجع و باالخره همه از   

 هر فرقه و مسلکي باشد. 
همانگونه که "هويت ملي" جلـوه    
ـقـاتـي و       اي از بيگانگي از هويت طب
انساني است، "افتخار ملي" هم جلـوه    
ـتـخـار                  ـيـگـانـگـي از اف اي ديگر از ب
انساني است. مردمي کـه مـوضـوع         
ـنـد            ـتـوان افتخارشان "ملي" است نـمـي
ـبـــت بـــه مـــوضـــوعـــات و                    نســ
ـنـد کـه               شخصيتهايي مـبـاهـات کـن
ـتـخـار         رنگ ملي ندارند. از منظر "اف
ملي" کاشفان و مخترعين بزرگ هـر     
چقدر هم ناجي نوع بشر باشند هـنـوز   

ـنـد و نـه هـمـه                  افتخار "ملتي" هسـت
انســانــهــا. چــرا کــه هــر کــاشــف يــا              
مخترعي در کشـوري مـتـولـد شـده            
ـتـي" اسـت.                  است و متـعـلـق بـه "مـل
توماس اديسون مـخـتـرع بـرق اهـل            
آمريکا نميتواند مايه "افتخار مـلـي"    
ـبـال            يک ايراني باشد که هـمـه اش دن

 افتخارات ملي خودش است!
برعکس، از منظر "افتخار ملي" 
خيلي از شخصيتهاي تاريخ هرچـقـدر   
هم جنايتکار، هـر چـقـدر هـم مـورد            
نفرت "ملتهاي" ديگر بـاشـنـد هـنـوز          
مايه "افتخار ملي" مردم کشـورهـاي     

 خودي بايد باشند. 
براي مثال، از نقطـه نـظـر دولـت         
مغولستان چنگيزخان آنچنـان مـايـه      

ـيـش از                 ۴ "افتخار ملي" اسـت کـه ب
ميليون دالر صرف ساخت مجـسـمـه    
ـيـرحـم       غول پيکري از اين امپراطور ب
کرده اسـت تـا از فـراز شـهـر "اوالن                   
باتور" بـه صـدهـا هـزار قـربـانـي کـه                  
ـيــغـش گـذشـتـه انــد                   زمـانـي از دم ت
ريشخند بزند. حتمـا کـه ايـن نـابـغـه              
ـيـان        جنگي جنايتکار براي اين قـربـان
مــايــه نــنــگ و نــفــرت بــوده اســت.             
نادرشاه افشار، يـک نـابـغـه نـظـامـي              
ـلـي از        ديگر، کشورگشايي که روي ت
خــون و جــنــازه مــردم هــنــدوســتــان،          
غنايمي مثل کوه نور، دريـاي نـور و       
تخت طاووس را بـه ايـران آورد اگـر              
ـتـخـار مـلـي" بـاشـد               براي عده اي "اف
قــطــعــا از نــظــر مــردم هــنــدوســتــان           
ـقـط شـايسـتـه         جنايتکاري است که ف
ننگ است. اسکندر مقدوني چطـور؟   
يـک نـابـغـه نـظـامـي ديـگـر. ايشــان                   
"افتخار ملـي" کـدام "مـلـت" اسـت؟                
ـيـسـم يـونـانـي اسـکـنـدر را                 ناسيونال
مردي توانا و مدير و مدبـر مـعـرفـي       

كند که سپاه ايران را شکست داد    مي
و امپراطوري عظيمي برپا کرد. امـا     
ـتـخـار مـلـي" هـم از نـظـر                      همين "اف
مردمي که بدستش قلع و قمع شـدنـد   
ـنـگ اسـت.                شخصيـتـي شـايسـتـه ن

کبيـر و انـوشـيـروان          تکليف داريوش 
"عادل" و دههـا کشـورگشـاي ديـگـر            
ايراني هم بايد روشن بـاشـد. از نـظـر          
ـنـهـا  جـزو                   ناسيوناليسـم ايـرانـي  اي

ـنـد. اولـي در             "افتخارات ملي" هسـت
از       هزار تـن     سه  يک قتل عام در بابل

ـيـه بـي            رهبران و سرکردگان قيـام عـل
عدالتيـهـايـش را بـه دار آويـخـت و                  
دومي فرمان داد تا به قـول شـامـلـو         

را در         هـزار مـزدکـي        "يکصد و سـي  
تزوير گرفتار کردند و   سراسر کشور به

  هـاي    در چـالـه      از سر تا کمر، واژگونه
 کاشتند".   آهک
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فرض اين سـئـوال کـه مـعـمـوال             
ناسيوناليسم رواج ميدهد ايـن اسـت       
که "افتخارات ملي" موجب "وحـدت       
ملي" است و "وحدت ملـي" تـابـوئـي          
است که نبايد زير سئوال برود. فـرض   
دوم اين است که اگر کسـي بـا نـگـاه           
انــتــقــادي بــه "افــتــخــارات مــلــي" و             
"وحدت ملي" نگاه کند قاعدتا بـايـد       
طرفدار نفاق و جدايي ميان جامعه و   

 مردم باشد! 
اجازه بدهيد از چند منظر به ايـن  

 مفروضات نگاه کنيم:
ـتـخـارات               -۱  از منـظـر انسـانـي: "اف

ملي" ممکن اسـت مـوجـب وحـدت           
يک "ملت" باشد و خيلي مواقع اصال   
به مثابه ابزار سياسـي بـراي "وحـدت         
ملي" به کار برده شده است اما حتمـا   
و بــالفــاصــلــه وحــدتــي در مــقــابــل            
"ملتهاي" ديگر است. وحـدتـي اسـت       
که بر مبناي کينه و نفرت و دشمـنـي   
و شکاف با "ملتهاي" ديگـر اسـتـوار        
است. به اين معنا هر "وحدت مـلـي"     
شکافي ميان يک "ملت" بـا "مـلـت"           
ديگر است. روي ديگر سکه "وحـدت      

 ملي" معموال بيگانه ستيزي است. 
ــن، جــايــي کــه                ــر اي مضــاف ب
ناسيوناليسم مثل يک ايدئـولـوژي در     
دست حاکميت عمل ميکند معموال 
"وحدت ملي" نسخه اي براي تـوجـيـه      
ـتـهـاي" ديـگـر در              تبعيض عليه "مـل
همان جغرافياست. با پـرچـم "وحـدت        
ملي" بساط  تبعيض عليه "ملتهاي" 
تحت ستم ديگـر راه مـيـانـدازنـد کـه             
خود زميـن مسـاعـدي بـراي عـروج            
ناسيوناليسمهاي ديگر با شخصيتهـا  

و اسطوره ها و پرچمها و "افتخـارات"   
مـلـي خـودشــان اسـت. بـراي مـثــال                
ناسيوناليسم ايراني رضا شاه با پرچـم  
"يک ملت، يک کشور، يک زبان" و بـه      
اصطالح "وحدت ملي" زمينه ستم بر  
مردم منتسب به ملتهاي  ديـگـر را         
ـلــش                     ـقــابـ فــراهــم کــرد کــه در مـ
ـيـسـم تـرک هـم بـراي خـود                   ناسيونـال
بساط "افتخارات ملي" خودش را راه   
انداخت که محـصـولـش نـه "وحـدت           
ـفـرت مـيـان                     ـنـه و ن ـلـکـه کـي ملي" ب
"ملتها" است. تراژدي يـوگسـالوي را     
هم که ديگر نميتوان فراموش کرد که 
در يک چشم به هم زدن تعـداد زيـادي     
"قهرمان ملي" و "افتـخـار مـلـي" بـه              
ـنـدگـي از صـرب و کـروات  و                    نمـاي
مسلمان از زمـيـن سـبـز شـدنـد يـک              
جامعه عظيم را بـه خـون و ويـرانـي               

 کشيدند.  
از مــنــظــر طــبــقــاتــي: کــارکــرد            -۲ 

وارونـه     -هر ايدئولوژي  -ايدئولوژي 
کردن حقايق است. کشـيـدن پـرده اي         
ضخيم در مقـابـل چشـمـان جـامـعـه            
است. ناسيوناليسم هـم هـمـيـشـه از             
ــزار                   ــک اب ــل ي ــي" مــث "وحــدت مــل
ايدئولوژيک براي کور کردن جامعه در 
ـقـاتـي مـيـان          قبال شکاف واقعي طـب
ـفـاده کـرده اسـت.                 آحاد "مـلـت" اسـت
"وحدت ملـي" مـيـان هـزار فـامـيـل                
ميلياردر اسالمي با اکثريت کارگري 
که خونشان را به شيشه کرده اند پـوچ  
اســت. پــوشــشــي بــراي مــقــابلــه بــا             

 اعتراض طبقاتي است.  
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ـيـسـتـي کـه           ايدئولوژي ناسيـونـال
همه چيز را روي سـر قـرار مـيـدهـد                
اينجا هم به سرزمين و خاک و کشـور  
روح و آگـاهـي و شـعـور و احسـاس                
الصاق ميکند تا دقيقا انسانهايي که 
ـنـد را از             در آن کشور زندگي مـيـکـن
روح و آگاهي و احساس تهي کند. به  
کشور شخصيت ميدهد تا انسانهاي 
آن کشور را بي شخصيت کـنـد. امـا         

کشــور يــک مــکــان اســت. يـــک                   
جغرافياست. نه روح دارد، نه آگـاهـي    
و نــه  احســاس. کشــور  افــتــخــار                  
نميکند. آدمهاي آن کشور اسـت کـه       
ـنـد يـا چـيـزي           به چيزي افتخار ميکن
مايه ننگشان ميشود. آدمهايـي کـه      
ـنـد.                  ـيـسـت ـيـسـتـد. بـرابـر ن شبيه هم ن
ـنـد           آدمهايي که در يـک کشـور هسـت
ـقـات مـتـخـاصـم              اما متعلق بـه طـب
ــا و                    ــه ــق و ارزش ــد. عــالي ـن هســتـ
افتخاراتشان فرق ميکند. يک بخشي 
از اين آدمها سرمـايـه دارنـد و خـون           
اکثريت همان آدمها را به شيشه کرده 
اند. يک بـخـشـي از ايـن آدمـهـا در                  
سازمـانـي بـزرگ بـه نـام حـکـومـت                 
ـقـه دارا           امنيت براي چپاولـگـري طـب
فـراهــم مــيــکـنــنـد و از نــابـرابــري و               
ـنـد.         تبعيض و ستم پاسداري مـيـکـن
يک بخشي از اين آدمها زن هستند و 
ـيـر بـخـش ديـگـري             مورد آزار و تحـق
ـيـح و                      ـنـد کـه بـا ريـش و تسـب هست
شمشير و مسلسل زن آزاري سازمـان  
ـتــه اهـل يــک                    ـب ـنـهــا ال مـيـدهـنـد. اي
ـقـت              ـي کشورند. آيا فهمـيـدن ايـن حـق
سخت است که فرهيختـگـان ايـن دو        
دسـتــه نــمــيــتــوانــنــد يــکــي بــاشــنــد.         
ـيـه              ـتـوانـد شـب افتخارات اين دو نـمـي
ـتـوانـد بـراي         باشتد؟ افتخار يکي مـي

 ديگر مايه ننگ و نفرت باشد؟ 
افــتــخــار يــک احســاس درونــي          
مثبت است. با افتخار کـردن بـه يـک        
شخصيـت، يـک نـويسـنـده، شـاعـر،              
دانشمند، سياسـتـمـدار، يـک مـبـارز           
سياسي انسانها خود را با آنها تداعي 
ـنـد. بـه زنـدگـي خـود مـعـنـا                     ميکـن
ـنـد.       ميدهند و با آنها هويت مي يـاب
اما از منظر ناسيوناليسم کافي است 
ـتـهـا کشـور                محل تولـد آن شـخـصـي
ـتـخـار         خودي نباشد تا ديگر مـايـه اف

 هم نباشند.  
مولوي در بلـخ چشـم بـر جـهـان            
گشود. در قونيه چشم از جهان بست.  
به زبان فارسي شعـر سـرود. مـولـوي          
"افتخار ملـي" کـدام "مـلـت" اسـت؟                

  -جنگ بر سر تعلق "ملي" مولوي 
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 anternasional@yahoo.comا� �ی4: 

 
    ا����	�ی��	ل ه� ه3�O روز '��E�M� 3N �ی�Eد

 ۹ ١ سعيد اصلي از کادرهاي با سابقه و محبوب حزب کمونيست کارگري ايران پس از يک يکسال جدال با سرطان، امروز                           
  ماه جون در بيمارستاني در شهر هانوفر آلمان براي هميشه ما را تنها گذاشت.

 

سعيد رزمنده اي پرکار، پيگير، خوشنام و توانا، سرشار از مهرباني بود و با اين روحيات احترام زيادي را به خود جلب                                   
ميکرد. او از سالهاي نوجواني به صف مبارزه براي آزادي و سوسياليسم پيوست و تا آخرين لحظات زندگي پربارش بي وقفه                  

جبهه  عليه جمهوري اسالمي و هرگونه نابرابري مبارزه کرد و يک لحظه از تالش براي برپايي يک دنياي بهتر باز نمي ايستاد.
 داد.  صميمي خود را از دستارزشمند و  يکي از ياران، مبارزه براي انسانيت و انقالب اجتماعي طبقه کارگر

 

سعيد هميشه در قلبهايمان زنده خواهد       گرامي    يادفقدان او براي خانوده، دوستان و ما رفقاي حزبيش بسيار سنگين است.               
 بود. 

 

 حزب کمونيست کارگري ايران
۲۰۱۵ ژوئن  ۱۹ ، ۱۳۹۴ خرداد  ۲۹    

 !N� G-A �-Jا
 .����	ن 

  از ��
� 5	ز ا���	د

 

 !M�دا ���5ار �ی	�	
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�د و ز�ی3M ه	� �dM"3 ا� و '&	�� 8ن  X�یT	ی���	35 <;�\ت � � �2	ه
ـنـه هـاي                        موقعيت بورژوازي کرد در شرايط امروز خاورميانه/ بررسي انتقادي نـظـرات اوجـاالن و زمـي

سياسي و اجتماعي اين نظرات/وجوه اشتراک و تفاوت ناسيوناليسم کرد در چهارپارچه/ بـررسـي مـوردي          
ـيـسـتـي بـه احـزاب                دولت اقليمي کرد، تجربه کوباني و انتخابات اخير ترکيه/ مباني نقد و   برخورد کـمـون

  ناسيوناليست کرد و عملکرد آنها در شرايط تازه 
 

 �eان: ��ی! <"�ا�MC� 
  

 بعد از ظهر ٦ تا  ١ ساعت  ٥ ۲۰۱ جوالي  ۴  ،شنبه زمان: 

 تورنتو -مکان
North York Civic Centre 
5100 Yonge St.  Room: 1 

 دالر ٥ ورودي: 

 توجه: اين برنامه همزمان در اتاق پالتاک پخش خواهد شد

 زمان و آدرس اتاق پالتاک

 و نيم شب بوقت ايران ۸ بوقت اروپا و  ۶ بعد از ظهر بوقت لندن،  ۵ ساعت 
Categori: Middle East 

Subcategori: Iran 
Room Name: Anjomane Marx Canada 

 مسئول انجمن مارکس کانادا: ایرج رضائی 
iraj_rezaei07@yahoo.com 

 

 شماره حساب و تلفن تماس 
 براي کمک مالي 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   
) ارسال کنيد. لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه                 paypalسايت زير (از طريق 

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

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

account holder:  IKK 

 
فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   

 شما برداشته شود.  
 

 لمان: آ   

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

 

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13  

 

 هلند: 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 

 آمريکا:  
Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 
phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

 

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

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:


