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 2 ۱۳۹۴آذر  ۱۳ انترناسيونال 

در اواسط ماه نوامبر          انترناسيونال:
حزب برگزار شد. بنظر شما  ۴۴ پلنوم 

اين پلنوم چه ويژگيهايي داشت و بر           
 چه مسائلي تاکيد گذاشت؟

يک موضوع بحث و          حميد تقوائي:  
بررسي در پلنوم اخير، به روال                     
هميشه، وضعيت سياسي ايران و             
جهان و موقعيت و اولويتهاي حزب         
در اين دوره بود. قطعنامه هائي در           
مورد اوضاع سياسي جهان و ايران           
در پلنوم تصويب شد که متن آنها              
منتشر شده است. پلنوم در عين حال       
قرارهاي متعددي در مورد ضرورت       
به روز کردن تشکيالت حزب، مساله  
تامين مالي حزب، آموزش حزبي  و        
برگزاري سمينارها و کنفرانسهاي           
علني  به تصويب رساند. اغلب اين          
قرارها بوسيله کادرهاي حزب                  
پيشنهاد شده بودند و در خود پلنوم           
نيز کادرها نقش فعالي در بحث حول        
اين مسائل ايفا کردند. به نظر من             

همين دخالتگري      ۴۴ ويژگي پلنوم     
فعال کادرهاي حزب در مباحث و            
مصوبات پلنوم بود. ما از چند هفته        
قبل از پلنوم صفحه فيسبوکي ويژه          
اي را به تدارک سياسي پلنوم                       
اختصاص داده بوديم و کادرها اسناد    
پيشنهادي خود را در اين صفحه               
مطرح کرده و به بحث گذاشته بودند.        
ميدانيد که همه کادرهاي حزب               
ميتوانند اسنادي را، با تاييد دو                
عضو کميته مرکزي، براي تصويب         
به پلنومها ارائه بدهند و در جلسات         
پلنوم کميته مرکزي شرکت کنند.             
در اين پلنوم مجموعا هفتاد کادر و         
عضو کميته مرکزي شرکت داشتند       
و اين فضاي بسيار فعال و زنده اي به          
پلنوم داده بود. يازده سند در اين                
پلنوم مورد بحث قرار گرفت و ده               
سند به تصويب رسيد و اين در تاريخ         
پلنومها و کنگره هاي حزبي يک                
رکورد است. اما اهميت اين امر               
تنها از نظر تعداد و کميت اسناد                
نيست. اين مصوبات بر مسائل و            
ضروريات عملي پيشاروي حزب             
انگشت ميگذارند و راه حلهاي                 
معيني را ارائه ميدهند که در اين             
دوره راهنماي کار هيات اجرائي و            

کميته هاي حزبي خواهد بود. من            
اميدوارم اين اشتراک و دخالتگري           
فعال کادرها در سياست گذاري و              
اجراي سياستهاي حزبي ادامه پيدا          
کند و گسترده تر بشود و بعد از اين            
پلنوم کل حزب بتواند بر متن زمينه         
مساعدي که در ايران و منطقه و در          
کل جهان براي پيشرويهاي چپ                  
بوجود آمده با انرژي و تواني چند               

 برابر گذشته به پيش برود.  
 

پالتفرمي در سند "             انترناسيونال:
براي رهبري حزب کمونيست کارگري  
ايران"، که شما به پلنوم ارائه داديد             
يک فاکتور مهم اوضاع سياسي ايران      
بعد از توافق هسته اي است. نظر               
شما درباره روند اوضاع سياسي در           
ايران چيست و بعد از توافق هسته اي 

 چه تغييراتي کرده است؟
عالوه بر سندي که         حميد تقوائي:      

اشاره کرديد در قطعنامه "در مورد          
وضعيت سياسي ايران پس از                    
توافقات هسته اي" که باتفاق آرا                
تصويب شد  نيز مولفه هاي اصلي           
شرايط سياسي جديد در ايران تبيين        
شده است. دو مولفه مهم در شرايط         
بعد از توافق هسته اي از نظر                       
اقتصادي تشديد وخامت اوضاع            
اقتصادي عليرغم رفع تحريمها و از        
لحاظ سياسي حاد شدن کشمکش و       
اختالف جناحها بر سر رابطه با                  

 آمريکا و غرب است. 
  

امروز حتي اعضاي کابينه               
روحاني اعتراف ميکنند که                     
وضعيت اقتصادي وخيم تر خواهد          
شد و در مورد رکود شديد و حتي               
فلج اقتصادي هشدار ميدهند. اين         
يکبار ديگر صحت تحليلهاي حزب        
را در مورد بحران ساختاري اقتصاد        
جمهوري اسالمي نشان ميدهد. ما       
بارها تاکيد کرده ايم که اين بحران با          
تحريمها شروع نشده و با رفع                      
تحريمها نيز حل نخواهد شد. مساله      
اينست که استراتژي و هويت ضد             
غربي و ضد آمريکائي جمهوري              
اسالمي، که خامنه اي در اين دوره           
حتي بيشتر از گذشته بر آن تاکيد               

ميکند، به نوعي اقتصاد مافيائي         
مبتني بر فعال مايشائي  باندها و            
دارو دسته هاي قدرتمند اقتصادي          
در جمهوري اسالمي نظير بيت                 
رهبري و سپاه  و غيره را شکل داده             
که با ملزومات کارکرد متعارف و           
سودآوري سرمايه گذاريهائي که              
قرارست بعد از توافق هسته اي                  
ظاهرا رونق پيدا کند، در تناقض              

 قرار دارد. 
از نظر سياسي هم بعد از توافق          
هسته اي مساله رابطه با غرب که در  
واقع به شرايط حفظ قدرت و بقاي             
جمهوري اسالمي مربوط ميشود          
بيش از پيش به محور کشمکشها و         
اختالفات بين جناحهاي حکومتي        
رانده ميشود. جناح روحاني بقاي            
جمهوري اسالمي را در تعامل                 
بيشتر و گسترش رابطه با آمريکا و          
غرب ميداند و خامنه اي و جناح              
اصولگرا برعکس معتقد است که          
هر درجه نزديکي با غرب به تضعيف 
نظام جمهوري اسالمي منجر                   
ميشود. اين در واقع کشمکشي بر           
سر استراتژي بقاي حکومت است که       
يک پارادوکس و تناقض واقعي نظام        
جمهوري اسالمي را منعکس                 
ميکند. تناقض بين هويت و                    

 -استراتژي ضد آمريکائي حکومت     
که خصلت نما و شناسنامه جمهوري      
اسالمي در جنبش اسالم سياسي در       
منطقه و در عرصه سياست در خود         

از يکسو و نياز به                  -ايران است   
پذيرفته شدن به بازار اقتصاد و                   
سياست جهاني که از ملزومات بقاي      

 اقتصادي آنست، از سوي ديگر.  
اين پارادوکس و تناقض که از           

در   -ابتداي روي کار آمدن حکومت       
همان دوره حاد شدن اختالف بين              
جناح بني صدر و حزب جمهوري              

تا بامروز به اشکال                   -اسالمي
مختلف وجود و ادامه داشته است           
همواره باعث کشمکش بين دار و             
دسته هاي مختلف حکومتي بوده          
است و به نظر من تا اين حکومت بر          
سر کار است راه حلي نخواهد داشت.       
اين تناقض تنها با بر افتادن                       

 جمهوري اسالمي حل خواهد شد.          

اما فاکتور مهم و تعيين کننده         
اي که در شرايط سياسي ايران بايد            
در نظر داشت اعتراضات و مبارزات      
کارگران و توده مردم است. بعد از              
توافق هسته اي اين مبارزات به چند        
دليل گسترده تر خواهد شد. اول                
اينکه توده مردم توافق و نزديکي با          
آمريکا را به بهتر شدن رفاه و                       
وضعيت معيشتي و همچنين                  
تضعيف اسالميت و قوانين و                   
فرهنگ و مقدسات اسالمي که              
حکومت بر جامعه تحميل کرده              
است تعبير و ترجمه ميکنند و با اين     
انتظار و توقع حکومت را بچالش             
ميکشند. اما واقعيت اينست که           
کل حکومت، هيچيک از جناحهاي        
حکومتي، نه ميخواهد و نه ميتواند      
به اين انتظار و توقع مردم پاسخ                 
بدهد. علت ديگر اينست که از                  
لحاظ اقتصادي حتي اگر تحريمها         
تماما بر طرف شود و سرمايه                    
گذاريها  گسترش پيدا کند بمنظور          
تامين سودآوري و رقابت در بازار              
جهاني و داخلي الزمست سياست          
رياضتکشي اقتصادي با شدتي بيش 
از گذشته به اجرا در بيايد و اين                   
معنائي بجز تشديد فقر و فالکت و           
بي تاميني اقتصادي نخواهد داشت. 
از لحاظ سياسي هم رژيم خواهد               
کوشيد با تشديد اختناق و                          

که يک شاخص آن              -سرکوبگري    
شکسته شدن رکورد اعدامها در              

بخيال خود از        -دوره روحاني است    
گسترش اعتراضات توده مردم در          
فضائي که توافق هسته اي و گفتمان        
عاديسازي رابطه با غرب ايجاد کرده      
است ممانعت کند. مجموع اين              
شرايط تقابل و قطبندي بين جامعه         
و حکومت، يا بعبارت ديگر مقابله         
کارگران و توده مردمي که جانشان به 
لب رسيده است با کل نظام جمهوري         
اسالمي را بيش از پيش تشديد                
خواهد کرد. اين مبناي تحليلي               
سياستها و تاکتيکهاي مبارزاتي و         
عملکرد حزب ما در دوره ايست که          

 پيش رو داريم.
 

در سند اولويتها           انترناسيونال:
بعنوان فاکتور ديگر از سربلند کردن        

گرايش و جنبش اجتماعي             يک     
سکوالريستي و مدرن در منطقه اسم   
برده ايد. نقش اين گرايش و رابطه آن          
را با آينده کمونيسم و جنبش کارگري 
در تحوالت آتي منطقه چگونه مي          

 بينيد؟
به نظر من جنبش      حميد تقوائي: 

سکوالريستي که بيش از دو ماه               
است در عراق و اخيرا در افغانستان          
سر بلند کرده است جنبش بچالش            
کشيدن نه تنها دولتها و نيروهاي              

 -اسالمي بلکه نظم نوين مذهب             
قومي عشيرتي است که آمريکا و           
متحدينش تالش کرده اند در منطقه      
خاورميانه پياده کنند. بهمين خاطر       
از نطر مضمون و اهداف عيني، اين         
حرکت خصلتي ضد نظم نوين                   
کاپيتاليستي دارد و در کمپ چپ و          
نقد کارگري وضعيت موجود قرار            
ميگيرد. در مقطع اولين حمله                 
آمريکا به عراق، جنگ خليج در سال  

، منصور حکمت اين واقعه        ۱۹۹۱ 
را "طلوع خونين نظم نوين جهاني"            
ناميد و اکنون بعد از نزديک به سه              
دهه جنگ و آتش و خون در                         
خاورميانه توده مردمي که هدف             
مستقيم تهاجم و تحميل اين نظم              
خونين کاپيتاليستي بوده اند با پرچم       
سکوالريسم و مدنيت و جامعه و             
نظام مدني بپا خاسته اند. اين حرکت 
شاخه خاورميانه اي جنبش چارلي          
ابدو در فرانسه و جنبش اشغال وال            
استريت در غرب است. آمريکا و             
متحدين غربي اش، بهمراه روسيه و         
دولتها و نيروهاي اسالمي در منطقه      

ترکيه و عربستان و جمهوري                  -
اسالمي و دولت بشار اسد و داعش          

در ايجاد شرايط فاجعه بار         -و غيره 
امروز در خاورميانه نقش داشته اند.       
اين نيروها اکنون در فضائي که ناکام       
ماندن استراتژي هژموني طلبانه             
ميليتاريستي آمريکا ايجاد کرده           
است فعال شده و مشغول يارگيريها و 
تجديد يارگيريهاي منطقه اي و                
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 3 ۶۳۷شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

سرنگونـي هـواپـيـمـاي سـوخـوي            
روسي توسط فانتوم هـاي تـرکـيـه در         

ـه سـرآغـاز         –مرز هوايي ترکيه  سـوري
تنشي جديد در مناسبات منطقه اي   
و در ابعاد بين المللي شده اسـت. ايـن      
کشمکش به کجا مي انجامد؟ تاثيـر  
آن بر روندهاي سـيـاسـي جـاري کـدام            
است؟ به سئواالت متـعـددي در ايـن        
زمينه بايد پرداخت: کـدام عـوامـلـي          
بــاعــث روي آوري بــه چــنــيــن اقــدام             
نظامي اي از جانب ترکيه شده اسـت؟  
ـه             ـه ب مناسبات ميان ترکـيـه و روسـي
کدام سو ميرود؟ احتمال جنـگ و رو      
در رويي نظامي در مناسبات مـيـان     
کشورها و يا در سطح جهـانـي چـقـدر       
ـه اي و بـيـن                است؟ موقعيت مـنـطـق
المللي ترکيه و روسيه دستـخـوش چـه      
تحوالتي خـواهـد شـد؟ اهـداف ايـن               

 کشمکش کدام است؟
 

 	� ��Hط �W ه�ا$
سقوط هواپيماي روسـي تـوسـط      
ــرکــيــه چــاشــنــي               ــيــروي هــوايــي ت ن
کشمکشي مهم در سطح منطقه و در 
ـلـي شـده اسـت کـه                      سطـح بـيـن الـمـل
ـفـاوت در             مدتهاست در اشـکـال مـت
جريان است. کاهـي اسـت کـه عـمـال            
کمر شتر را شکسته است. ايـن اقـدام        
بر خالف ادعـاهـاي دولـت اسـالمـي          
ترکيه نميتواند اقدامي غيرعمد و يـا    
آنطور که دولت اردوغان ادعا ميکنـد  
ــت                ــوي ــاخــت ه ــدم شــن ــاشــي ازع ن
ــاشــد.              ــظــر ب ــيــمــايــي مــورد ن هــواپ
ـه ادعـاي                هواپيمايي که حـتـي بـنـا ب
ترکيه و يا ناتو و آمريکا حداکثر چنـد  
ـه بـوده      ثانيه در محدوده آسماني ترکي
است، نميتوانسته است که يـک خـطـر      
ـقـي شـود. در               ـل ـه ت نظامي براي ترکـي
ـلـي ايـن اقـدامـي            مناسبات بين المـل
ــارهــا مــيــان                   ــارهــا و ب اســت کــه ب
کشورهاي منطقه صورت ميـگـيـرد.    
اخيرا الکسي سيپراس، نخسـت وزيـر     
ـفـرانـس پـاريـس،            يونان در حاشيه کـن
اعالم کرده است که تـرکـيـه خـود هـر          
روزه حــريـم هـوايــي يــونـان را نــقــض              
ميکند و نيروي هوايي اين کشور ايـن  
هواپيمـاهـا را از مـحـدوده فضـايـي               
يونان خارج ميکـنـنـد، بـدون ايـنـکـه            
ـه   الزاما اين نقض حريم هوايي منجر ب

سرنگوني هواپيماهاي کشور مربوطه 
گــردد. چــنــد روز پــيــش نــيــز دولــت             
اسرائيل اعالم کرد که يک هواپـيـمـاي    
روسي که بر فراز ارتفاعات جـوالن در    
پرواز بود، اشتباها وارد حريم فضايـي  
اسرائيل شده که با تذکر اين دولت اين 
محدوده را ترک کرد. از ايـن رو بـايـد           
ـه    نتيجه گرفت که اين اقدامي عامـدان
ـقـشـه                 بوده و گوشه اي از پـيـشـبـرد ن
عملي است که ترکيه در سطح منطقه 
دنبال ميکند. و سئوال اين اسـت کـه        
کدام نقشه عملي اين اقدام را توضيـح  

 ميدهد. 
سرنگوني هواپيماي روسي عمـال  
يک پرووکاسيون سـيـاسـي از جـانـب            
دولت ترکيه اسـت. گـامـي اسـت در              
جــهــت افــزايــش تشــديــد تــخــاصــم            
نيروهاي منطقه اي درگير در اوضـاع    
سوريه. ترکيه عضو ناتو اسـت و زيـر        
چتر نظامي و پيمان دفاعي ناتو قـرار    
دارد. هرگونه حمله و برخورد نـظـامـي    
ميان ترکيه عمال ميتوان پاي نـاتـو و     
نيروهاي اين غول نظامي را به دنـبـال     
داشته باشد. دولت ترکيه اخيرا با قرار  
ـه                   دادن يـک پـايـگـاه نـظـامـي خـود ب
ـه،               آمريکا براي پـرواز بـر فـراز سـوري
عمـال مـوقـعـيـت ويـژه اي در قـبـال                   
آمريکا بدست آورده است. مـيـدانـنـد        
ــرواز بــه                   ــدون صــدور اجــازه پ کــه ب
هواپيماهاي آمـريـکـايـي ايـن کشـور           
عمال قادر به ايفاي نقـش مـوثـري در        

 سوريه نخواهد شد. 
بعالوه ادامـه حـمـالت نـظـامـي             
ـه و بـمـبـاران مـنـابـع               روسيه در سوري
نفتي داعش، نابودي تانکرهاي نفتـي  
اي که محموله هايشان اسـاسـا عـازم      
ترکيه هستند و از اين طريق به فـروش  
ميرسند، عمال موقعيـت تـرکـيـه در         
سوريه را تضعيف کرده است. نتيجتـا   
ترکيه براي حفظ موقعيت شـکـنـنـده       
خود بايد کاري ميکرد. از اين رو ايـن   
ـه     پرووکاسيون را تنها ميتوان به مـثـاب
اقدامي تالفي جويانه از جانب ترکـيـه   
تلقي کرد، با اين محاسبه کـه قـدرت     
مانور روسيه در مقابله به مثل عـمـال   
مــحــدود اســت و هــر گــونــه عــمــل              
متقابلي از جانب روسيـه در امـتـداد        
ـه بـا نـاتـو          خود عمال به معناي مقابل
ـه        است. اقدامي که روسيه نميتـوانـد ب

 سادگي به آن متوسل شود.     

اما محاسبات دولـت اسـالمـي        
ترکيه تنها بر بـخـشـي از مـعـادالت            
منطقه استوار شده و عمال تکيه غيـر  
ـقـش                   قابل قـبـولـي بـر هـمـکـاري و ن
ـه                   نيروهاي نـاتـو و اروپـا دارد. تـکـي
گاهي که خود چندان ميل و رغـبـتـي    
به حمايت ترکيه در چنـيـن شـرايـط و         
ـفـا مـيـکـنـد،                 نقش دوگانه اي کـه اي
ندارد. اولين واکنش را دولـت آلـمـان           
نشان داد. عـمـال تـرکـيـه را در ايـن                  
حــادثــه مــقــصــر اعــالم کــردنــد. در             
ـه هـاي          آمريکا ژنرالهاي مفسـر رسـان
بستر اصلي عمال بر اخراج تـرکـيـه از      
ناتو و مخاطراتـي کـه مـاجـراجـويـي           
اردوغان ميتواند براي ناتو و اوضـاع      
بين المللي داشته باشـد، پـرداخـتـنـد.        
ـه دسـت راسـتـي فـوربـز عـمـال                  نشري
خواهان اخراج ترکيه از نـاتـو شـد. از           
طرف ديگر دبير کل ناتو و اوباما نـيـز   
اعالم کردند که از ترکـيـه در مـقـابـل          
تهاجم خارجي دفـاع خـواهـنـد کـرد.            
تناقضات نـاتـو در پـس ايـن واقـعـه                 

 عمال آشکار شد.
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تخاصمات ايـن دو کشـور در قـبـال               
درگيريهاي سوريه چه سـيـري را طـي        
خواهد کـرد؟ آيـا درگـيـري نـظـامـي                
محتمل و جنگي فراگير و گسترده تـر  
از جنگ نيابتي در سوريه مـيـان دول     

 ارتجاعي دخيل محتمل است؟  
در پــاســخ بــايــد گــفــت کــه اگــر چــه               
پرووکاسيون دولت ترکيه چنين هدفي 
را بعضا دنبال ميکند، اما نيروهايـي  
که سـرنـوشـت چـنـيـن وضـعـيـتـي را                 
ـلـي      اساسا رقم خواهند زد عمال تـمـاي
به شکل دادن به چنين وضـعـيـتـي يـا        
کشيده شدن به چـنـيـن وضـعـيـتـي را            
ندارند. مخاطرات چنين مسـيـري را        
ميدانند. ميگويند جنگ را ميـتـوان    
بسادگي آغاز کرد اما پـايـان دادن آن       
به سادگي قبال انجام نيست. نتيجـتـا    
هر دو طرف را، عليـرغـم تـنـاقضـات        
درونــي خــود، بــه "خــويشــتــنــداري"            
فراخواندند. ابعاد کـنـونـي وضـعـيـت            
فاجعه انگيزي که در سوريه در جريـان  
است، فشار قابل مـالحـظـه اي را بـر           
دول اروپايي وارد کـرده اسـت. مـوج             
پناهندگان مستاصلي که کـوه هـا و         
درياها و صحراها را به اميـد يـافـتـن       

مامني مي پيمايـنـد، پـي آمـدهـاي          
وضعيتي هستـنـد کـه اروپـاي واحـد            

 حاضر به پذيرش آن نيست. 
ـقـابـل نـيـز بـر                     متعاقبـا روسـيـه در ت
مناسبات تجاري و اقتصادي خود بـا  
ترکيه انگشت گذاشت. قـطـع صـدور         
سوخت حياتي گاز به ترکيه يـکـي از       
اين اهرمهـاي فشـار و مـمـنـوعـيـت              
ورود کاالهاي صادره از ترکـيـه اقـدام      
ـه                     ـه بـود. روسـي ديگـر در ايـن زمـيـن
هدفش افشاي منـاسـبـات آشـکـار و          
پنهان هيات حاکمه ترکيه بـا داعـش       
ـقـش                  ـه نـيـز مـيـکـوشـد ن است. ترکـي
ــات                روســيــه در حــمــايــت از جــنــاي

 حکومت اسد را برجسته کند.
ـه      در حال حاضر طرفين اين تخاصـم ب
دنبال گرد آوري بيشترين نـيـروهـا در        
ـلـي                       ـه اي و بـيـن الـمـل سطـح مـنـطـق
هستند. روسيه در صدد جلب حمايت  
برخي کشورهاي کليدي اروپا و اعمال 
فشار بر ترکيه است. از طـرف ديـگـر         
تــرکــيــه بــه دنــبــال جــلــب حــمــايــت              
کشورهاي عرب منطقه و مشـخـصـا    
عــربســتــان ســعــودي و قــطــر اســت.           
واقـعـيـت ايـن اســت کـه چشـم انــداز                 
درگيري نظامي گستـرده از احـتـمـال         
بســيــار مــحــدودي بــرخــوردار اســت.        
آمـريــکــا و مـتــحــديــنــش عــلــيــرغــم          
ـقـابـل بـا روسـيـه در دوره                  گسترش ت
ـه يـک درگـيـري            اخير، خواهان ورود ب

 نظامي با روسيه نيستند.  
اما تخاصم حاضر را بايد در مـتـنـي      
گســتــرده تــر و بــعــضــا مســتــقــل از            
پرووکاسيـون تـرکـيـه در سـرنـگـونـي               
هواپيماي روسي مـعـنـي و تـعـريـف             
ـه تـالش                   کرد. در ايـن راسـتـا بـايـد ب
روسيه براي ايجاد شکاف در صـفـوف   
آمريکـا و اروپـا در قـبـال روسـيـه و                   
ــزايــش              ــراي اف هــمــچــنــيــن تــالش ب
مطلوبيت روسيه از جانب اروپا اشـاره    

 نمود.  
کشمکش اوکراين و تالش آمريـکـا و     
متحـديـن اش در اروپـا بـراي خـارج                
ـه             ـفـوذ روسـي کردن اوکراين از حـوزه ن
سرآغاز کشمکش قطب ناتو و روسيـه  
شد. خارج کردن اوکراين از حوزه نفـوذ   
روسيه عمال اين کشور را از کشـوري      

اروپايي به کشوري آسيايي   –آسيايي 
تــبــديــل مــيــکــنــد. ســيــاســتــي کــه            
محدوديتها و عواقب بسيار ناگـواري  

براي روسيه بدنبال خواهـد داشـت. از        
اين رو چه جـنـگ در شـرق اوکـرايـن              
توسـط نـيـروهـاي پـرو روسـي و چـه                  
ـه عـلـيـرغـم            دخالت نظامي در سـوري
اهداف مستقيـم و بـالواسـطـه خـود،            
هدف عمومي تري را دنبال ميکنند. 
از نقطه نظر روسيه، يک رکـن اصـلـي        
ـه نشـان       اقدام نظامي روسيه در سـوري
مطلوبيت ايـن نـيـرو در بـرابـر اروپـا                 
ــد،                ــکــن اســت. روســيــه تــالش مــي
مقبوليت خود را در عين حـمـايـت از      
ـه هـمـه         رژيم استبدادي اسد، با مـقـابل

 جانبه با داعش به ثبت برساند.  
از نقطه نـظـر روسـيـه، چـنـانـچـه ايـن                
کشور بتواند در عين حفظ بنيادهـاي  
ـه، داعـش را عـمـال               حکومت سـوري
نابود کـنـد و يـا دسـت و پـايـش را                     
حسابي قيچي کند، توانسته است کـه  
عمال مطلوبيت خود را بمثابه نيرويي 
که قادر شده است که اروپـا را از شـر           
داعش خالص کند، نشان دهـد. ايـن      
"برگ برنـده" روسـيـه در ايـن مـقـطـع                  
است. يک هدف روشن پوتـيـن تـاثـيـر         
گذاري بر موقعيت و مناسبات اروپـا    

 در قبال روسيه است.  
روسيه ميکوشد با خالص کردن اروپا 
ـقـش بـرتـر و                      از شـر داعـش عـمـال ن
موقعيت غير قابل انکار روسيه را در   
معادالت بين المللي و در قبال اروپـا    
نشـان دهــد. ايـن اهـرمــي اســت کــه               
ـه اي و               عالوه بر محـاسـبـات مـنـطـق
ـه                  منافع ارتـجـاعـي ايـن کشـور را ب
ـه             دخالت نظامـي گسـتـرده در سـوري

 کشانده است.  
در قســمــت بـعــدي بــه مســائــل زيــر            
پرداخته خواهد شد: سوريه چه نقـشـي    
در سيـاسـت عـمـومـي روسـيـه و در                
کشمکشهاي منطقه اي و جهانـي در    
اين دوره بازي مـيـکـنـد؟ مـوقـعـيـت             
جمهوري اسالمـي در ايـن تـحـوالت           
ـه       چگونه رقم خواهد خورد؟ بـاالخـره ب
مساله داعش مـيـرسـيـم. هـمـه ايـن               
نــيــروهــا حــداقــل در ســطــح ظــاهــر            
ـقـدنـد خـواهـان نـابـودي داعـش                معت
ـه نـتـايـج            هستند، آيا اين سياستـهـا ب
مورد نظر خواهد رسيد؟ راه اسـاسـي       

 نابودي داعش کدام است؟
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حزب که اخـيـرا بـرگـزار        ۴۴ در پلنوم 
ـبـش            شد قطعنامه اي در مـورد جـن
کارگري به تصويب رسيد. در مـورد       
اين قطعنامه سواالتي را بـا اصـغـر          
ـيـسـت         کريمي از رهبري حزب کـمـون

 کارگري مطرح کرده ايم. 
 

مصوبـات قـطـعـنـامـه          انترناسيونال: 
ـنـاي               درباره جنبـش کـارگـري بـر مـب
شاخص هـايـي در مـورد وضـعـيـت             
سياسي و اجتماعي در ايران است که 
در ابتداي قطعنامه آمده اسـت. ايـن        
ــه                   ــر چ ــا در دوره اخــي شــاخــص ه
ـبـش       تغييراتي کرده و تاثير آن در جـن

 کارگري به چه شکل است؟
اين شاخص ها در يـک   اصغر کريمي:

بيان کلي دو چيز است. يـک مسـالـه         
مربوط است به شـرايـط سـيـاسـي و            
اقتصادي حاکم بـر جـامـعـه، بـحـران           
عميق جمهوري اسـالمـي، سـيـاسـت        
تشديد رياضت اقتصادي و دورنـمـاي   
رکود و بيکاري و فقر و فالکت بيشتر 
و به موازات آن تشديد سـرکـوب هـا        
که دو رکن سياست دولت روحـانـي و     
کل جمهوري اسـالمـي را تشـکـيـل            
مــيــدهــد. وجــه ديــگــر آن مــربــوط             
ميشود به مبارزات کارگران کـه بـي       
وقــفــه ادامــه دارد، تــالش گســتــرده          
ـيـن و تشـکـل هـاي کـارگـري،                  فعـال
حضور خانواده ها در اعـتـراضـات و      
ابراز وجود سياسي جنبـش کـارگـري      
در جامعه. يعـنـي در يـک طـرف بـا               
حــکــومــتــي بــحــرانــي و اقــتــصــادي        
ورشکسته مواجهيم و در طرف ديگر 
کارگران و مبارزاتشان و سنت هـايـي   
کــه بــه آن روي آورده انــد و بــه ســد                  
محکمي در مقابل اجـراي سـيـاسـت       
ـبـديـل         هاي ضد کارگري حکـومـت ت
شده اند. مبارزات معلمان نمـونـه اي      
از دست بردن بـه سـنـت هـاي نـويـن               
مبارزه، استفاده از مدياي اجتمـاعـي   
و شکل دادن به شبکه هاي اجتماعي 
قوي و موثر، خبررساني و رسـانـه اي     
کردن مبارزات خود، نمايندگي کردن 
برخي خواست هاي عمومي جامـعـه   
و از اينطريق تبديل شدن به يـک وزنـه     
مبارزاتي قوي است. اين کشـمـکـش     
ـلـه جـدي        براي هر دو سوي اين معـاد
است. نه دولت ميتواند بدون تشـديـد     

رياضت اقتصادي و تشديد فشـار بـه     
فعالين کارگري ادامه حيات بدهـد و    
ـتـوانـد ايـن                  ـبـش کـارگـري مـي نه جـن

 وضعيت را تحمل کند. 
 

معرفي فعالين و چـهـره   انترناسيونال:  
هاي جنبش کارگري چه جـايـگـاهـي       
ـيـشـتـر زيـر ضـرب            دارد؟ آيا آنها را ب

 قرار نمي دهد؟
ـنـکـه             اصغر کريمي:  ـنـظـر از اي صـرف

فعالين کارگري که شناخته ميشـونـد   
چــقــدر ضــربــه پــذيــر مــيــشــونــد يــا            
ـپـردازم،          نميشوند، که بعدا بـه آن مـي
ـتـوانـد بـدون               اما هيچ جنـبـشـي نـمـي
داشتن رهبران و چهره هاي شـنـاخـتـه     
شده که آن جنبش را در سطح جامعـه  
ـنـد، وزن و جـايـگـاه                   ـنـدگـي کـن نماي
سياسي معتبري در جامعه پيدا کنـد  
ـيـن         و در تحوالت سياسي نقـش تـعـي
کننده اي بعهده بگيرد. خفقان بي حد  
و حصر حاکم در زمان شاه و سرکوب 
بي امان جنبش کارگري، اجـازه نـداد     
نه تشکلي ساخته شود و نـه رهـبـران        
شناخته اي پا بـه مـيـدان بـگـذارنـد.             

ـقـالب      و فضـا و         ۵۷ بطوري که با ان
فرجه زيادي که ايـجـاد شـد، تشـکـل          
هاي کارگري و مشخصـا شـوراهـاي      
ـيـل             ـنـد امـا بـدل ـت کارگري شکل گرف
ـتـاده،    فقدان يک سنت مبارزاتي جا اف
ـبـش کـارگـري           قوي و اجتماعي، جـن
رهبران خود را بـه جـامـعـه مـعـرفـي            
ـتـوانسـت      نکرد و جايگاهي را که مـي
پيدا نکرد. به سـرعـت سـرکـوب هـا             
شروع شد و اين فرجه از دسـت رفـت.     
در دهه گذشته اما جنبش کارگري با 
سنت نويني به ميدان آمد و عليـرغـم   
ـيـحـقـوقـي           سرکوب سيستماتيک و ب
کاملي که وجود دارد تشکل هايي را 
شکل داد و دهها فـعـال کـارگـري بـه          
ـنـکـه           ـيـرغـم اي جلو صحنه آمدند. عل
اين تشکل ها به تشکل هاي توده اي 
ـيـل        قدرتمندي تبديل نشدند امـا بـدل
ـفـاوت و       دست بردن به سنت هاي مـت
اجتماعي تر، به تشکل هاي مـوثـري   
تبـديـل شـدنـد و هـمـراه بـا رهـبـران                    
شناخته شده که هميشه يـک پـايشـان      
در زندان بوده است، سيماي متفاوتي 
از جنبش کارگري به جامعه داده شد. 
ـبـش کـارگـري در             وزن اجتماعي جـن

جامعه باال رفت، به وزنه اي سيـاسـي   
تبديل شد و موقعيت کامال تـازه اي    
پيدا کرد. وجود فرد است که بـه يـک        
مبارزه چهره ميدهد، به اهرمي بـراي  
ـبـديـل               ـبـش ت پيشبرد اهـداف آن جـن
ـبـش هـا بـا               ميشود و در تقـابـل جـن
ـقـل آنـرا بـاال                     ـيـز وزن و ث يکديگـر ن
ـبـش             ـيـشـروي جـن ميبرد. اين براي پ
کارگري چه در مبارزات روزمره و چه 
ـيـه    در مبارزات توده اي و سياسي عل
جمهوري اسالمي اهـمـيـت حـيـاتـي           

 دارد. 

اما اينکـه رهـبـران کـارگـري بـا             
علني شدن بيشـتـر زيـر ضـرب قـرار            
ـيـسـت.         ميگيرند بنظر من اينـطـور ن
رهبران کارگري تحت نظام جمـهـوري   
ـنـکـه در سـطـح                    اسـالمـي اعـم از اي
جامعه شناخته شده باشند يا نه، زيـر  
ضرب قرار دارند. فرقش اين است که  
به درجه اي که در جامـعـه شـنـاخـتـه         
شده باشند دستگيري و زنداني کـردن  
ـيـشـتـري بـراي                  ـنـه بسـيـار ب آنها هـزي
جـمــهـوري اســالمـي دارد. سـر يــک              
جنبش بي نام و نشان را خيلي راحـت  
تر ميتوان زير آب کرد. عمال هـم در       
ده سال گذشتـه شـاهـد بـوده ايـم کـه               
ـنـکـه             ـيـرغـم اي جمهوري اسالمي عـل
مدام فعالين کارگري را زنداني کـرده    
است، اما اوال نتوانستـه اسـت جـلـو         
روند به ميدان آمدن فعالين کـارگـري     
را بگيرد و ثانيا هر فعال کارگري کـه    
زنداني شده، با ادامه مبارزه در زندان 
و رســانــه اي شــدن آن، جــمــهــوري               
ـيــشـتــري بــر خــود               اسـالمـي فشـار ب
احساس کرده است. هر فعال کارگري  
که شـنـاخـتـه شـده مـيـشـود دامـنـه                 
ـيـرات            نفوذش بيشتر مـيـشـود و تـاث
بيشتري بر جنبش کارگري ميگذارد. 

بايد فعالين کارگـري شـنـاخـتـه شـده           
ـنـد بـا آنـهـا             ـتـوان باشند تا رسانه ها ب
مصاحبه کنند، اسم و رسمشان هـمـه   
جــا مــطــرح شــود، مــردم آنــهــا را                

 بشناسند و از آنها محافظت کنند. 
 

قبال هم شمادر مطالب  انترناسيونال: 
متعددي بر اهميـت حضـور خـانـوده         
هاي کارگري در مـبـارزات کـارگـري         
تاکيد کرده ايد. چرا اينهمـه تـاکـيـد؟        
تجربه هاي تاکنوني در اين زمينـه را    

 چگونه ارزيابي مي کنيد؟

من تاکـيـد زيـادي بـر          اصغر کريمي: 
حضور خانواده ها کـرده ام امـا ايـن            
ـيـش از         هنوز کافي نيست و بسيـار ب
اين بايـد بـر ايـن نـکـتـه مـحـوري و                   
حياتي تاکيد گذاشت. اين وجـهـي از      
افزايش ثقل اجتماعي مبارزه کـارگـر   
در جامعه است. اگـر خـانـواده هـاي            
کارگران معدن سنگ آهـن بـافـق بـه           
ميدان نميامدند آيا شاهد به حـرکـت     
درآمدن مردم شهر ميبـوديـم؟ حـتـي       
امام جمعـه بـافـق تـحـت فشـار ايـن                
جنبش تهديـد بـه اعـتـصـاب! کـرد.              
چندين وزير و اسـتـانـدار و فـرمـانـده             
سپاه و فرماندار و دهها مـقـام ريـز و        
درشــت حــکــومــت دو مــاه در حــال            
جلسه و رفت و آمـد بـودنـد تـا ايـن                
غائله! را ختم کنند. قبل از ايـن هـم         
شــاهــد حضــور خــانــواده هــا در                  
اعتراضات کارگران بوده ايم از جـملـه   
در کيان تاير و هفت تپـه، امـا بـافـق         
ـنـه بـود و                 نقطه عطفي در ايـن زمـي
بدنبال آن شاهد روند رو به رشـدي در      
ايـن زمـيــنـه بــوده ايـم و در مـراکــز                  
متعددي همسـران کـارگـران حضـور         
يافته اند و اين ميرود که به سنت جـا  
افتاده اي تبديل شود. حضور خانواده  

ها خصلتي بسيار اجتـمـاعـي تـر بـه          
مبارزه ميدهد، ايـن مـبـارزه اي در            
خيابان اسـت و نـه در چـهـارديـواري              
کــارخــانــه و بــالفــاصــلــه هــمــه جــا             
منعکس ميشود. سکوت رسانه هـا     
را زودتر ميـشـکـنـد، و سـرکـوب آن             
بسـيـار دشـوارتــر و هـزيــنـه بـردارتــر               
مــيــشــود. حضــور خــانــواده هــا در            
تجمعات اعتراضي کارگران الاقل در 
اين مقطع جنبه سيـاسـي نـدارد امـا         
ثقل اجـتـمـاعـي مـبـارزه کـارگـر در               
ـقـل                    ـيـم و ث ـق جامعه را بـطـور مسـت
ـيـم    سياسي کارگر را بطور غير مستق
ـيـشــتـري بــه                   ـبـرد و فشـار ب بـاال مــي
جــمــهــوري اســالمــي و کــارفــرمــا             

 مياورد. 
ـيـل               در شرايطـي کـه کـارگـر بـدل
اعتراض با خطر اخراج مواجه اسـت،  
دست به عصا ميشود، اما همـسـران   
کارگران هيچ زنجيري نـدارنـد کـه در        
مبارزه از دست بدهند و نقش مهمـي  
ميتوانند ايفا کنند. آنجا که کارگـران   
شاغل محدود ميشوند اين همسـران  
آنها هستند که ميتوانند قدرت خـود  
را نشان بدهند. بعالوه اگر ميليون ها 
کارگر بيکار را در نظر بگيريد بيشتـر  
متوجه اهميت حضـور خـانـواده هـا           
ـيـکـار      خواهيد شد.ميليون ها جوان ب
ـنـد و         به راستي نيروي عظيمي هسـت
بخوبي قادرند با خواست کار يا بيمـه  
بيـکـاري خـانـواده هـاي خـود را بـه                  
ميدان بکشانند و يک مبارزه جـانـانـه    
را سازمان بدهند. متاسـفـانـه هـنـوز         
فعالين کارگري و رهبران اعتصابـات  
بهاي الزم را به اين مساله نميدهند و 
به اين دليل بايد بر اهميت آن بيشـتـر   
تاکيد کـرد، تـوضـيـح داد و مـوارد                
موفق را مقابل ديد همگان گـذاشـت     

 تا اين نيرو آزاد شود. 
 

يکي ديگر از نکاتي که  انترناسيونال: 
در اين قطعنامه مـورد تـاکـيـد قـرار          
ـلـي     گرفته جلب حمايت هاي بين المـل
ــارزات کــارگــري اســت. چــه               از مــب

 اهميتي براي اينکار قائل هستيد؟ 
 

ـيـز وجـهـي از               اصغر کريـمـي:    ايـن ن
جنبش نوين کارگري است. قدمت آن  
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درست است که امروز تروريسم درد مشـتـرک مـا و        
شما است، امـا الزم اسـت بـدانـيـد کـه نـاامـنـي و                      
اضطرابي که در حوادث اخـيـر تـجـربـه کـرديـد، بـا                 
رنجي که مردم عراق، يمن، سوريه، و افـغـانسـتـان         

انـد دو تـفـاوت           طي سالهاي متمادي تـحـمـل کـرده      
 عمده دارد ..."

 از پيام خامنه اي به جوانان غربي
 

تروريسم درد مشترک مردم غرب  و مردم ايران و ديگر 
کشورهاي اسالمزده است. اما خامنه اي بي جهت خود را    
وارد اين اشتراک کرده است. ايشان خود باعث و بـانـي درد        
مردم ايران و منطقه است و نه نماينده و دادخواه اين مـردم.  
در صدر ليست رنج کشيدگاني که خامنه اي عـنـوان کـرده        
است مردم ايران قراردارند. مردم ايران بيش از سه دهه است 
که تروريسم اسالمي را در هـيـات اعـدامـهـاي جـمـعـي و                 
قتلهاي زنجيره اي و بازداشت و شکنجه و زنـدانـي کـردن و        
ـيـک                 اعدام فعالين جنبش کارگري و سـرکـوب سـيـسـتـمـات
ـبـشـهـاي اعـتـراضـي              مبارزات و مقاومت زنان و ساير جـن
تجربه کرده اند و يکي از تفاوتهاي عمده رنج مـردم ايـران و       
کشورهاي اسالمزده با درد و رنج قربانيان غربـي تـروريسـم      
اسالمي همين واقعيت است. در اين ميان دولتهاي غـربـي    
تنها تروريسم در غرب را به رسميت ميشناسند و محـکـوم   
ميکنند و در مقابل تروريسم قانوني ودولتي و هر روزه اي     

که حکومتهائي نظير جمهوري اسالمي و يا نيروئي ماننـد  
داعش مداوما عليه مـردم کشـورهـاي اسـالمـزده انـجـام                
ميدهند عکس العمل چـنـدانـي نشـان نـمـيـدهـنـد. حـتـي                   
ـيـت     متفکرين و مقامات دولتي در غرب تحت عنوان نسـب
ـلـغـات خـود بـراي                  ـي ـب فرهنگي و مالتي کالچراليسـم در ت

بعنوان تـمـدن و فـرهـنـگ             -مذهب و سياستهاي مذهبي 
ـقـطـه           -مردم کشورهاي اسالمزده جا باز کرده اند. از ايـن ن

نظر خامنه اي و البغدادي و امثال فوکوياما و هانتيـگـتـون    
نـظـري      -همنظر و هم جهـت انـد. ايـن تـوجـيـه سـيـاسـي                     

ـيـز يـک               تروريسم اسالمي در خود کشـورهـاي اسـالمـزده ن
تفاوت عمده ديگر برخورد به تروريسم اسالمي در غـرب و      
در کشورهائي نظير ايران است. خامنه اي تصور کرده است 
در پناه جنايات داعش ميتواند حکومت خود را معتـدل و    
مخالف تروريسم جلوه بدهد اما مردم ايران مدتـهـاسـت بـا       
شعار "داعشي حيا کن کشورم را رهـا کـن"، از جـملـه در                 
اعتراض به اسيدپاشي هاي اوباش حکومتي به روي زنـان،    

 به اين تشبثات پاسخ داده اند. 
خامنه اي در پيامش بر شناخت اسالم واقعـي تـاکـيـد       
ميکند. توصيه ما به جوانان غربي بـراي شـنـاخـت اسـالم            
ـيـه        واقعي رجوع به کارنامه جنايات جمهوري اسالمـي عـل

 مردم ايران است. 
         ۲۰۱۵ دسامبر  ٢ 
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حزب همبستگي افغانستـان  
در اطــــالعــــيــــه اي کــــه در                 
مـحـکـومـيـت حـکـم شـش سـال                
زندان جعفر عظيم زاده مـنـتـشـر     
کرده است ازقول او نقل ميکـنـد   

 که:  
..کاري که در ايران توسـط  «

دولت و صـاحـبـان سـرمـايـه بـا                
مهاجرين افغاني صورت گرفـتـه   
است چيزي جز تحميـل بـدتـريـن       
شرايط کار و زيسـت بـراي آنـان          
نبوده است. شدت استثمار باال،  
محروميت از تامين اجتـمـاعـي    

هاي همـگـانـي، پـرداخـت         و بيمه
تـريـن      تريـن مـزد در سـخـت           نازل

کارها و هـزار و يـک مصـيـبـت              
ديگر، تنها چيزي بوده است کـه    

داري ايران، نصـيـب ايـن       سرمايه

هاي پناهنـده از جـنـگ و           انسان
 ناامني کرده است.

... تحقـيـر و تـوهـيـن و نـفـرت                   
پــراکــنــي نســبــت بــه کــارگــران           
مـهـاجـر افـغـانــي بـراي تـوجـيــه               
بيکاري در کشور، سـوي ديـگـر        
ستم مضاعفي است که در طـول  
بيش از سي سال گذشته بـر ايـن     
کارگران رفته است. طوريکـه از     
اين منظر ظالمانه روزي نـبـوده       
ــهــادهــاي               ــت و ن اســت کــه دول

ساز کارگـري بـراي سـرريـز          دست
کردن بار بحران بيکاري بر دوش 
کارگران مهاجر افغاني، آنـان را    
گوشت دم توپ نکنند، دست بـه  
تبليغات نژادپرستانـه بـر عـلـيـه          
آنان نزنند و يا هر از چند گاهـي  

هاي کـار، بـا      با يورش به محيط

توهين و تـحـقـيـر آنـان را روانـه             
 »مرزها ننمايند...

حزب همبستگي ميـنـويسـد    
زاده بـه ايـن نـکـتـه           "جعفر عظيم 

برده بود که ستم و اسـتـثـمـار        پي
ــژاد و مــذهــب               ــگ، ن مــرز، رن

 شناسد." نمي
ايــن جــلــوه بــا شــکــوهــي از          
همـبـسـتـگـي کـارگـران ايـران و               
افــغــانســتــان اســت. يــک فــعــال           
سرشناس کارگري و يـک مـدافـع      
پيگير حقوق کـارگـران مـهـاجـر          
افغاني بزندان افتاده است و يـک  
حزب افغانستاني به حمـايـت از     
او بـرخـاسـتـه اسـت. نـفـس ايــن                 
حرکت و اعالم همبستگـي بـيـن      
فعالين جنـبـش عـلـيـه "سـتـم و               
استثـمـار" ي کـه "مـرز، رنـگ،                

شناسد" کيـفـر     نژاد و مذهب نمي
خواست قاطعي نه تـنـهـا عـلـيـه         
حکومت جمهوري اسالمي بلکه 
عليه کـلـيـه نـيـروهـاي راسـت و              
ــالــيــســت اســت کــه از            نــاســيــون
تعصبات و "افتخارات" مـلـي و       
مــيــهــنــي بــراي خــود ســرمــايــه          
سياسي سـاخـتـه انـد و  افـق و                  
سياست و عملکردي جـز نـفـرت        
پراکني عليه مردم منـتـسـب بـه       
مليت و نـژاد و مـذاهـب ديـگـر            
ندارند. جـعـفـر عـظـيـم زاده هـا               

چهره و نماينده مبارزه عليه اين 
تــفــرقــه افــکــنــي هــاي مــلــي و            
مــذهــبــي و نــژادي هســتــنــد و            
شايسته گرمترين حمايت هـا از    
سوي نيروهاي چپ و آزاديـخـواه     
در ايــران و افــغــانســتــان و در               

 سراسر جهان!  
         ۲۰۱۵دسامبر  ٢

هـــا تـــروريســـت        "مـــا ايـــرانـــي    " 
 ها را باز کنيد."  نيستيم، مرز

يک پناهجـوي ايـرانـي در مـرز            
 مقدونيه -ترکيه

اين حرف دل هزاران پناهجو 
از ايــــران و از کشــــورهــــاي                 
اسالمزده اسـت. جـنـايـت اخـيـر            
داعش در پـاريـس بـاعـث شـده              
است تا دولتهاي اروپائي بـهـانـه    
تازه اي براي مـمـانـعـت از ورود         
پناهجويان پيدا کنند: جلوگيري  
از ورود تروريستها! امـا ده هـا          
هزار آواره اي  که براي رهائي از 
شر نيروها و دولتـهـاي اسـالمـي       
به غرب پناهنده شـده انـد خـود          
اولين قربانيان تروريسم اسالمي 
هستند. دولـتـهـاي اروپـائـي در             
اتحاد با آمريکا خود در مسلـط  
کــردن تـــروريســـم بـــر زنـــدگـــي           
ميليونها مردم در خـاورمـيـانـه         
نقش داشته اند. از ايـن دولـتـهـا        
انتظار نميرود  سياست انسـانـي     
و مترقي اي در قبال پناهندگـان  
اتخاذ کنند. اين بعهده مـردم و       
نيروهاي چپ و مترقي در اروپـا    
اســت کــه بــا اعــمــال فشــار بــر              
دولتهاي غربي مـرزهـا را بـروي        

 پناهجويان باز کنند. 
نکته مهـم ديـگـر جـنـبـشـي            
است که عليه نيروها و دولتهاي 
اسالمي در عراق و افغانستان و 
ديگر کشورهاي خاورمـيـانـه در      
جريان است. اين جـنـبـش نـويـن           
سکوالريستي نشـانـدهـنـده ايـن          
واقـــعـــيـــت اســـت  کـــه مـــردم              
ــا             ــه ــن ــزده ت ــاي اســالم کشــوره

ــه                ــابســت ــان دســت و پ ــي ــان ــرب ق
سياستهاي تروريستي نيسـتـنـد،    
بلکـه در سـخـت تـريـن شـرايـط                
فعاالنه عليه نيروهـاي اسـالمـي      
بپا خاسته اند. مردم ايـران نـيـز         
ســالــهــاســت عــلــيــه حــکــومــت          
هــمــتــايــان داعــش در ايــران و             

ــي آن              ــروريســت ــاي ت ــه ــاســت ســي
مبارزه بيوقـفـه اي را بـه پـيـش              
ميبرنـد. ايـن مـبـارزات شـاهـد              
ديگري بر اين واقعيت اسـت کـه     

و کـل کشـورهـاي         -مردم ايران 
نه تنها بـه تـروريسـم       -اسالمزده

اسالمي و اسالمـيـون حـاکـم در         
اين کشورها ربطي ندارند بـلـکـه    
فعاالنه در مقابل آن  قرار گرفته 
اند. اين واقعيت را بايد در برابر  
چشــمــان مــردم در کشــورهــاي           
اروپــائــي قــرار داد و نــه تــنــهــا            
جنبش دفاع از پناهجويان بلکـه  
مقابله و مـبـارزه بـا دولـتـهـا و               
ــا                 ــي و بـ ــالمـ ــاي اسـ ــروهـ ــيـ نـ
سياستهاي دولتهـاي غـربـي کـه         
موجب افسار گسيـخـتـگـي ايـن        
نيروها شده اسـت را تـعـمـيـق و            
راديکاليزه کرد و گسـتـرش داد.     
جنبش دفـاع از پـنـاهـجـويـان و             
جنبش سکوالريستي در منطقـه  
در واقع دو روي يـک سـکـه انـد.         
بايد دست اين جـنـبـشـهـا را در            
دست يکديگـر گـذاشـت. شـعـار           
پناهجويان بايد ايـن بـاشـد: مـا          
ــروريســم              ــا ت ــه ب ــيــروي مــقــابل ن

 هستيم، مرزها را باز کنيد!   
  ۲۰۱۵دسامبر  ٢
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 6 ۱۳۹۴آذر  ۱۳ انترناسيونال 

جنگ و جنايت و خونريزي عليه               
 يکديگر و عليه مردمند. 

اعتراضات توده اي عراق و                
افغانستان عليه کليه اين دولتها و            
نيروهاي اسالمي و غربي قرار دارد.        
وقتي مردم عراق عليه نيروهاي سني 
و شيعه و عليه تجارت مذهب شعار        
ميدهند و خواست مدنيت و دولت و        
جامعه سکوالريستي و مدني را              
مطرح ميکنند در واقع نه تنها                    
نيروهاي اسالمي، بلکه دولتهاي              
غربي و بورژوازي جهاني را که موجد         
اين وضعيت بوده اند و از مقطع                   
جنگ خليج تا بامروز تالش کرده اند         

 –تا با اتکا به نيروهاي اسالمي                 
عشيرتي سياستها خود را به        -قومي

پيش ببرند، بچالش ميکشند و عمال       
در برابر منافع و اهداف  بورژوازي                
منطقه و بورژوازي جهان قرار                      
ميگيرند. به همين دليل  است که ما         
تقريبا با سکوت مطلق دولتها و                 
رسانه هاي غربي در قبال مبارزات            
مردم عراق و افغانستان مواجه                   
هستيم. يک وظيفه محوري ما و کال         
نيروهاي چپ و راديکال در اين شرايط       
منعکس کردن و نمايندگي کردن اين        
جنبش سکوالريستي مردم                       

در عراق و افغانستان و         -خاورميانه  
ايران و ترکيه و کردستان سوريه و                 

و جلب حمايت مردم جهان، و          -لبنان
بويژه مردم کشورهاي غربي که هدف        
حمله داعش و تروريستهاي اسالمي        
قرار گرفته اند، از اين مبارزات است.         
ما بويژه بايد تالش کنيم که نقش                
دولتهاي غربي، روسيه و کال                      
بورژوازي جهاني را در بجلو رانده شدن       
نيروهاي اسالمي و وضعيت فاجعه          
باري که امروز در خاورميانه شاهد آن        
هستيم براي مردم جهان توضيح                
بدهيم و نقش جنبش سکوالريستي         
مردم منطقه را در به عقب راندن                 
سياستهاي پرو اسالمي دولتهاي              
غربي و بسط نفوذ نيروهاي اسالمي         
در جوامع غربي به جهانيان نشان               

 بدهيم.  
                

دوره جديد جنبش ضد          انترناسيونال:
کاپيتاليستي در غرب که با جنبش           
وال استريت را اشغال کنيد، در                    

آغاز شد هنوز              ۲۰۱۱ تابستان     
نتوانسته است يک آلترناتيو قدرتمند        
و بديل سياسي ارائه دهد و بقول                   
خودتان در حد پارادايم و گفتمان باقي        

است. بنظر شما تا چه حد مي توان به          
آن اميد بست و به چه شکل مي توان           

 در آن تاثير گذاشت؟
در ادامه جنبش اشغال       حميد تقوائي: 

امروز با يک گفتمان و فضاي عمومي       
ضد کاپيتاليستي در غرب مواجه            
هستيم که حتي تبليغات احزاب                
حکومتي و مبارزات انتخاباتي در           
اين کشورها را تحت تاثير قرار داده            
است. بعنوان نمونه در آمريکا و در             
انگليس دو سياستمداري که خود را          
علنا سوسياليست معرفي ميکنند        
در جامعه محبوب شده اند. اين                 
نشاندهنده حضور و قدرت گيري يک         
چپ اجتماعي است که کل فضا را به          
چپ سوق داده و باعث شده است که             
بعنوان مثال در فضاي سياسي                   
آمريکا، که تا کنون سوسياليسم يک         
تابو محسوب ميشد، يک کانديداي         
رياست جمهوري خود را علنا                     
سوسياليست معرفي کند و محبوب       
بشود. منشا اين تحول در درون                  
صفوف بورژوازي و رقابتهاي سنتي          
بين احزاب بورژوائي نيست بلکه در           
بحران حکومتي بورژوازي و                       
قدرتگيري نيروي چپ اجتماعي ريشه     
دارد. نزديک به يک دهه است که                   
اتاقهاي فکري بورژوازي و                           
استراتژيستهاي دورنگر آن در مورد          
دره عميق بين فقر و ثروت و "خطر"              
شورش گرسنگان هشدار ميدهند و         
به چپ چرخيدن فصاي سياسي در              
اروپا يک شکل بروز اين "هشدار و               
اعالم خطر" است. اين فضا و اين                
ابراز وجود چپ اجتماعي زمينه                
مساعدي براي پيشروي و تقويت چپ       
متشکل و متحزب و احزاب                       
کمونيست انقالبي نظير حزب ما               

 فراهم مي آورد.  
بحث بر سر آلترناتيو بودن و يا              
اميد بستن به اين فضا و نيروي چپ            
اجتماعي نيست بلکه نمايندگي کردن     
اين نيرو، متعين و متحزب کردن آن،         
و بچالش کشيدن بورژوازي جهاني در       
عرصه قدرت سياسي با اتکا به اين            
نيروي عظيم اجتماعي است. به نظر          
من يک دستاورد مهم جنبش اشغال          
تبيين و اعالم تقسيم جوامع به يک             
درصديها و نود و نه درصديها و تعين         
بخشيدن به مقابله نود و نه                            
درصديهاي جهان عليه يک                         
درصديهاي حاکم بود. اين                           
تقسيمبندي بازتاب اين واقعيت               

طبقاتي دوران ماست که سرمايه               
داران صاحب قدرت و ثروت، تنها يک       
درصد جمعيت جهان را تشکيل                
ميدهند و نود و نه درصد مردم، توده          
مردمي که هيچ منفعتي در سلطه            
اقتصادي و سياسي اين اقليت                    
مفتخور ندارند، به کمپ کار و جنبش        
ضد کاپيتاليستي طبقه کارگر تعلق         
دارند. کمونيسم متشکل و متحزب        
دوران ما نيز بايد اين واقعيت را ببنيد        
و تالش کند به نماينده و سخنگوي             
نود و نه درصديهاي جهان عليه يک             
درصديها تبديل بشود. در سند                  
اولويتها و همچنين نقشه عمل                  
ششماهه هيات اجرائي حزب که                
برمبناي اين سند تدوين شده، وظايف      
و اقدامات معيني در اين جهت                  
تعريف شده و و در دستور کار رهبري          

 حزب قرار گرفته است.    
 

در سند اولويتها درباره        انترناسيونال:
متعين کردن دخالت حزب در مبارزه        
طبقاتي، تعيين محورهاي تبليغات       
سياسي حزب رو به ايران و تعيين                
عرصه ها و سوژه هاي محوري                   
مبارزه در ايران، صحبت شده است.          
آيا در سياستهاي کنوني حزب                    
کمبودهايي در اين زمينه ها وجود            
دارد و آيا طرح اين بندها به معناي              
بازتعريف سياستهاي فعلي حزب             

 است؟
حزب ما هميشه در           حميد تقوائي:  

همين جهت حرکت ميکرده است اما        
در عين حال در هر دوره و با توجه به              
شرايط و تحوالت جديد سوژه ها و              
موضوعات و اشکال تازه اي از                   
مبارزه مطرح ميشود که بايد مورد          
توجه حزب قرار بگيرد. مبارزه                   
طبقاتي امري زنده و متحول است و           
برخوردي زنده و متحول را طلب                  
ميکند. استراتژي ما سرنگون کردن        
جمهوري اسالمي و خلع يد سياسي و        
اقتصادي از طبقه سرمايه دار بقدرت        
يک انقالب توده اي است. اين                       

که مدتهاست در حزب          -استراتژي   
ما با نظريه حزب و جامعه و حزب و            
قدرت سياسي تبيين شده و در دستور       

در هر      -کار ما قرار گرفته است              
شرايط معين فعال شدن در  جبهه ها          
و عرصه هاي نبرد معيني را طلب             
ميکند. و بر حسب شرايط اولويتها و        
نقطه تمرکز فعاليتهاي حزبي نيز                

  تغيير خواهد کرد.  
انقالب و سرنگوني دفعتا و ابتدا        
بساکن اتفاق نمي افتد، بلکه نقطه              
اوج مبارزه طبقاتي در عرصه هاي            

متعددي است که هر روزه جريان                 
دارد. يک مبحث مهم اين پلنوم و                
همچنين پلنوم قبلي حزب تاکيد بر           
اين مساله دخالتگري فعال در عرصه       
هاي مختلف مبارزه طبقاتي بود.            
اين موضوع در سند اولويتها با                  
عبارت "قرار دادن نظريه حزب و                 
جامعه و حزب و قدرت سياسي بر              
متن مبارزه طبقاتي" مورد تاکيد             

 قرار گرفته است.
بعنوان نمونه  شرايط تازه  پس از          
توافق هسته اي در ايران مبارزه عليه          
فقر و فالکت و براي بهبود شرايط                
معيشتي و رفاهي را بيش از پيش             
برجسته ميکند و در مرکز مقابله با           
مردم و حکومت قرار ميدهد. و يا در         
سطح منطقه سر بلند کردن جنبش            
سکوالريستي و در سطح جهاني به            
چپ چرخيدن فضاي سياسي،                     
همانطور که باالتر اشاره کردم شرايط        
و جبهه هاي نبرد تازه اي را در برابر               
ما کمونيستها باز ميکند. يک حزب        
سياسي فعال و دخالتگر بايد اين                
واقعيات را ببيند و در تاکتيکها و              
نقشه عملهاي دوره اي خود بحساب          
بياورد. در سند اولويتها رئوس                   
وظايف حزب در اين رابطه مشخص         
شده است و رهبري حزب موظف شده        
که نقشه عملها و راهکارهاي معيني       

ردم تدوين   در عرصه هائي که برشم         
 کند و در دستور قرار بدهد.   

  

بند چهارم سند اولويتها       انترناسيونال:
در مورد جنبش کارگري است. حزب        
براي متشکل و متحزب ساختن               

 جنبش کارگري چه سياستي دارد؟
مباني سياست ما در        حميد تقوائي: 

قبال جنبش کارگري روشن است:              
کمک به وحدت و انسجام هر چه                   
بيشتر جنبش کارگري بويژه از طريق          
همکاري و همراهي  چهره ها و                     
تشکلهاي فعال در اين جنبش،                   
افشاي نهادها و تشکلهاي زرد و سر          
به حکومت و نقد گرايشات راست و           
حزب گريز در جنبش کارگري، جلب          
حمايت جهاني از مبارزات کارگران          
ايران و باالخره تقويت و دامن زدن به            
جنبش مجموع عمومي و  شکل               
دادن به تشکلهاي توده اي کارگري بر          
مبناي مجمع عمومي. ما همچنان        
اين سياست را دنبال ميکنيم و در              
قطعنامه کارگري که در پلنوم                     
تصويب شد نيز معني عملي اين               
سياست در شرايط امروز توضيح داده      
شده است. اما در سند اولويتها                   
خصوصيات نوين جنبش کارگري            

مورد توجه و تاکيد قرار گرفته است.         
در اينجا هم در واقع بحث بر سر اتکا           
بر و بحساب آوردن خصوصيات                
امروزي و شرايط معين مبارزه در             
پيشبرد خط و سياستها عمومي               
حزب است. در سند اولويتها                        
خصوصيات و ويژگيهاي نوين جنبش     
کارگري نظير اتکا و استفاده موثر از          

نمونه اي که در          -مدياي اجتماعي     
جنبش معلمان شاهد آن هستيم،              
بسيج خانواده ها در اعتراضات و               
مبارزات کارگري، برجسته و مطرح         
کردن چهره هاي جنبش کارگري و               
ابراز وجود سياسي جنبش کارگري و         
غيره مورد تاکيد قرار گرفته است.            
جنبش کارگري در اين دوره نقش                
برجسته و فعالي در مقابله کل                    
جامعه با جمهوري اسالمي ايفا                 
ميکند و و يک راه پيشرويهاي بيشتر         
جنبش کارگري در اين شرايط متکي       
شدن بر خصوصيات نوين اين جنبش        
و تالش براي تقويت و گسترش آنها            

 است.  
 

اهميت جنبش ضد              انترناسيونال:
مذهبي در تحوالت آتي ايران و                   
منطقه را چگونه مي بينيد؟ از نظر            
شما جنبش ضد مذهبي در ايران چه          
کمبود هايي دارد؟ حزب کمونيست          
کارگري در اين جنبش چه نقشي براي        

 خود قائل است؟
همانطور که در ابتدا        حميد  تقوائي:   

گفتم يک حرکت وسيع در منطقه                
شکل گرفته است که بويژه درعراق             
خيلي شفاف و صريح عليه نيروهاي          
مذهبي است. از نقطه نظر مترقي و           
راديکال بودن اين جنبش را ميتوان            
در رديف انقالبات مصر  و تونس و             

در   ۸۸ قبل از آن جنبش انقالبي سال         
ايران  قرار داد. به نظر من همانطور              
که نيروها و دولتهاي اسالمي در                
منطقه حاصل و ادامه سياستهاي            
نظم نويني در منطقه هستند، جنبش       
سکوالريستي جاري نيز ادامه                   
انقالبات موسوم به بهار عرب است.         

 -اما به نظر من اين جنبش نوين                 
مردم افغانستان با همين شعار                   
"جنبش نوين" يک روز قبل از حمله             
پاريس در کابل عليه دولتها و                     
نيروهاي قومي مذهبي در آن کشور          

با انقالبات        -به خيابانها آمدند           
منطقه و حتي اعتراضات عليه                 
مذهب در ايران متفاوت است. اين            
اولين بار است که يک جنبش توده اي          
با شعار نه به مذهب و عليه نيروهاي        

 ۷ صفحه  
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 7 ۶۳۷شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

سني و شيعه و "تجار دين" و در دفاع          
از سکوالريسم و مدنيت با شعارهاي       
روشن و صريح قد علم ميکند. نه               
تنها در تحوالت خاورميانه در                  
دهساله اخير بلکه در تاريخ تحوالت        
معاصر در جهان چنين حرکتي بي            
سابقه است. بعد از انقالب کبير                 
فرانسه ما جنبشي با اين صراحت و          
شفافيت عليه مذهب نداشته ايم.             
حتي در ايران تحت سلطه جمهوري           
اسالمي گرچه يک حرکت وسيع و              
ادامه دار ضد قوانين و اخالقيات و           

بخصوص از        -مقدسات مذهبي       
وجود دارد      -جانب زنان و جوانان          

هنوز اين حرکت به سطح يک جنبش         
توده اي متعين ضد مذهبي ارتقا             
نيافته است. يک وظيفه مهم حزب در        
اين شرايط همين متعين و شفاف             
کردن جنبش سکوالريستي و ضد            

 مذهبي در ايران است. 
"خطر" نفود هنر و موسيقي غربي  و          
"هجمه فرهنگي" غرب که مقامات        
حکومتي مدام درباره اش هشدار             
ميدهند در واقع نشاندهنده  گرايش         
عميق توده مردم در ايران به خالصي         
از شر قوانين و مناسبات و اخالقيات 
پوسيده اسالمي و روي آوري به                   
فرهنگ و روابط مدرن و مدني و                
سکوالريستي و انساني است. آنچه          
مقامات حکومتي "هجمه فرهنگي"      
مينامند در واقع چيزي نيست  بجز           
سکوالريسم و مدنيت و جامعه                 
مدني و مدرني که مردم عراق و                  
افغانستان به صراحت در                             
شعارهايشان مطرح ميکنند. بايد          
تالش کرد تا در ايران نيز گرايش                 
عميق جامعه به خالصي از مذهب و       
مبارزات و اعتراضات هر روزه اي که       
عليه حجاب اسالمي و آپارتايد                
جنسي و قصاص و ديگر قوانين                
اسالمي وجود دارد به يک جنبش              
توده اي سکوالريستي راديکال و چپ      
ارتقا پيدا کند. اين يک رکن مهم                 
مبارزه ما نه تنها براي سرنگوني               
جمهوري اسالمي بلکه براي رهائي          
منطقه از نيروها و دولتهاي اسالمي        

 است. 
 

به روز شدن و مدرن               انترناسيونال:
شدن سازمان حزب از نظر شما به چه          
معنا است و چه اقدامات عملي در           

 اين زمينه در نظر داريد؟
مساله مدرن و به روز         حميد تقوائي: 

کردن تشکيالت حزب يکي از                   
مشغله هاي هميشگي رهبري حزب       
در سالهاي اخير بوده است. ميدانيم          
که انقالب الکترونيک، در زمينه               
تبادل اطالعات و همبستگي و                 
سازمانيابي توده هاي مردم در                  
اعتراضات هر روزه شان، و در سطح          
وسيعتري در شکلگيري جنبشهاي          
توده اي و انقالبات، به نحوي که در             
جنبش اشغال و در انقالبات موسوم          
به بهار عرب شاهد بوديم، تغيير و             
تحول ريشه اي و همه جانبه اي ايجاد         
کرده است. انقالب الکترونيک را               

بعد از          -انقالب صنعتي سوم             
مينامند   -ماشين بخار و الکتريسته   

و يکي از نتايج سياسي و اجتماعي           
اين انقالب سوم، انقالب در انقالب           
است. انحصار طبقه حاکمه، دولتها و      
رسانه هاي رسمي و موسسات                   
مهندسي افکار بورژوازي بر                       
اطالعات شکسته شده است و براي          
اولين بار در تاريخ طبقه تحت                     
استثمار و توده مردمي که هيچ                 
منفعتي در سلطه سياسي و                        

 -اقتصادي مفتخورهاي حاکم ندارند    
يعني در عصر ما طبقه کارگر و نود          

قادر شده اند     -و نه درصد مردم جهان 
در يک سطح وسيع و اجتماعي به                
خود آگاهگري و خود سازماندهي            
بپردازند. مکانيسمهاي مبارزه                
طبقاتي کامال متحول شده است و           
يک حزب کمونيست انقالبي اگر به            
اين مکانيسمها متکي نشود                   
موضوعيت و ربط خود را به تاريخ            
معاصر را تماما از دست خواهد داد.  
اين صرفا يک مساله فني مثال                  
مربوط به  استفاده از تکنولوژي                
جديد نيست، بلکه بحث بر                          
سرسازماندهي و سازمانيابي حزبي        
منطبق با شرايط و مکانيسمهاي            
کامال تازه مبارزه طبقاتي است.              
بعنوان مثال اين شرايط تازه به يک             
نيروي چپ اجتماعي شکل داده است       
که قادر به سازماندهي اعتراضات          
راديکال در مقياس جهاني است.             
فعاليني را بجلو رانده است که در               
مقياسي بمراتب وسيع تر از احزاب           
در دوره هاي گذشته قادر به تاثير                
گزاري و سازماندهي و دخالتگري در       
مبازات و تحوالت سياسي و                     

اجتماعي اند. اين شرايط بويژه                  
عملکرد چپ متشکل و متحزب             
يعني نحوه تبليغات و سازماندهي و        
رهبري کمپينها و مبارزات حزبي و          
دخالتگري و تاثيرگذاري حزب بر              
مبارزات اجتماعي را کامال متحول       
و بر مبناي کامال تازه اي قرار                     

 ميدهد.    
در اين پلنوم در قراري تحت عنوان             
"ضرورت به روز شدن تشکيالت               
حزب" رئوس اقدامات حزب در اين          
جهت تعيين شده و رهبري حزب                
موظف شده است که نقشه عملهاي          
الزم براي تحقق اين امر را تدوين کند        

 و در دستور قرار بدهد. 
 

بعنوان آخرين سئوال            انترناسيونال:
چيست و آيا  ۴۴ ارزيابي شما از پلنوم 

فکر ميکنيد حزب ميتواند به                   
وظايف متنوع و متعددي که پلنوم          

 ؟ تعيين کرده است پاسخ بدهد
به نظر من حزب ما از         حميد تقوائي: 

اين پتانسيل و توانائي برخوردار است      
که به ضروريات امروز مبارزه در همه     
عرصه هائي که پلنوم تعيين کرده             
است، و من به برخي از آنها را در اين           
مصاحبه پرداختم، پاسخ بدهد. حلقه      
اصلي در اين ميان خود حزب است.         
روشن است که بدون مدرن و امروزي          
کردن روابط و مناسبات درون حزبي         
و کل سازمان حزب و شيوه هاي                 
فعاليت آن نميتوان در دنياي امروز            
گامي بجلو برداشت و ما مدتهاست        
بر اين ضرورت واقف هستيم. اما من 
امروز، با توجه به روحيه فعال و                   
دخالتگرانه اي که در اين پلنوم                    
شاهدش بودم، بيش از هر زمان ديگر   
به امکان پذيري اين امر معتقد و               
اميدوار هستم. البته اين امر                      
خودبخود و صرفا بخاطر تصويب            
اسنادي در اين زمينه متحقق                    
نخواهد شد. بايد رهبري و کادرها و          
تمام بدنه حزب براي اجراي اين                    
سياستها آستين باال بزنند و با انرژي         
و تالشي دو چندان وظايف و                        
مسئوليتهاي خود را به پيش ببرند.          
رهبري حزب به سهم خود در اين                 
جهت خواهد کوشيد و بويژه سعي             
خواهد کرد تعداد هر چه بيشتري از           
کادرها را در انجام و پيشبرد وظايف        
وسيع و متعددي که در برابر خود قرار 

 داده ايم دخيل و فعال کند.   
 ٥ ۰۱ ٢ دسامبر  ٢ 
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دوره  جهتگيري سياسي و عـمـومـي      
 حزب  بر سه فاکتور مبتني است:

 

ـتـصـادي         -الف شرايط  سياسي و اق
دوره  پسا توافق هسته اي در ايـران.        
(تشديد بحران حکومتي/ باال رفتن   
توقعات و انتظارات مردم و نـاتـوانـي    
حـکـومــت از بـرآورده کـردن آنـهــا/              
ـبـش کـارگـري/                برجسـتـه شـدن جـن
تضعيف موقعيت جمهوري اسالمي 
در جــنــبــش اســالم ســيــاســي و در              
ـتــن تـوقــعــات و                مـنــطــقـه/ بــاال رف
انــتــظــارت مــردم/ مســاعــد شــدن          
ـيـشـتـر        شرايط سياسي براي تعرض ب
جنبشهاي اعتراضي و گسترش ايـن    
تــعــرضــات بــا اســتــفــاده از مــديــاي          

 اجتماعي/  و ...) 
 

ـنـد کـردن يـک گـرايـش و                -ب سر بل
جنبش اجتماعي سـکـوالريسـتـي و         
ـيـروهـا و                 ـيـه ن مدرن در منـطـقـه عـل
دولتهاي مذهبي و قومي، و در دفاع 
از مدنيت و جامعه مدني در تقابل با 
نيروهاي اسالمي و قومي عشيـرتـي   
ـيـکـي نـوع           و دولتها و جوامع مـوزائ

 نظم نويني   
 

گسترش گـرايـش و پـارادايـم و               -ج
گفتمان و حـرکـت اجـتـمـاعـي ضـد                

 کاپيتاليستي در غرب 
 

ايــن شــرايــط در ســه ســطــح ايــران،             
منطقه و جهان سياستهاي عـمـلـي و      
اقدامات ويژه اي را در دستـور حـزب     
ـقـشـه     ميگذارد که بايد در طرحها و ن
عملهاي اين دوره حزب تعريف بشود 
و در دستور رهبري قرار بگيـرد. يـک      
ــويــت و                ــراي تــق ــگــر ب ضــرورت دي
گسترش حـزب، از جـملـه بـمـنـظـور              
پاسخگوئي به ضروريات فوق، مدرن 
و کارآمد و به روز شـدن سـازمـان و            
ساختار و مـنـاسـبـات درون حـزبـي               

 است. 
بر مبناي اين جهـتـگـيـري عـمـومـي          
رئوس اولويتهاي حزب در ايـن دوره        

 عبارتست از: 
 

روشن و متعـيـن کـردن دخـالـت           -۱ 
ـقـاتـي و          روزمره حزب در مبارزه طـب

قرار دادن نظريه حـزب و جـامـعـه و             
حــزب و قــدرت ســيــاســي بــر مــتــن            
مبارزه طبقاتي. تعيين موضـوعـات    
و عرصه ها و جبهه هاي اصلي نبـرد  
ـقـشـه عـمـلـهـاي           طبقاتي در ايران و ن
معين براي دخالتگري در هر يـک از      

 اين عرصه ها 
 

تــعــيــيــن خــط و مــحــورهــاي              -۲ 
تبليغات سياسي حزب رو بـجـامـعـه       
ايران و جامعه جهـانـي بـا تـوجـه بـه             

 شرايط بعد از توافق هسته اي  
 

تعيين عرصه هـا و سـوژه هـاي           -۳ 
ـيـت      ـل محوري مبارزه در ايران که قـاب
تبديل شدن به يک حرکت اجتـمـاعـي    
را داراست و تالش براي شـکـل دادن     
به حرکت هاي اعتراضي وسيع حـول    

 آنها 
 

تالش براي ابراز وجود اجتماعـي   -۴ 
و سياسي طبقـه کـارگـر بـه شـکـلـي              
برجسته تر و گسترده تر از   طـريـق           
استفاده فعال از مدياي اجتماعي در   
ـيـسـم       امر سازماندهي. تقويت مکـان
ها و شـيـوه هـاي مـدرن مـبـارزه در               
جنبش کارگري، فراخواندن و بسـيـج       
خانواده هاي کارگران در مـبـارزات،       
برجسته و مطـرح کـردن چـهـره هـاي            
جنبش کارگري، تالش براي اتحـاد و    
نزدکي عملي هر چه بيشتر نهادهـا و    
تشکلهاي مـوجـود کـارگـري، دفـاع            
فعال از کارگران زنداني و شکل دادن   
به يک جنبش بين المللي بـراي آزادي    

 آنان و ...  
 

ـيـسـتـي مـذهـب.          -۵  نقد ماکسيمال
تداعي شدن چهره حزب بـعـنـوان يـک       
نيروي ضد مذهبي. تعين بـخـشـيـدن      
به جنبـش ضـد مـذهـبـي جـاري در               

 ايران. 
 

برخورد فعال به تحوالت منطـقـه    -۶ 
و تالش براي تشکـيـل يـک قـطـب و            
جبهه فعال چپ و سـکـوالر در بـرابـر         

 نيروهاي اسالمي 
 

ـتـگـري فـعـال در            -۷  حضور و دخـال
ـتـي             مباحث و گفتمانـهـاي چـپ و آن
کاپيتاليستي در سطح جهاني (عليـه   
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 8 ۱۳۹۴آذر  ۱۳ انترناسيونال 

به کمپين عظيم و بـزرگ حـمـايـت از         
ـفـت در زمسـتـان             ۱۳۷۵ کارگران ن

ـقـه          برميگردد که براي اولين بـار طـب
کارگر در مقياسي جـهـانـي مـتـوجـه         
مبارزات کارگران در ايران و خواسـت  
هاي آنها شد. تصوير رسانه ها از يک  

 «شترسوار»جامعه پيشاصنعتي و 
جاي خود را به تصويـر يـک جـامـعـه          
ـقـه       صنعتي، سرمايه داري با يک طـب
کارگر صنعتي و پيشرو داد که بـراي    
حقوق خود از جمله حق اعتـصـاب و     
تشکل و قرارداد دستـه جـمـعـي زيـر          
فشار سرکوب يک حکومـت، کـه تـا        
مغز استخوان بـا کـارگـران دشـمـنـي           
دارد، مبارزه ميکند. ايـن راه را بـر            
همبستگي جهاني در سالـهـاي بـعـد       
هموار کرد. سازمان هاي کارگري در    
اقصي نقاط جـهـان از اعـتـصـابـات             
کارگري و بويژه از کـارگـران زنـدانـي           
مطلع شدند و از آن تـاريـخ حـمـايـت            
جهاني از مبارزه کارگران در ايـران و      
تالش براي آزادي کارگران زندانـي بـه     
مبارزه طبقه کارگر ايران اضافه شـد.  
اين هم از اهميت سياسي براي فشـار    
به جمهوري اسالمي برخوردار است و 
بــدرجــاتــي جــمــهــوري اســالمــي را          
مجبور کرده است دست و پـاي خـود     
را جمع کند و هم اهميتي استراتژيـک  
ـقـه           دارد. در مقابل جنبش هـاي طـب
حاکم که انواع امکانات درون مـرزي    
و بـرون مـرزي را دارنـد و مـعـمـوال                 
رسانه هاي دست راستي هم در کـنـار   
ـيـز بـايـد           آنها هستند، طبقه کارگـر ن
نيـروي جـهـانـي خـود را بـه مـيـدان                   
بياورد. خوشبختانه در حـال حـاضـر،       
فعالين کارگري به اين مساله اهميت 
ميدهند و اين به وجهي از مـبـارزات   

 آنها تبديل شده است. 
 

درباره جنـبـش مـجـمـع         انترناسيونال:
عمومي تا به حال زياد صحبت کـرده  
ايد. شـرايـط بـراي بـرپـايـي مـجـمـع                 
ـبـش                 عمومي و راه انـدازي يـک جـن
مجمع عمومي چقدر مناسب اسـت؟  
مــوانــع ســر راه مــجــمــع عــمــومــي            

 چيست؟ 
مجمع عمومي واقعي  اصغر کريمي:

ترين و عملي ترين ظـرف مـتـشـکـل        
شدن کارگران در شرايـط کـنـونـي در         
ايران است. عملي است چون بويژه در  

ــوان             جــريــان هــر اعــتــصــابــي مــيــت
ـتـوان          بالفاصله آنرا تشکيل داد. مـي
در تمام روزهاي اعـتـصـاب هـر روز           
ـبـادل    مجمع عمومي تشکيل داد و ت
نظر و همفکري کرد. کـارگـران نـورد         
لوله صفا سازمان يافته ترين مجامع 
عمومي را سال قبل برگزار کـردنـد و     
نشـان دادنـد کـه مــجـمـع عـمـومــي                
ـنـه عـمـلـي          سازمان يافته نيز از زمـي
کامال مناسبي برخوردار اسـت. اگـر      
هنوز برگزاري مـجـمـع عـمـومـي در           
روزهـاي عــادي و مـنــظــم کــردن آن             
ـنـظـر        دشوار، بنظر ميرسدـ هر چنـد ب
ـ امـا           من امکانپذير و عملي اسـتـ 
همين که اعتصاب شروع مـيـشـود،      
مطلقا مانعـي در مـقـابـل بـرگـزاري             
مجمع عمومـي وجـود نـدارد. و در             
شرايطي که اعـتـصـابـات در مـراکـز           
بزرگ و هـر بـار بـه مـدت طـوالنـي                 
جــريــان دارد اگــر در طــول روزهــاي            
اعـتـصـاب در ايـن مـراکـز مـجـمــع                 
عمومي برگزار شود بسرعت جنبـش  
مجمع عمومي شـکـل مـيـگـيـرد و             

 مشوق مراکز ديگر نيز خواهد شد. 
 

قطعنـامـه بـه       ۷ در بند انترناسيونال:  
مقابله با خانه کارگر و گـرايـش هـاي      
رفرمـيـسـتـي اشـاره کـرده اسـت. از                 
ـبـش                    جانـب آنـهـا چـه خـطـراتـي جـن
کارگري را تهـديـد مـي کـنـد و ايـن               

 مقابله به چه شکل مي تواند باشد؟
 

بايد بين خانه کارگر و    اصغر کريمي: 
نهادهاي دست ساز رژيم با جريـانـات   
رفرميست تفاوت قـائـل شـد. خـانـه             
کارگر و شـوراهـاي اسـالمـي دسـت            
ساز حکومتند براي مقابله با جنبش 
کارگري، بايد اينها را افشا و منـزوي  
کرد، شوراهاي اسـالمـي را مـنـحـل          
ـنـدگـان واقـعـي         کرد و بجاي آنها نماي
کـارگـران را در مــجـامـع عـمـومــي               
کارگران انتخاب کرد. اينها گـرايشـي   
در درون جنبش کارگري نيستند. اما  
درمــورد مــحــافــل و جــريــانــات                
رفرميستي و يا سنتي و عقب مانده، 
ـبـش کـارگـري             اينها گرايشي در جـن
هستند که بايد آنها را نقد کرد و نـازا    
بودن روش ها و سياست هاي آنهـا را    
در مــقــابــل تــوده کــارگــر گــذاشــت.           
ـنـجـا و         گرايش رفرميستي هرچند اي
آنجا بر برخي خواست هـاي کـارگـران      
ـنـجـا مشـکـلـي          تاکيد ميکند و تا اي

نيست اما در عرصه سياسي هميشه 
بـه جــنــاحــي از حـکــومــت امــتــيــاز            
ـبـه           ميدهد، توهم ايجاد ميـکـنـد و ل
تيز مبارزات کارگران را کند ميکند. 
در جريان مبارزات معلمـان بـعـنـوان       
مثال شاهد بوديم چگونه اين گرايـش  
معلمان را به سکوت تشويق ميکرد، 
حتي شعارهاي اهللا اکـبـر مـيـداد تـا          
مانع شعارهاي حق طلبانه مـعـلـمـان     
شود. در بيانيه ها و قطعنامه ها نيـز   
با سمپاتي به دولت روحانـي بـرخـورد      
ميکند. اين سياست عمال کارگـر را     
از نظر سياسي خلع سالح مـيـکـنـد،       
کارگران را سياهي لشـگـر مـحـافـل          
حکومتي ميکـنـد، مـيـان کـارگـران           
تفرقه ايجاد ميکند، دلسردي بوجـود  
مياورد و مانع آزاد شدن نيروي بالقوه 
کارگران ميشود. بطور واقعي هر جـا   
کارگران دستاوردي داشته اند نتـيـجـه    
ـيـف                 مبارزات راديـکـال و بـي تـخـف

 کارگران بوده است. 
اگر خالصه کنم در دهه گـذشـتـه    
جنبش کارگري سنـت هـاي تـازه اي          
شکل داده و قدم بـه قـدم جـلـو آمـده            
است. از جلب همبستگي بين المللي  
با مبارزات کارگران تا شکل دادن بـه  
مجمع عمـومـي، از طـرح خـواسـت            
هاي عمومي مردم در قطعنامه هـا،  
بيانيه ها و طومارهـاي کـارگـران تـا         
مصاحبه ها و سخنراني هاي رهبران 
کارگري، از به ميدان آمدن چهره هاي 
شناخته شده تا حضور خانـواده هـاي     
کارگران در تجـمـعـات اعـتـراضـي و           
رسانه اي کردن مبارزات کارگران و از 
ـيـن                    ـيـه هـاي فـعـال ـيـان مبـارزات و ب
کارگري در زندانها تا مراسم هايي که 
بــراي کــارگــران جــانــبــاخــتــه بــرگــزار         
ميشود يا استقبالي کـه از کـارگـران        
موقع آزادي آنها به عمل ميايد، ايـن    
مجموعه جنبش نويني را در مـيـان       
کارگران شکل داده است که در تـوازن  
قواي کمي مساعدتر، به سـرعـت بـه      
جلو صحنه سياسي ميايد و ميليـون  
ها کارگر را متشکل ميکند و نيروي 
عظيمي را بـه مـيـدان مـيـاورد. بـه                  
ـبـش                   ـتـوان گـفـت کـه جـن جرات مـي
کارگري پايه هاي اوليه و محکمي را 
بطرف سنتي مدرن، کارا، اجتمـاعـي   
و رزمنده شکل داده است که برگشت 
پذير نيست. در شرايط کنـونـي بـايـد        
پيرايه هاي سنتـي و مـحـدودنـگـر و            

غير طبقاتي را از اين جنبش کـنـد و     
همه جا سنت هاي نوين را پـر و بـال         
داد. تنها با اين سنت هاي نوين است 
که طبقه کارگر واقعا نيـروي خـود را       
آزاد ميکند و قادر ميشود همـراه بـا     
حزب خود، جامعه را از شر حاکميت 
طبقه استثمارگر رها کند و آزادي و       
رفاه و برابري را براي کل جـامـعـه بـه         

 ارمغان آورد. 
ـفـه    حزب کمونيست کارگري مول
هاي اين جنبش نوين را گام به گـام و    
ـيـک و                  بطور مسـتـمـر و سـيـسـتـمـات
ـئـوريـزه کـرده و در عـمـل                مسنجم ت
تالش بي وقفه اي براي عـمـلـي شـدن       
آنها به پيش برده است. خوشبـخـتـانـه      
حقانيت اين سياست در ميان طـيـف     
قابل توجهي از فعالين کارگـري، جـا     
افتاده و صرفنظر از ميزان نزديکي يا 
دوري آنها به حزب، با استقبال مواجه 
ـنـوم      ـل شده است. قطعنامه اي که در پ
اخير حزب به تصويب رسيد، در واقع 
حاصل اين پيشروي در دهه گـذشـتـه      
بوده و در عين حال تالشي است براي 
ـقـويـت ايـن گـرايـش در                   تحکيـم و ت
جنبش کارگري. شـخـصـا امـيـدوارم         
ـيـن            طيف هر چه وسيعـتـري از فـعـال
کارگري و بويژه نسلي از فعالين جوان 
کـارگـري کـه در دل اعـتــصـابـات و                 
اعتراضات سال هاي گذشـتـه شـکـل       
گرفته است، هر چه بيشتر به اهمـيـت   
ـقـش                  ـبـرنـد و ن اين جهتگـيـري پـي ب

 تاريخي خود را عملي کنند. 
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 با توجه به 

ــلـــج                  -۱  چشـــم انـــداز رکـــود و فـ
اقتـصـادي، تشـديـد سـيـاسـت هـاي               
ـتـر    رياضت کشي و اعمال فشار بيشت

 به فعالين و نهادهاي کارگري 
گستردگي مبارزات کـارگـري و        -۲ 

مقـابلـه بـا تـعـرضـات حـکـومـت و                  
 کارفرمايان 

ــمــاعــي            -۳  ــرش ابــعــاد اجــت گســت
مبارزات کارگري از جـملـه بـرپـايـي            
تجمعات اعتراضي بيرون از مـراکـز       
کار و نقش فعال خانواده هـا در ايـن         
مبارزات، و استفاده فعال و مـوثـر از     

 مدياي اجتماعي 
ابــراز وجــود ســيــاســي جــنــبــش          -۴ 

ـبـات             کارگري از طـريـق طـرح مـطـال
 عمومي رفاهي و سياسي مردم 

تقويت موقعيت طبقه کـارگـر و        -۵ 
جناح چپ جامعه در مقابل دولـت و      
طبقه حاکم و جنبش هاي بورژوايي و 
ناسيوناليستي از طريـق ابـراز وجـود        
 سياسي و اجتماعي جنبش کارگري 

وجود نهادهاي علني مـتـشـکـل      -۶ 
ـيـت چـهـره          از فعالين کارگري و فـعـال
هاي سرشناس جنـبـش کـارگـري در         

 سطح جامعه 
 

ـنــوم کــمـيــتـه مـرکــزي حــزب، بــر               ـل پ
پيشبرد اقـدامـات زيـر در ايـن دوره             

 تاکيد ميکند:  
 
ـيـن و        -۱  معرفي مستمر کليه فـعـال

چهره هاي راديکال جنبش کارگري و   
ـقـل از                 تشکـل هـاي کـارگـري مسـت
دولت به جامعه و تالش براي تقويـت  

 همکاري ميان آنها 
ـيـت بـراي آزادي                -۲  تـالش و فـعـال

کارگران زنداني و حمايت از خـانـواده     
 آنها 

ـيـشـتـر               -۳  رسانه اي کـردن هـرچـه ب
ـقـويـت       مبارزات کارگري و از جمله ت
حضور در مدياي اجتماعي و شبـکـه   

 هاي اجتماعي 
ـلـي در           -۴  تقويت فعاليت بيـن الـمـل

جلب حمايت سازمان هاي کارگري و 
ـبــش                نـهـادهـاي انسـانـدوسـت از جـن

 کارگري در ايران 
تالش مستمر براي حضور فـعـال    -۵ 

خانواده هاي کارگران و جلب حمايـت  
 مردم از اعتراضات کارگري 

ـبـش مـجـمـع                 -۶  دامن زدن بـه جـن
عمومي و پيشروي به سـمـت ايـجـاد       

 تشکل هاي توده اي کارگري 
مقابله با خـانـه کـارگـر و سـايـر                -۷ 

نـهــادهــاي دســت ســاز رژيــم و نــقــد             
گرايشات رفرميستي، عقب مانده و   
سـنــتــي و حــزب گـريــز در جــنــبــش             

 کارگري 
 

پلنوم از رهبري حزب ميخواهـد کـه     
براي تقـويـت ايـن سـيـاسـت، کـلـيـه                
امکانات سازماندهي، سـيـاسـي و        
تبليغي خود در داخل و خارج کشور 
را در اين زمينه هم جهـت و بسـيـج        

 کند.  
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معامله اتحاديه اروپا با دولت ترکيـه  
براي متوقـف کـردن عـبـور آوراگـان            
جنگي و پناهجويان از مرزهاي آبـي    
و خاکـي آن کشـور بـه سـوي اروپـا،                
نبايد به دور از انتظار بـاشـد. طـبـعـا           
ـيـم و يـا             ـق همه دولت هايي که مسـت
غيرمستقيم در جنگ افروزي و آواره   
و بي خانمان کردن و کشتار و نابـودي  
و ناامني دست دارند. نمي خـواهـنـد       
ـيـت جـنـايـات و فـجـايـع                بار مسئول
دردنــاکــي کــه ايــجــاد کــرده انــد را              

 بپذيرند. 
دولت اردوغان کـه خـود بـخـشـي از              
صورت مسئله  ناامني و منـازعـات   
ـيـاران جـنـگ افـروزي در             و از آتش ب
منطقه است از سوي اتـحـاديـه اروپـا       
مورد تشويق و تقدير قرار ميـگـيـرد،    
نه تنها مشوق مالي و پرداخت هزينه 
سرکوب صدها هزار پناهجـو و آواره      
جنگي پا درگـريـز بـه آن وعـده داده               
ميشود که درهاي بسته اي را که دول 
به ظاهر متمدن اروپا به نام آنچه خود 
"دفاع از حقوق بشر" مـي نـامـنـد بـر           
ـنـد. ديـگـر دولـت            روي آن باز مي کن
اردوغان نيازمند نيست بـراي ظـاهـر      
ـنـد بـه       سازي هم که شده، خود را پايب
مفاد "حقوق بشري" بداند. ماموريت    
خونيني که به قيمت نـابـودي هـزاران      
انساني که از جهنم جنگ بشـار اسـد     
و داعش و جمهوري اسالمي ايـران و    
طالبان گريخته اند، حق ورود به قلعـه  
اروپا را ندارند. آن ژسـت هـاي بشـر             
دوستانه و ادعاهاي حاتم بخشـي کـه     
دولتهاي آلمان و اتريش تـحـت فشـار      
افکار عمومي مـردم مـتـمـدن بـراي          
پذيرفتن همه پناهـجـويـان و آوارگـان         
جنگي که بخشا قرباني سياست هاي 
ـتـهـا     مماشات و بند وبست همين دول
ـيـروهـاي            با نظامهاي خـودکـامـه و ن
ضد بشري خاورميانه اند اينک بدل به 
يک ستيز بيرحمانه و فوق خشن شـده    
است. بستن مـرزهـا و عـربـده هـاي               
ــه                  ـلــي ــه عـ ــان ـي احــزاب راســت و مـ
پناهجويان بخشي از نـمـايـش رايـج           
انتخاباتي احزاب بورژوايـي در اروپـا       

 است. 
دولتهاي غربي، نقاب بر مـيـدارنـد و        
چهره کريه خود را در ايـن مـعـاملـه             

کــثــيــف و ضــد بشــري بــه نــمــايــش            
 ميگذارند.  

داود اوغـلـو نـخـسـت وزيـر تـرکـيـه،                
نوامبر، سرمست از اين  ۲۹ يکشنبه 

و بــنــد بســت رذيــالنــه، آنــرا "روزي              
تاريخي" مي نامد. او بيراه هـم نـمـي       
گويد؛ ايـن روزي تـاريـخـي اسـت، و              
تاريخ گواهي خواهد داد که همه دول 
سرمايه داري اروپـا دسـت در دسـت          
هم، نه فقط با بستن چشمهايشان بـر    
ـنـاهـجـويـي            حقيقت آشکار فـاجـعـه پ
تاريخ معاصر، که با بستن مرزها، با 
قوانين سختگيرانه، با پرداخت هزينه 
ـتـي کـه                   ـيـارد يـورو بـه دول ـل چند مـي
سياهترين کارنامه ضد بشـري را در      
ـيـه           پرونده حکومتي خود دارد و عـل
ـيـم و          مردم کشور خود بدون هيچ و ب
شرمي آتش مي گشايد، دستگـيـر و     
شکنجه ميکند و يـکـي از مـخـوف         
ـتـي     ـي ترين و هارترين سازمانهاي امن
منطقه را به جان مردم خود انـداخـتـه    
است. بدون کوچکترين پروا از جنايت 
آشکاري که مرتکب مـي شـونـد، در        
ستايش اين دولت و حـقـي کـه از آن            
"ضايـع" شـده اسـت داد سـخـن سـر                   

 ميدهند. 
دولــت ،   زد و بــنــد     ايــن      بــر اســاس   

بـه هـمـراه      سه ميليارد يورو    اردوغان
خـواهـد   هاي سياسي دريافـت     مشوق

ي آبي و خاکي کنترل مرزها باتا کرد 
ــان،                  ــون ــه ســمــت ي ــش ب و ســواحــل

ترکيه متوقـف  پناهجويان را در خاک 
کند. اگر ايـن پـروژه از سـوي دولـت              
اردوغان به ثـمـر بـرسـد و تـعـهـدات                
آشکار و پنـهـان دولـت تـرکـيـه اجـرا              

ـيـوسـتـن تـرکـيـه بـه                شود، معامله پ
بــه جــوش خــوردن      اتــحــاديــه اروپــا       

شهروندان ترکيـه  نزديکتر خواهد شد. 
 بـراي سـفـر بـه        ويـزا       نيازي به گرفتـن 

نــيــز شــنــگــن      مــحــدودهکشــورهــاي   
 نخواهند داشت.
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يـکـي از مشـهـورتــريـن عــلـل بــراي               
نپذيرفتن ترکيـه در اتـحـاديـه اروپـا،            
ـفـان و           سرکوب خشن پليسـي مـخـال
سطح پاييـن اسـتـانـداردهـاي حـقـوق            
شــهــرونــدي و آزاديــهــاي ســيــاســي،          

ظالمانه و غيرمستقل بودن دستـگـاه   
ـتـه                 قضايي و دخـالـت سـازمـان يـاف
امــنــيــتــي در زنــدگــي شــهــرونــدان،          
سرکوب قهرآميز مـردم در مـنـاطـق         
کرد نشين، پايين بودن سطـح رفـاه و       
ـنـي تـر، فسـاد           بهداشت و از همه عـل
دستگاه دولتي و اداري ترکيـه اسـت.     
بطور متوالي دولتهاي حاکم بر ترکيه 
پرونده اي قطور از جـنـايـت گسـتـرده          

 عليه شهروندان خود داشته اند. 
حال کشور ترکيـه زيـر سـيـطـره شـوم             
اردوغـان و ســوابـق سـيــاه گـرگـهــاي              
خاکستـري، بـه مـکـانـي امـن بـراي                

 پناهجويان بدل شده است!
يکي از بدترين و دردناکترين شـرايـط   
زندگي وضـعـيـت فـاجـعـه آمـيـز در               
کمپهاي پناهندگي در ترکـيـه اسـت.      
بيش از دو ميليون پناهـجـو عـمـدتـا        
سـوري در ايـن کـمـپـهـا بـا کـمـبـود                     
ابتدايي ترين امکانات زيستي روبـرو  
ـتـارهـاي فـوق خشـن و                  ـنـد. رف هست
ـيـه                 ـتـي عـل بيرحمـانـه مـامـوران دول
پنـاهـجـويـان، ايـن کـمـپ هـا را بـه                    
ـيـن آن بـدل کـرده            جهنمي براي ساکن

 است. 
منابع معتبر خبري، بارها و بارها در 
باره اينکه کشور ترکيه محل ترانزيت 
و جابجايي نيروهاي داعش زير نـظـر     
دســتــگــاه امــنــيــتــي تــرکــيــه اســت،         
ـيـمـارسـتـانـهـاي           افشاگري کرده اند. ب
بسياري از شهرهاي ترکيه مـمـلـو از        
مــجــروحــيــن ســازمــان تــروريســتــي        
اسالمي داعش اسـت. مـعـاملـه پـر           
ســـود خـــريـــد نـــفـــت قـــاچـــاق از                
پااليشگاههاي سوريه که بـه تصـرف     
داعش در آمـده اسـت و کـاروانـهـاي            
تانکرهاي نفتي در خـدمـت داعـش،      
ـلـه      اساسا و تنها در ترکيه قابل مـبـاد
است. سود هنگفت ايـن مـعـامـالت        
روزانــه بــه چــنــديــن مــيــلــيــون دالر            
ميرسد. همه اين اتـهـامـات تـوسـط           
شبکه هاي خبري معتبر بـه دفـعـات      

 منعکس و افشا شده است.
دولتهاي به ظاهر متمدن اروپـا و در        
راس آن آلمان به متحدي بي پرنسيـپ  
و شارالتان چون دولـت اردوغـان کـه          
بتوانـد بـا سـرکـوب عـريـان، عـبـور                 
پناهجويان و آوارگان جنگي به سمت 
اروپا را کند و در نـهـايـت مـتـوقـف             

کند، نياز فوري دارد. بر اساس همين 
نيازمندي، اين متحد پر درد سر ناتو 
به يکباره تـمـامـي پـرونـده قـطـور و                
ماالمال از فجايـع تـاريـخـي اش بـه            
محسـنـات ويـژه اي بـدل مـيـشـود.                
طنزي تلخ و گزنده که مستقيما خـاک  
ـيـشـمـار جـنـايـات           در چشم قربانيان ب
ـيـس و دسـتـگـاه                    ـل ـيـک پ سيـسـتـمـات

 امنيتي دولت ترکيه مي پاشد.
ژان کـلـود   مجيز گويي مشمئز کننده 

يونکر، رئيس کـمـيـسـيـون اتـحـاديـه           
در باره معاملـه بـا تـرکـيـه بـه             اروپا، 

خوبي افشاگر رفتار و منش دولتهاي 
ـيـات حـاکـم بـر              سرمايه دار و اخـالق

ترکـيـه   سياست آنهاست. او ميگويد "  
يکي از همسايـگـان مـهـم اتـحـاديـه            
اروپاست، "نه فقط براي آنکـه مـا بـه         
هم نياز داريم، بلکه بدين علت نيز که 

ـيـم دسـتـاوردهـاي            ما با هم مـي  تـوان
ـنـهـا      ترکيه"  بيشتري داشته باشيم نه ت

ــکــه ســزاوار                 ــرام مــا بــل ــق احــت الي
مـا  .  برخورداري از حـمـايـت مـاسـت       

خواهيم همکاري با ترکيه را وراي  مي
بحران کنوني پناهندگي نيز تـعـمـيـق     
ببخشيم. حمايت ما از تـرکـيـه بـراي         
دستيابي سريعتر به موازين اروپـايـي   

، قضـايـي و          هـاي انـرژي       در عـرصـه  
حقوق بشر به سود خـود مـا خـواهـد         

 ".بود
بزک کـردن يـک دولـت سـرکـوبـگـر و                
بيرحم آنهـم بـا ايـن اوصـاف بشـدت              
دروغين و مبالغه آميـز، بـخـوبـي از         
اهميت جايگاه استراتژيک ترکيه براي 
عملي کردن سياستهاي مشترک ناتـو  
در منطقه و از جمله اجراي سـيـاسـت    
ضد پناهندگي اتحاديه اروپا به کمک 

 ترکيه پرده بر ميدارد.
ـيـل    ساالنه هزاران شهروند ترکيه به دل
ـيـسـي نـاچـار بـه            سرکوب قهرآميز پل
فرار از کشور و تقاضاي پنـاهـنـدگـي     
در کشــورهــاي اروپــايــي هســتــنــد.          
اتحاديه اروپا حال تصميم گرفته است 
اين  ناامني آشکار سياسي را نه فقط 
نــاديــده بــگــيــرد، بــلــکــه بــا تــايــيــد             
سياستهاي دولت اردوغان تـرکـيـه را        
بعنوان "بهشتي" براي استقرار صدهـا    

 هزار پناهجو معرفي کند.
در اولين روز خوش خـدمـتـي دولـت         

ـيـات گسـتـرده           ترکيه طـي يـک      عـمـل

ــلــيــســي شــهــر بــنــدري      حــوالــيدر      پ
پناهجو در حال فرار  ۰۰ ١٣  آيواجيک

ترکيه به سمت يونان دستگير شـده    از
 اند. 

وانگهي اگر کشور ترکيه مکاني امن 
 ۷۲۰ براي پناهجويان بـود، بـالـغ بـر          

هزار پناهجو، در هـمـيـن چـنـد مـاه             
اخير، خود را با خطرناک ترين وسايـل  
و با پرداخت هزينه هاي سنـگـيـن بـه       
آب و آتش نميـزدنـد تـا بـا عـبـور از               
"درياي آدمخوار" مديترانه به سـمـت       

 اروپا بروند.
ــه               ــام ــر روزن ــردبــي ــدار، س جــان دون
جمهوريت و اردم گل، رئيس دفتر اين 

اي    آنکارا، در نـامـه       شهر روزنامه در
اعــتــراضــي و افشــاگــرانــه از ســران           

اتحاديه اروپا خواستند که کشورهاي 
دولـت اردوغـان     با  " حقوق بشر"بر سر 

ـنـد           آن دو بـه      .  دست به مـعـاملـه نـزن
ــد     آنــجــال مــرکــل و           فــرانســوا اوالن

ما همچنان اميـدواريـم کـه      نوشتند؛ " 
تالش شما براي پايان دادن به بـحـران     
پناهجويي، ناقض ارزشهاي اسـاسـي   
غرب از جمله حقوق بشر، آزادي بيان 

ـبـاشـد      " پـس از ايـن          .و مطبوعات ن
بـا  افشاگري، هر دو روزنـامـه نـگـار           

طــيــب اردوغــان،       شــکــايــت رجــب       
ــس  ــن دو                رئــي ــه اي ــرکــي جــمــهــور ت

بـه اتـهــام        مشـهـور،        نـگــار    روزنـامـه  
"جاسوسي و عضويت در يک شـبـکـه     

زنــدان    و بــه  تــروريســتــي" بــازداشــت       
انتقـال   سيليوري در نزديکي استانبول

 داده شدند.
ـيـس سـازمـان               گونتر بـورکـهـارد، رئ
مدافع حقوق پناهندگان "پرو آزول" در 

ـنـد دو روزنـامـه نـگـار              آلمان  هم مـان
د و تاکيد مـي  دهميهشدار ترکيه اي 

اتحاديه اروپا نبايد بـه بـهـاي         کند که
انســانــهــا  نــاديــده گــرفــتــن حــقــوق           

دولـت تـرکـيـه       اي کثيف" بـا      "معامله
 معامله رسوايـي دهد. او چنين  انجام

را "اعالم ورشکستگي اخالقي اروپا"  

 ۱۳ صفحه  
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در يــک نــگــاه بــه گــوشــه اي از              
اخبار منتشر شده از آذربايجان، 
مي توان وضعيت اکثريت مـردم  
را در آذربايجان و سـايـر نـقـاط           
ايــران دريــافــت. ايــن خــبــر کــه             

کالس درس بـا بـخـاري           ۱۴۰۰
نفتي گرم ميـشـونـد را بـايـد در            
کــنــار خــبــر دزدي هــاي هــزار             
ميلياردي سران رژيم گذاشت که 
هر روز گوشه اي از آن مـنـتـشـر       
ميشود. هزاران کودک به خـاطـر    
مقـرون صـرفـه نـبـودن بـايـد در                
معرض خطر آتش سوزي و نفـس  
کشيدن در هواي آلـوده بـاشـنـد،       
تا حساب هاي بانـکـي آيـت الـه         
هاي ميلياردر و سرداران سپاه و 
بـانـدهــاي مــافـيـائــي جــمـهــوري          

 اسالمي پر شود.
در بـنـاب بـيــش از يـک چـهــارم                

هـزار نـفـر         ۳۳مردم شهر يعني 
در سرپناه هايي بسـر مـي بـرنـد         
که با مشقت تمام براي خـود در    
اطراف شهر سـاخـتـه انـد تـا از              
سرماي طاقت فرسـاي زمسـتـان      
در امــان بــوده و ســايــه اي در               
گرماي تابستـان بـر سـر داشـتـه            
بــاشــنــد. فــرمــانــدار شــهــر ايــن           
سرپناه ها را سـکـونـتـگـاه هـاي           
"غــيــررســمــي" مــي نــامــد و بــه            
شهرداري فرمان تخريب آنهـا را    
مي دهد. اما از نظر مردم بناب 
حکومتـي کـه نـتـوانـد مسـکـن              
مناسب براي مردم تامين کـنـد،   
غير رسمي است و بـايـد گـورش      
را گم کند. آنها بـجـاي سـرپـنـاه           
هاي محقر خود خواستـار خـانـه      
هــايــي مســتــحــکــم و بــا تــمــام            
امــکــانــات يــک زنــدگــي راحــت         

 هستند. 
حمله رژيم فقط به مساکن مردم 
نـــيـــســـت. ســـازمـــان تـــامـــيـــن         

کـارگـر      ۳۵۰۰اجتماعي زنجان 
را از بـيـمـه هـاي ايـن سـازمـان                
اخــراج و هــزاران نــفـــر را از                   
خدمات درماني ناچيزي که ايـن  
سازمان ارائه مي کند، مـحـروم     

کرد. اين اين کـارگـران هسـتـنـد         
که بايد تاوان دزدي هـاي هـزار         
ميلياردي دار و دسـتـه سـعـيـد              
مـرتضــوي از ســازمــان تــامــيــن        
اجـتـمــاعـي، را بــپـردازنــد. رقــم            
غارتگري ها تـوسـط ايـن بـانـد            
آنقدر بزرگ است کـه دزدي يـک         
ميـلـيـارد تـومـانـي در تـامـيـن                
اجــتــمــاعــي اســتــان اردبــيــل در        
دولت حسن روحاني، به حسـاب    
نمي آيد. ثروت سازمان تـامـيـن     
اجتماعي از دسـتـرنـج کـارگـران        
تامين شده، آنها خود بايد اداره   
کننـده ايـن سـازمـان بـاشـنـد و                 
اموال بغارت رفته را از حـلـقـوم      
سران جمهوري اسـالمـي بـيـرون         

 بکشند.
در ســايــه حــمــايــت جــمــهــوري            
اسالمي مالکان شـرکـت تـبـريـز        

مـاه حـقـوق       ۲۴کف مي توانند 
کارگران اين شرکت را نپردازنـد.  
ــچ                  ــي و هــي ــت ــاد دول ــه هــيــچ ن
دادستاني به سراغ کـارفـرمـايـان     
که در دفتر مجلل خود در يکـي  
از برجهـاي شـمـال شـهـر تـهـران              
نشسته اند، نرفته است و آنها را 
بجـرم دزديـدن حـقـوق کـارگـران             
تحت تعقيب قـرار نـداده اسـت.          
در مقابل براي کـارگـران خـط و        
نشان ميکشند و تجمع کارگران 
براي دريافت دسـتـمـزد خـود را           
غيرقانوني اعالم مي کنند. اما  
اين سفره خالي کارگران است که 
بي اعتباري قانون سرمايه داران 
و حکومـت آنـهـا را نشـان مـي              

 دهد.
"اقدامات امنيت اخالقـي" اسـم       
رمـــزي اســـت کـــه جـــمـــهـــوري           
اســالمــي بــراي اقــدامــات خــود        
عليه زنان، جوانان، عليه شـادي  
و يک زندگي آزاد گذاشته اسـت.  

سـال هـنـوز         ۳۷پس از گذشـت    
رژيم اسالمي نتوانسته اسـت بـا     
تهاجمات وحشيانه خود قوانيـن  
و سنن عقب مانده و ارتـجـاعـي      
خود را بر مردم و بويژه بـر زنـان     

تحميل کند. تهديد هاي محسن 
ــيــروي          حســنــخــانــي فــرمــانــده ن
انتظامي آذربايجـان شـرقـي هـم         
يکي ديگر از اين تهـاجـمـات را      
نشان مي دهد. اين بار مـانـکـن     
هاي پشت ويترين و تـابـلـوهـا و       
بنرهاي مغازه هم مورد تـهـديـد      
سردار اسالمي قرار گرفتـه انـد.     
سخنان وي بيش از هر چيـز زيـر     
پا گـذاشـتـن مـقـررات اسـالمـي            
توسط مردم و وحشـت رژيـم از           

 اين بابت است.
بيکاري در جـمـهـوري اسـالمـي          
ابعـاد وحشـتـنـاکـي پـيـدا کـرده               
است. اين فقط بخاطر نـاتـوانـي       
جمهوري اسالمي در ايجاد کـار    
نيست بلکه اقتصاد مافيائـي و    
غارتگري رژيم اسـت کـه ابـعـاد           
بيکاري و فـالکـت مـردم را هـر             

 ۴۰روز بيشتر مي کند. وجـود       
هزار تحصيل کرده بيکـار فـقـط      
در استان آذربايجان غربي و بـه      
تعطيلي کشيده شدن واحد هـاي    
توليدي بخاطر فـلـج اقـتـصـادي          
جمهوري اسالمي است. نـاتـمـام     

پـروژه در اسـتـان         ۲۰۰۰ماندن 
آذربايجان غربي، فـقـط بـخـاطـر        
بي لياقتي مقـامـات جـمـهـوري        
اسالمي نيسـت. ايـن پـروژه هـا            
بخاطر رفاه و آسايـش مـردم راه       
اندازي نشده و حتي در صـورت      
به اتمام رسيدن هم کمکي بـه آن    
نمي کند، بلکه هر کدام منبعـي  
براي دزدي و چپاول براي نهادها 
و مقامات مختلـف حـکـومـتـي        
است که پس از پـر کـردن جـيـب         
هاي خود اين پـروژه هـا را رهـا          

 مي کنند.
اما از مـهـمـتـريـن واقـعـه مـاه                 
گذشته بروز اعتراضات گستـرده  
در شهرهاي مختلف آذربايـجـان   
و نقاط ديگـر ايـران در مـقـابـل            
برنامه تـوهـيـن آمـيـز و نـفـرت                
پــراکــنــي قــومــي از تــلــويــزيــون         
ــوري اســـالمـــي اســـت.           جـــمـــهـ
کارگران تراکتور سازي بدرستـي  

پخش اين بـرنـامـه را بـا هـدف              
شــقــه شــقــه کــردن کــارگــران و             
مــمــانــعــت از اتــحــاد کــارگــران         
دانستند. اين اعتـراضـات رژيـم       
را وادار به عقب نشينـي کـرد و       
مقامـات تـلـويـزيـون جـمـهـوري             
اسالمي ناچـار بـه عـذرخـواهـي          
شــدنــد. امــا مــردم گــول نــمــي             
خورند و پـخـش چـنـيـن بـرنـامـه             
چندش آوري از سيماي جمهوري 
اسالمي را بخاطر سـيـاسـتـهـاي        
فاشيستي و نفاق افکني قـومـي   
از طرف جمـهـوري اسـالمـي در         

 بين مردم مي دانند.
تسونامي اعتياد از ديگر پديـده  
هاي جمـهـوري اسـالمـي اسـت.          
بطور رسمي اعالم کرده انـد کـه       
در شش مـاه اول سـال بـيـش از             
يازده هزار نفر به کمپ هاي ترک 
اعتـيـاد مـراجـعـه کـرده انـد، و                
اينها فـقـط بـخـش کـوچـکـي از              
مــعــتــادان هســتــنــد. اکــثــريــت          
مــعــتـــادان بـــخــاطــر شــرايـــط            
غـيــرانسـانــي ايــن کــمـپ هـا از             
مراجعه به آنـهـا خـودداري مـي         
کنند و بسياري به اجبار به آنجا 

نفـر   ۵۲فرستاده ميشوند. فوت  
بخـاطـر اعـتـيـاد و دسـتـگـيـري                
يازده هزار نفر به "جرم" اعـتـيـاد      

مـاه نشـان دهـنـده            ۶در فاصله 
خود بيان کنـنـده سـيـاسـت ضـد           
انساني رژيم در مورد مـعـتـادان    
است. اگر به خبر مربوط به تـيـر   
ماه و سخنان رئيس دادگسـتـري   
آذربايجان غربي مراجعه کـنـيـم      

هــزار    ۴۰۰بــخــش بــزرگــي از         
پــرونــده اي کــه در دادگســتــري           
مطرح است مربوط به معـتـادان   
است. اعترافات تـوکـل حـيـدري        
ــيــس دادگســتــري در مــورد             رئ
وضعيت غير انسانـي زنـدانـيـان       
خود سند محکمي است که مـي  
تــوان بــر اســاس آن مــقــامــات             
قضائـي جـمـهـوري اسـالمـي را             
بخاطر رفتارشان با زندانيـان بـه     
پــاي مــيــز مــحــاکــمــه کشــانــد.         

ســخــنــان ايــن مــقــام جــمــهــوري         
اســالمــي کــه اعــالم مــي کــنــد           
"آذربــايــجــان اســتــان امــنــيــتــي         
است"، در عين حـال نشـان مـي         
دهد که دستگاه قضائـي بـخـش      
ــوب                ــرک ــروي س ــي ــي از ن ــم مــه

 حکومت است.
تاثيرات فاجعه بار به نابـودي  
کشيدن درياچه اروميه در زنـدگـي   
مردم آذربايجان تا چـنـديـن نسـل         
ــهــاجــم               ــد. ت ــاقــي خــواهــد مــان ب
جــمــهــوري اســالمــي بــه مــحــيــط        
زيست همچنان ادامه دارد. پروژه  
هــدايــت پســاب "تصــفــيــه شــده"           
فاضالب تبريز به درياچه ارومـيـه   
از پروژه هاي ديگري است که هـر    
چنـد مـي تـوانـد امـکـانـي بـراي                 
دزدي و چپـاول مـقـامـات فـراهـم           
کند اما به احتمال زيـاد نـابـودي        
اين درياچه را تسريع خواهد کـرد.  
با توجه به نبودن و عـدم رعـايـت        
استانداردهاي علمي براي تصفيـه  
کامل پساب فاضالب هـا، رشـوه     
خواري و فساد عـمـيـق در دسـت           
اندرکاران جمهوري اسـالمـي، بـه        
احتمال زياد کانالي که قرار اسـت  
با هزينه زياد احداث شـود فـقـط        
ســمــوم بــيــشــتــري را بــه دريــاچــه          

  اروميه منتقل خواهد کرد.

 


?س  �۱۴۰۰O از 
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معاون  يعقوبعلي عبادي 
آموزش و پرورش استان زنجان: 

درصد مدارس استان زنجان  ۵۰
از بخاري نفتي کاربراتوردار و 

 کنند.  تابشي استفاده مي
 

 ��M	� ه�ار  ۴۰۰ورود
$�و�(+ �� داد����� 

 �ذر�	��	ن [���
دادگستري آذربايجان غربي از 

هزار  ۴۰۰ورود ساالنه 

�	ر �ذر�	��	ن ��	ن � �۱۳۹۴!	ه� �� ا
�	ز زاد+�
	ر���  )9?  �����
� �ذر�	��	ن ��ب ��
 �^. 

 ۱۱ صفحه  
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خبر داده است. توکل  پرونده 
رئيس کل دادگستري  حيدري

 غربي گفت:   استان آذربايجان
... آذربايجان غربي استاني              
امنيتي است و قضات                          
دادسراها و دادگاه انقالب با             
قوت و قدرت در مقابل همه               
پديده هاي شوم ايستاده و                   

 خواهند ايستاد.
توکل حيدري قـبـال اعـالم کـرده         

بـرابـر      ۴بود که آمار زنـدانـيـان        
ظرفيت اسمي و قـانـونـي زنـدان         
هاسـت و در زنـدانـهـاي اسـتـان               
جاي براي زنـدانـيـان نـداريـم. از           
کــف خــوابــي گــرفــتــه تــا راهــرو          
ــه و کــنــار                     ــر پل ــوابــي و زي خ

 دستشويي و غيره ...
 

ـــDف  ـــ�  �۳۵۰۰ ـــ	ر� 

&ــ��ــ` �ــ	ز1ــ	ن &ــ	1ــــ4 
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سازمان تامين اجتماعي استـان  
زنجـان در ادامـه اجـراي حـذف             
بيمه بخشي از کـارگـران ايـران،        
سه هزار و پانصـد کـارگـر را از          
سيستم پوشش بـيـمـه اي خـارج           

 کرد. 
 


ـ	ر�ـ�ان   aـ�	ـ�	ـا.��اض �ـ
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کارگران کارخانه تبريز کف روز  
آبـان مـاه، در          ۲۷چـهـارشـنـبـه        

 ۲۴    اعتراض به عـدم پـرداخـت     
ماه حقوق معوقه شان دسـت بـه     
ــي در                ــانــ ــابــ ــيــ ــع خــ ــمــ ــجــ تــ

 .فرمانداري مرند زدند مقابل 
اين کارگران از سه سال قـبـل بـا      
مشـکـل اخـراج و بـيـکـارسـازي              
عمدي کارفرما روبرو هستنـد و    
بــارهــا در مــقــابــل فــرمــانــداري        
مرند و استانداري تـبـريـز دسـت       
به تجمعات اعتراضي خيـابـانـي    
زده اند. کارفرما دست در دسـت  
عوامل حـکـومـتـي شـهـرسـتـان             
ــز کــارگــران را                 ــري ــب ــد و ت مــرن
سردوانده و کوچکترين اهمـيـتـي    
به شرايط جهنمي ناشي از فقر و 
فالکت و بيحـقـوقـي کـارگـران و          

 خانواده هايشان نداده است.
 

 �
	ر�ـ�ان 
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ايرنا: کارگران کارخانه تبريزکف 
مرند روز يکشنبه با تـجـمـع در        
مقابـل فـرمـانـداري ايـن شـهـر،              
رسـيـدگـي بـه مـطـالـبـاتشـان را                

 خواستار شدند
يکي از کارگران حاضر در ايـن     

تجمع که نخواست نـامـش فـاش      
شود، افـزود: در فـرورديـن مـاه              
سال جاري در فرمانداري مـرنـد،   
کميسيون کارگري تشکيل شد و 
مــالــک کــارخــانــه "تــبــريــزکــف"         
متعهد به راه اندازي کارخـانـه و     
پرداخت حقوق ماهانه کـارگـران     
شد اما تا بـه امـروز بـه تـعـهـد               

 خود عمل نکرده است.
 ۱۹وي افزود: حقوق کارگران از  

ماه قـبـل و حـق بـيـمـه آنـان از                  
مرداد سال جاري پرداخت نشـده    

 است.
 

 خبرگزاري جمهوري اسالمي:
;ــ�1ــ	�ــ(ار و�ــe+ 1ــ��ــ(، 
 fـ�	ـHر��ان در 1ـ	
 d��&
;�1	�ـ(ار� ا�ـ4 )ـ9ـ� را 
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�د.] 
رئيس اداره تعـاون، کـار و رفـاه          
اجتماعي مرند نيز گفت: تـنـهـا       
مرجع رسيدگي به خواسته هـاي    
کارگران اداره کار مـي بـاشـد و          
ــراي تــکــمــيــل فــرم             کــارگــران ب
شکايت بـه اداره کـار مـراجـعـه            

 کنند.
امير مـحـمـدزاده اضـافـه کـرد:             

 ۹۱حقوق کارگران تا آخـر سـال       
پرداخت شده اسـت امـا از سـال          

پرداخت حقوق ها به صورت  ۹۲
 نامنظم بوده است.

تجمع کارگران کارخانـه "تـبـريـز        
کف" براي چندمين بار مـتـوالـي    
در اين شـهـرسـتـان تـکـرار مـي              

 شود  
 

&6(�( "ا<(ا1ـ	ت ا1ـ8ــ� 
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گذشته نيروي انـتـظـامـي      ماهدر 

رژيم به بهانه "امنيـت اخـالقـي"       
حمالتي را بر عليه زنان و مـردم  
ــن                  ــرده اســـت. در ايـ آغـــاز کـ

فرمـانـده    محسن حسنخاني رابطه

انــتــظــامــي آذربــايــجــان     نــيــروي   
ــدامــات              ــد اق ــي از تشــدي شــرق
امنيت اخالقي در اسـتـان خـبـر         
داد و گــفــتــه اســت: نــيــروي                   
انتظامي با بدحجابان، مزاحمان 
ــان و               ــردان ــس، ســگ گ ــي ــوام ن
رانندگاني که اقدام به دور دور و 
ايجاد آلودگي صوتي مي کنند، 

 ... به شدت برخورد مي کند.
وي بــا اشــاره بــه نــوع پــوشــش              
مانکن هـاي اسـتـفـاده شـده در              
صنوف مختلف، ادامه داد: بـا       
مانکن هايي که اشـاعـه دهـنـده       
فرهنگ منحط غرب اسـت، بـه       

ــم               ــي ــن ــورد مــي ک ــرخ  .شــدت ب
سردار حسن خاني افزود: بـرخـي    
تابلوها و بنرهايي در سطح شهر 
مشــاهــده مــي شــود کــه داراي           
عناوين و اصطالحات بيگانـه و    
ترويـج دهـنـده فـرهـنـگ غـربـي               
است که دسـتـور جـمـع آوري آن           

 .داده شده است
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شمارش معکوس بـراي نـابـودي      
صنعت قطعه سازي آذربايـجـان،   
فعاليت واحدهاي قـطـعـه سـازي       

 درصد ۳۰استان با توان 
رضــا پــاشــايــي ريــيــس انــجــمــن        
صنايع نيرو محرکه و قـطـعـات        
خــودرو کشــور و نــايــب ريــيــس          
خانه صنعت و معدن تبريز مـي    
گـــويـــد، بـــيـــش از نصـــف از               
کارخانجات و واحدهـاي قـطـعـه       
سازي استان تعطيل شده و يا بـا  

درصـدي کـار        ۳۰توان کمتر از   
مي کنند .... بيـکـاري جـوانـان           
مهم ترين نگراني و دغدغه همه 
اقشار جامعه است و بسياري از 

هـا نـاشـي       ناهنجاري و بزهکاري
از نــبــود اشــتــغــال و کــار بــراي            

 ايسنا  جوانان است.
 

ــ7ــــ� �ــ/ــ�ت   ا.ــ�ــ�ا=ــ	ت .
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ــثـــيـــري از                ــمـــع کـ ــنـــا: جـ ايسـ
دانشــجــويــان دانشــگــاه تــبــريــز        

بـا پـرپـايـي           ظهرروز سه شـنـبـه   
تجمـع در داخـل ايـن دانشـگـاه              
اعتراض خود را به اهانت شبکه 
دو سيـمـا بـه مـردم آذربـايـجـان              

 اعالم کردند
 

بــيــانــيــه دريــافــتــي جــمــعــي از           
 کارگران تراکتورسازي تبريز :

ما کارگران تراکتور سازي تبريز 
که گـوشـه اي از اقـتـصـاد ايـن                 
ــم              ــي مــمــلــکــت را مــي چــرخــان
شايسته اين تـوهـيـن و تـحـقـيـر            
رذيالنه نيستيم که با بي شرمـي  
تــمــام در شــبــکــه ســراســري بــه            
نمايش در مي آيد و وقيحانه تـر  
آنکه ادعا مي کنند سهوي بوده 
است در صورتي بر پخش برنامه 
ها از هزاران فيلتر مي گذرد که 
سهوي بودن به نظر ما توجيـهـي   
بيش نيست. اين برنامه هـدايـت    
شده اي بـوده اسـت کـه اهـداف               
مشخصي را دنبال مي کنـد کـه     
هدف اصلي اش پـاشـيـدن تـخـم          
نفرت است تا طـبـقـه کـارگـر را            
چند صباحي سرگرم کند و شـقـه   
شقه نـمـايـد تـا اتـحـاد مـردم و                
طبقه کارگر به حاشـيـه بـرانـد و         
مسائل فرعي جامعه را اصـلـي     
کنـنـد تـا مـنـافـع حـاکـمـيـن را                   
تامين نمايـنـد و کـارگـر "کـرد،             
ترک، عرب، بلوچ و فارس" زبـان    
را به خون يکديگر تشنـه کـنـنـد       
تا مبادا اتحاد اينها طومارشان 
را در هم بکوبد. به هر حـال مـا        
ايــن حــرکــت فــاشــيــســتــي و                 
ضدانساني را محکوم مي کنيـم  
و از کارگران مي خواهيم که ما 
فريب اين خيمه شب بازي هـا را    
نخوريم و بـر اتـحـاد کـارگـري و            

 .انساني خود پافشاري کنيم
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مديرکل بـهـزيسـتـي آذربـايـجـان          

کـمـپ تـرک اعـتـيـاد           ۳۸شرقي:  
درآذربايجان شـرقـي داريـم. وي           
در ادامه گفته است: در اسـتـان        

مـدت يـا           مـرکـز مـيـان       ۳۸ما 
وجـود دارد کـه در شـش             کمپ   

هـزار و       ۱۱ماه نخست امسـال    
نفر به اين مـراکـز مـراجـعـه         ۴۸
اند و تمام کمـپ هـاي تـرک         کرده

اعتياد فعال در ايـن اسـتـان بـا             
ــي از اداره کــل                 ــجــوز رســم م
ــيــت            ــهــزيســتــي اســتــان فــعــال ب

کنند و اين کمپ هاي داراي    مي
مــجــوز نــمــي تــوانــنــد کســي را          
مورد آزار و اذيت و يا ضـرب و      

شـتـم قـرار دهـنـد، اگـر بـا ايــن                  
اوصاف برخـي از افـراد اظـهـار           
نارضايـتـي از اقـدامـات کـمـپ             

کـنـنـد ايـن        هاي ترک اعتياد مي
احــتــمــال وجــود دارد کــه ايــن             
اظهارات توسط معـتـادانـي کـه       
به اجبار قانون به ترک مـواد بـه       
کمپ هاي ترک اعـتـيـاد انـتـقـال         
يافته شده اند و مي تـوان گـفـت      
که اين اظهارات کذب اسـت کـه     
از سـوي ايـن مـعـتـادان مـطـرح              

 .شود مي
 ۲۰بر اساس آمارها تنها حدود 

کـنـنـدگـان      درصد مراجعه ۲۵تا 
براي ترک اعتياد بعد از بهبودي 
به دنبال مصرف مواد نمي روند 

درصـد     ۸۰تـا       ۷۵و متاسفانه 
اين افراد بعد از بهبوديـافـتـگـي     
دوبـاره بـه سـمـت مــواد مـخــدر              

 .کنند گرايش پيدا مي

 
� �6ــ8ـ	ن ا.��اض �	)

f ارد�
بنا به خبر درج شـده در رسـانـه            
هاي دولتي تعدادي از سـاکـنـان      
محله گلمغان اردبيل، از مرد و   
زن و کودک با در دسـت گـرفـتـن       
چــراغــهــاي نــفــتــي در مــقــابــل           
اســتــانــداري دســت بــه تــجــمــع            
اعتراضي زدند. تجمع کنندگـان   
به نبود سيستم بـرق رسـانـي بـه           

 محله شان معترض بودند. 
 

@	ر� � �� ا� از ;	0*(�� 
هزار جوان تحصيلـکـرده در       ۴۰

استان آذربايجان غـربـي بـيـکـار        
هستند. اين موضوع را سعادت  
استـانـدار اعـالم کـرده و گـفـتـه                
است اين تحصـيـل کـردگـان کـه          
داراي مـدرک، لـيــسـانـس، فــوق           
ليسانس و دکترا هستنـد و ايـن       
بيکاري سبب ناراحتي و ايـجـاد     
ــن              ــي ــاري در ب مشــکــالت بســي

ها، جوانان جوياي کار و  خانواده
 مسئوالن شده است.
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�ــ	�ــ� هــ	� 1ــ�دم   lــ��ــTــ&
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هـزار نـفـري         ۱۴۰از جـمـعـيـت       
هــزار و      ۳۳شــهــرســتــان بــنــاب     

ــه        ۱۱در              ۱۷۲ مــــــحلــــ
"سکونتگاههاي غيررسمي" ايـن   

 ۱۲ صفحه  

�	ر �ذر�	ی�	ن، ��	ن  � ۱۳۹۴ �!	ه� �� ا
 ۱۰ از صفحه 
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دسـامـبـر طـي        ٢روز چهارشنبه 
مــراســمــي رســمــي در يــکــي از          
هتلها در مرکز شهر اسـتـکـهـلـم        
فــريــده آرمــان دريــافــت کــنــنــده         
جايزه يکي از بهترين پروژه هاي 
سال شد. اين جايزه که هر سـالـه    
از طرف سازمان يوروفـونـدن بـه      
بهترين پروژه سال تعلق ميگيرد 
امسال به سازمان حقوق زنـان و    
فــريـــده آرمـــان مســـئـــول ايـــن           
ــام                  ــه ن ــروژه اي ب ســازمــان و پ
کودکان و مادران داده شـد. در         
اين مراسم که بـا حضـور جـمـع           
کثيري از مسئولين سازمانهـاي  
مختلف برگزار شد فريده آرمـان    
در مــورد هــدف و چــگــونــگــي            
پيشبرد اين پروژه سخناني ايراد 
کرد. او ضمن توضيح وضـعـيـت     
دردناک زنان و کودکانـي کـه در       
خانواده مورد اذيت و آزار قـرار      
ميگيرند و با وجود مـراجـعـه و        
در خواست کمک از خـانـه هـاي          
امن باز هم مجـبـور بـه تـحـمـل           
ــدد               ــع فشــار و مشــکــالت مــت
هستند گفت کودکان در چـنـيـن      
خانواده هـايـي يـکـي از آسـيـب             
پذير ترين کسـانـي هسـتـنـد کـه           
ناخواسته و بعلت مشکالت پدر 
و مادر دچارصدمات بـد روحـي     
و بخشا جمسي ميشوند و هدف 
اين پروژه کمک به اين کودکان و 
بازگرداندن آنها به يـک مـحـيـط         
شاد و طبيعي منـاسـب زنـدگـي       

است. سپس الرش اوبري و اوسا  
شوستروم نويسنده و عکسبـردار  
کتابي بنام باريکه نور تابستاني 
که در همين رابطه نوشته شده و   
مشروح فعاليتهاي اين پروژه را   
منعکس ميکند صـحـبـتـهـائـي         
ايراد کردند همچنيـن مـارگـرتـا       
ــش             ــخــ ــول بــ ــئــ ــون مســ الرشــ
فــعــالــيــتــهــاي فــرهــنــگــي بــراي        
کــودکــان و مــارگــوت اولســون          
مسئول بخش خـوشـونـت عـلـيـه         
زنان در کمون مالمـو سـخـنـانـي        
ايــراد کــردنــد. نــمــايــش فــيــلــم            
کوتاهي از فعاليتها و سـخـنـان        
شيرين بچه هـائـي کـه روزهـاي           
شادي را تجربه کرده بودند يکي 
از قسمتهاي زيباي برنـامـه بـود      
که مورد توجه و استقبال شرکت 
کـنـنـدگـان قـرار گـرفـت. فـريــده                
آرمان يـکـي از شـخـصـيـتـهـا و               
فعالين خستگي نـاپـذيـر حـقـوق        
انساني اسـت، ايـن جـايـزه اداي           
ديــن بســيــار کــوچــکــي بــود در           
مقابل کوهي از کار و فـعـالـيـت     
ايــن انســان بــزرگ کــه بــا جــثــه            
کوچکش در همه ميدانهاي نبرد 
عليه بي عدالتي حضور دارد و     
براي رسيدن به يک دنياي بـهـتـر      
از هيچ تالشي فروگزار نـيـسـت.      
زنده بـاد فـريـده آرمـانـزنـده بـاد              

 انسانيت  
 ٢٠١٥سوم دسامبر 

شـهـرسـتـان ســاکـن و يـک ســوم               
جمعيت شهري بناب را ساکنـان  
اسکان غيررسمي تشکيـل مـي     

ولي اهللا فرج  دهند. اين ادعا را 
اللهي فرمـانـدار بـنـاب کـرده و            
ــرورت               ــر"ضـ ــدار داده و بـ هشـ
جلوگـيـري شـهـرداري از ادامـه            
ساخت و سـاز در سـکـونـتـگـاه               
هاي غيررسمي اين شـهـرسـتـان       

 تاکيد کرد"
 

�/� در ا�n ا.�	د و    ٢ m;�ت  
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تعداد دستگير شدگان متهم بـه     
"مواد مخدر"  در شـش مـاهـه            

هزار و  ۱۱  نخست سالجاري را
يک هـزار     نفرمي باشد که ۵۱۳

نفر از معتادان دستگير  ۲۰۰و 
شده خانم و مابقـي مـرد اسـت.        

محمد علي نصـرتـي    اين خبر را
دبير شوراي هماهنگي مـبـارزه     
ــايــجــان             ــا مــواد مــخــدر آذرب ب

حکومت اعـالم کـرده و          شرقي 
هزار نـفـر      ۲بيش از  گفته است: 

به "مراکز ترک اعتياد" منـتـقـل      

 شده اند. از ايسنا
 

7�ن l*@1��1 $�ـ	ب    ۱۵۰ 1
� )(+ ;	=?ب &ـ�ـ��ـ�  /J&
� ه(ا�� 1ـ�  � ارو1X	در� ��

 )�د 
اين موضوع را: مـحـمـدصـادق          
ــي          پــورمــهــدي مــعــاون عــمــران

روز  استاندار آذربايجـان شـرقـي     
مهرمـاه اعـالم کـرده         ۱۱شنبه 

است.وي مـدعـي شـد: تصـفـيـه             
فاضالب تبريز توسط اداره کـل    
آب و فاضالب و انـتـقـال آن بـه           
ــوســط آب             ــه ت ــاچــه ارومــي دري

 ايرنا.منطقه اي انجام مي شود
  

۲۰۰۰ �O از      ��$�وژ+ �
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ها:  استانگروه   ـ خبرگزاري مهر
آذربايـجـان غـربـي بـيـش از دو               

تـمـام شـامـل          هزار پروژه نيـمـه     
هاي استانـي و مصـوبـات         پروژه

سفر دارد کـه مـيـراث کـمـبـود               
اعتبار و بي تدبيري مسئوالنـي  
است که امروز توسعه استان را   
به دليل هزينه هاي سـرسـام آور     

 .اتمام آنها را کند کرده است
... 

استان آذربايجان غربي را شايـد  

بــتــوان يــکــي از اســتــان هــايــي          
دانست که داراي حجم عظيـمـي   
از طرح هاي عمراني نيمه تـمـام   
است که هم اکنـون ايـن اسـتـان         
بيش از دو هزار پروژه نيمه تمام 

 عمراني دارد.
 

 ��	���
	ر�� �	 W� �1گ 
ايلنا: عصر ديروز يکشنبه (اول 

ساله بر اثر  ۵۰آذر)، يک کارگر 
سقوط از يک سـاخـتـمـان نـيـمـه          
تمام در تبريـز جـان خـود را از            

 .دست داد
به گزارش ايلـنـا حـدود سـاعـت          

ديـروز سـقـوط از يــک             ۱۸:۳۰
طــبــقــه نــيــمــه       ۱۱ســاخــتــمــان    

منجر به مرگ يک کـارگـر    تمام 
 ساله تبريزي شديد. ۵۰

مرکز مـديـريـت       براساس اعالم 
حوادث و فوريت هاي پـزشـکـي      
آذربايجان شرقي، پـس از بـروز         
حادثه بـا اعـالم بـه گـزارش بـه              
اپراتوري فوريت هـاي پـزشـکـي       

به مـحـل      ۱۱۵تبريز، اورژانس 
اعزام شد اما متاسفانه به علت 
شــدت حــادثــه، مصــدوم در دم          

 .فوت کرده بود

فريده آرمان به  ۲۰۱۵ دسامبر  ۲ روز 
خاطر فعاليتهاي ارزنده خود براي 
بهبود زندگي کودکاني که شاهد 

مادرانشان در روابط  عليه خشونت
خانوادگي بوده اند جايزه اي را نصيب 
خود کرد. نام پروژه اي که فريده آرمان 

مدير مسئول آن بود و از سوي 
 -"فدراسيون مدافع حقوق زنان

kvinnorättsförbundet" 
 در کشور سوئد به پيش برده شد 

"BOM"  يعني پروژه "کودکان و
مادران" بود. اين پروژه از بهار سال 

شروع شد و تا چند سال ادامه  ۲۰۱۱ 
يافت. هدف اين پروژه کمک به 

در روابط  مادران و کودکاني بود که
خانوادگي تحت خشونت قرار گرفته 
 .اند و يا شاهد بروز خشونت بوده اند

اهداي يک جايزه نقدي به فريده آرمان 
در واقع بدليل دستاوردهاي مثبت و 

گرانقدري بود که پروژه "کودکان و 
مادران" بهمراه داشت. بازگرداندن 
شادي به زندگي کودکان و زنان در 
معرض خشونت از طريق برگزاري 

اردوهاي تفريحي، برنامه هاي 
فرهنگي و هنري و ورزشي متفاوت،  
تقويت حس اعتماد به نفس در ميان 
زنان و کودکان، بازتاب مسائل اين 
گروه از زنان و کودکان در جامعه از 

طريق انتشار يک کتاب بسيار خوب 
 Sommarens به نام

skiraste ljus- " منفذ باريک
نور تابستاني" از جمله نتاتج 

ثمربخش اين پروژه انساني بوده است. 
صفحه از  ۲۵۳ کتاب ياد شده در 

زبان خود زنان و مادراني که مورد 
خشونت واقع شده اند به شرح حال 

زندگي شوربختانه آنها مي پردازد. 
اين کتاب با تصاويري بسيار زيبا در 
عين حال شرح حال کمک هايي ست 

که اين زنان و کودکان در پروژه 
 "کودکان و مادران" دريافت داشته اند

ضمن تبريک به فريده آرمان و همه 
همکاران و همراهان او مي خواهم به 

عنوان کسي که از نزديک شاهد 
فعاليتهاي خستگي ناپذير اين انسان 
بزرگ و بسيار دوست داشتنني بوده 

ام از او که براي مسائل انساني واقعا 
از دل و جان مايه مي گذارد صميمانه 

قدرداني کنم. دنيا به وجود چنين 
انسانهايي حقيقتا نياز دارد چرا که 

وجودشان شعله هاي اميد را در 
زندگي انسانها فروزان مي کند و 

گرماي حضورشان به زندگي گرماي 
 .بيشتري مي بخشد

 !ز�(+ �	د ا��	��   !�(+ �	د ;��(+ �ر1	ن ز 
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 .مي نامد
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يکي از بنيادهاي ضد پناهـنـدگـي و      
ضد انساني اتحاديه اروپا، القا کـردن  
عبارت "غيرقانوني" بودن پناهندگي   
است. عبارت "مهاجرت" هم ظـاهـرا      

تالشي است براي آنکه از بار فـاجـعـه    
انساني و گريز ميليوني مردمـي کـه     
ـتـهـاي       در جنگهاي نيابتي همين دول
به ظاهر محترم و متمـدن، هسـت و       
نيسـت خـود را از دسـت داده انـد،                 
ـنـاهـي         بکاهد. ميليونها انسان بـي پ
که در بـدتـريـن شـرايـط مـمـکـن در               
کمپهاي پناهندگي بسـر مـي بـرنـد،         
دست به مهاجرت نزده انـد! آوارگـان        
جنگي و فـراريـان از حـکـومـتـهـاي              

ديکتـاتـور و آدمـکـش و تـروريسـم                
ـتـي در مـنـطـقـه،              سازمان يافته دول

 مهاجر نيستند. 
پناهجو طبق تـعـريـف کـنـوانسـيـون          
ژنو، جانش در خـطـر اسـت. اطـالق            
اصطالح "قانوني و غيـر قـانـونـي" و           
اسـتــفــاده از واژه مــهــاجــر بــه جــاي             
پناهجواساسا بهـانـه و دسـت مـايـه            
ـيـن ضـد بشـري و ضـد                  اجراي قـوان
پناهندگي است. فجايعي کـه پشـت        
مرزهاي بسته آن در شـرف تـکـويـن           
است اساسا با همين توجيه  و بـراي        

گمراه کردن اذهان عمومي بکار مـي  
يـک  مـيـگـويـد: "        مـرکـل     رود. آنجال  

نکته مهم اين طرح اين خـواهـد بـود      
که ما چطور مـهـاجـرت قـانـونـي را             
جايگـزيـن مـهـاجـرت غـيـرقـانـونـي               

 ."خواهيم کرد
اين ادعايي کـامـال واژگـونـه اسـت.          
تظاهراتهاي هزاران نفره مردم متمدن 
اروپا و تالشهاي تحسين برانـگـيـز و      
انساندوستانـه در بـاز کـردن آغـوش             
ـيـونـهـا انسـان پـا            محبت بسوي ميل
درگريز، کل اين شارالتانيسم مشمئز 

کننده مرکل و شرکاي اتحاديه اروپـا    
را رسوا مـي کـنـد. خـواسـت فـوري              
جهان متمدن ايـن اسـت. مـرزهـا و              
ــايــد بــه روي                 درهــاي ايــن قــلــعــه ب
پناهجويان و آوارگان جنگي گشـوده    
ـيـن         شود. آنچه بايد تغيير کنـد، قـوان
ضد پناهندگي اتحاديه اروپـا اسـت!     
اين معامله کثيف براي پايمال کـردن  
ارزشهاي شناخته شده جهان متـمـدن   
بايد بر سر معامله کنندگانش خراب 

هـيـچ انسـانـي غـيـر قـانـونـي                شود.  
 !نيست

ــال تــالش هــاي داود آرام از                  ــدنــب ب
اعضاي کمپين براي آزادي کـارگـران       
ـيـر          زنداني در کانادا مايک پـارلـک دب
اتحاديه کارگران پست کانـادا در اول      

نـامـه اي از جـانـب              ٢٠١٥ دسامبر 
هزار عضو اين اتحاديه خطاب به  ٥٢ 

علي خامنه اي نـوشـتـه و اعـتـراض            
خود را به دستگيري فعالين کـارگـري   
و انسـانـهـايـي کـه بـخـاطـر دفـاع از                  
ـنـد اعـالم        زندگي اي انساني در زنـدان
کرده است. او در اين نامـه خـواسـتـار        
آزادي همه کارگران زنداني و زندانيـان  
سياسي شده است. دو بخش مهم اين  
نامه مربوط به سعيد شـيـرزاد فـعـال         
دفاع از حقوق کودک و جعفـر عـظـيـم       
زاده از رهبران شناخته شـده کـارگـري      
در ايران است. در اين نامه در مـورد       

 جعفر عظيم زاده چنين آمده است:
" ايــن اولــيــن بــار نــيــســت کــه                
اتحاديه کارگران پست در مـورد    
فعالين و کارگران زنـدانـي نـامـه       
مينويسد و اعـتـراض مـيـکـنـد.         
اما مـا شـاهـد افـزايـش تـعـداد                
ــيــان در مــاهــهــاي اخــيــر            زنــدان
هسـتــيــم. يــک مــورد آن جــعــفــر            
عظيم زاده است. او که به خـاطـر   
دفاع از حقوق کارگران و مبـارزه  
براي يک زندگي بهتر و افـزايـش       
دستمزدها، به  شش سال حـبـس     
محکوم شده است. و هـم اکـنـون      
نيز تعدادي از فعالـيـن کـارگـري       
چون بهنام ابراهيم زاده، مـحـمـد    
جــراحــي، آرام و فــواد زنــدنــي،            
رسول بداقي، اسماعيل عـبـدي،     
عليرضا هـاشـمـي، عـبـدالـرضـا            

قنبري، محمود بهشتي و عـلـي       
بـاغـانـي در کـنـار تـعـدادي              اکبر 

ديگر از فعالين سيـاسـي بـخـاطـر        
دفاع از حـقـوق کـارگـر و حـقـوق                 

  انسانها در زندان بسر ميبرند.".

در اين نامه در رابطه با سعيد شيرزاد 
چنين آمـده اسـت:" سـعـيـد شـيـرزاد                
متهم شده است به خاطر صحـبـت بـا      
احمد شهيد سخنگوي ويـژه سـازمـان      
ـتـدا در       ملل در امور حقوق بشر. او اب

دستگير شد هـنـگـامـي      ٢٠١٢ اوت 
که به شهر اهـر در شـرق آذربـايـجـان              
ـلـه               ـنـکـه بـه زلـز ايران ميرفت براي اي
زدگاني که زنده مـانـده بـودنـد کـمـک           
ـقـه          ـي ـبـال وث کند. او در آن هنگام در ق

روز آزاد شـد. سـعـيـد         ١٩ آزاد بعد از 
شيرزاد بعنوان يک فعال داوطـلـب در       
چند ان جي او در ايران از جمله خـانـه     
کودکان در شوش و سازمان دفـاع از      
حــقــوق کــودک خــيــابــانــي فــعــالــيــت         

 داشت."
و در آخر نامه چنين آمده است: "ايـن      
ـنـدگـي                   فعاليـن مـردم ايـران را نـمـاي
مــيــکــنــنــد و از حــقــوق آنــهــا دفــاع            
ميکنند. آنها صداي کودکـان، زنـان،      
ـنـد و شـمـا          مردم فقر  و کارگران ايران
بايد بـه ايـن صـدا گـوش دهـيـد. از                  
همين رو است که اتـحـاديـه کـارگـران        
پست همراه با هزاران صداي اعتراض 
ديگر در سراسر جهان خواستار آزادي 
ـيـان        فوري سعيد شيرزاد و همـه زنـدان
سياسي در زندان است. ما خـواسـتـار     
آزادي فوري و بدون قيد و شـرط آنـهـا      

 هستيم."
کمپين براي آزادي جعفر عظـيـم زاده،     
سعيد شيرزاد و همه کارگران زندانـي،  
معلمان دربند و زندانيان سيـاسـي در     
جــريــان اســت. بــه هــر شــکــلــي کــه               
ميتوانيـد بـا ايـن کـارزار هـمـکـاري                
کنيد. و صـداي کـارگـران زنـدانـي و               
زندانيـان سـيـاسـي در سـطـح جـهـان                 

 باشيم.  
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٢٠١٥ دسامبر  ٣ ، ٩٤ آذر  ١٢ 
Shahla. 
Daneshfar2@gmail.co
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به گزارش منتشر شده از سوي کميته 
دفاع از فعالين کارگري مهاباد واحـد  
ـيـن کـارگـري در شـهـر               سيده از فعـال
مهاباد پس از گذران دو سـال حـبـس      

 ١٢ ساعت يازده ظهر روز پنجشنبـه    
در ميان استقبال گرم جمعـي   ٩٤ آذر 

از مردم، خانواده و فعاالن کارگري از 
زندان مرکزي شهرستان مهـابـاد آزاد     
شد. آزادي واحد سـيـده را بـه او، بـه              
ـبـريـک                   خانواده اش و بـه هـمـگـان ت

 ميگوييم.
 

ــه               واحــد ســيــده از اعضــاي کــمــيــت
هماهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  
تشکل هاي کارگري است. او  در دي  

ــا يــوســف           ٩١ مــاه ســال       هــمــراه ب
آبخرابات و محمد موالنايي تـوسـط     
نيروهاي امنيتي بازداشت و پـس از        

ــدن       ــذرانـ ــس در             ٥١ گـ روز حـــبـ
 ١٨ بازداشتگاه اداره اطالعـات، در      

از سوي شعبه يک دادگاه  ٩٢ شهريور 
انقالب اسالمي شهرستان مهاباد بـا    
ـتـه          اتهاماتي چون عضويت در کـمـي
هماهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  
تشکلهاي کارگري و برگزاري مـراسـم   
هاي اول ماه مه (روز جهاني کارگر)  

مارس (روز جهاني زن) در شهر    ٨ و 
مهاباد به دو سال حبس مـحـکـوم و        

 زنداني شد. 

 
در حــال حــاضــر شــمــاري ديــگــر از            
فعالين و چهره هـاي شـنـاخـتـه شـده             
کارگري و معلمان معترض از جـملـه   
جعفر عظيم زاده، بهنام ابراهيم زاده،   
محمد جراحـي، فـواد و آرام زنـدي،            
اسماعيل عبدي، عليرضا هـاشـمـي،    
ـبـري،     ـن محمود بهشتی، عبدالرضا ق
علي اکبر بـاغـانـي و رسـول بـداقـي               
ـيـن              همراه با شمار بسـيـاري از فـعـال
سياسي ديگر در زندان بسر ميبـرنـد.   
کارگران زنداني، معلمان دربند و همه 
 زندانيان سياسي بايد فورا آزاد شوند. 

 
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٢٠١٥ دسامبر  ٤ ، ٩٤ آذر  ١٣ 
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 ۶ صفحه  

نـوامـبـر       ۱۲روز    اليپزيک آلملن: 
مينا احدي به دعوت کـتـابـخـانـه      
موناليزا در شهر اليپزيگ آلـمـان     
ــش آزادي زن                ــبـ ــنـ ــورد جـ درمـ
سخنـرانـي کـرد. دعـوت بـه ايـن                
جلسه در سطح شهر اليپزيـگ بـا     

او بـا     استقبال زيادي روبـرو شـد.     
نشــان دادن فــيــلــم کــوتــاهــي از            
مبارزات زنان عـلـيـه حـجـاب بـه           
شکل گيري جنبش نوين زنـان در    

قـوانـيـن اسـالمـي،            ايران عـلـيـه     
سنگسـار و فـرهـنـگ زن سـتـيـز                
اسالمي صحبت کرد و به بررسـي  
مبارزات روزمـره زنـان در ايـران          
در زمـــيـــنـــه حـــقـــوق فـــردي و              
اجتماعي و در سينما و فرهـنـگ   
ــا نشــان دادن                      و ورزش و ... ب
عــکــس و فــيــلــم پــرداخــت و در             
نهايت از يـک انـقـالب زنـانـه در                
ايران که در اعـمـاق جـامـعـه در              
جــريــان اســت حــرف زد و گــفــت            
آينده از آن ايـن جـنـبـش اسـت و              
جــمــهــوري اســالمــي و جــنــبــش          
اســالمــي از دســت ايــن جــنــبــش          
گستـرده و اجـتـمـاعـي شـکـسـت               

مينا احدي در ايـن   .خواهد خورد
سخنراني پرشور به نقـد نسـبـيـت       
فرهنگي پرداخت و در پـايـان از           
حاضـريـن خـواسـت از مـبـارزات             
زنــان در ايــران و افــغــانســتــان و            

 .عراق و سودان و ... دفاع کنند
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نوامبر نـيـز    ١٩ روزدانشگاه بن:  
مينا احدي به دعـوت نـهـادهـاي         
ــوق              ــع حــق ــي و مــداف دانشــجــوي
ــن              ــدگــي در دانشــگــاه ب ــنــاهــن پ

ميـنـا احـدي بـه           سخنراني کرد. 
رونــد روي کــار آمــدن             بــررســي

جمهوري اسالمي ايـران و نـقـش          
دولتهاي غربي در تـحـمـيـل ايـن            
بختک بر جامعه ايران اشاره کـرد    
و سپس به کشتار وحشيانـه دهـه     

و عامل فرار هـزاران نـفـر از         ٦٠
ايــران اشــاره کــرد. او گــفــت کــه             

درمورد ايـن جـنـايـات هـنـوز بـه              
انـدازه کــافـي افشـاگـري نشـده و              
مــردم در غــرب از ايــن فــاجــعــه            
اطالع زيادي ندارند. مينا احـدي   
به تريبونالي اشاره کرد که به ايـن  
جنايات رسيدگي کرد و خـواهـان     
برگزاري تريـبـونـال بـراي بـررسـي           

ســالــه حــکــومــت       ٣٦جــنــايــات    
اســالمــي شــد. او ســپــس بــه                   
اعتراضات کارگران و مـعـلـمـان،       
زنان و دانشـجـويـان پـرداخـت کـه           
هـمــواره بــا سـرکــوب و اعــدام و             
زنــدان پــاســخ گــرفــتــه اســت. در            
ادامه به فرار هزاران نـفـر بـدلـيـل        
اين سرکوبها و بـه فـرار بـعـد از               

پـرداخـت و بـا           ٢٠٠٩    سرکـوب 
نشان دادن عکس ندا آقا سـلـطـان    
به دانشجويان گفـت ايـن عـکـس         
سـمـبـل اعـتــراضـات جـوانـان در              
ايران است. ندا با مرگ خود خـط   
بـطـالنـي بـر نسـبـيـت فـرهـنـگـي                  
کشيد و قلب جوانان در ايـران را        

در پايان مينـا   به دنيا وصل کرد. 
ــن در              ــيـ ــورد قـــوانـ احـــدي درمـ
حکومت اسالمي و ممنوع بـودن  
زندگي و عشق، نفـس کشـيـدن و        
حرف زدن و ... گفت و دليل فرار    
از ايران را به حاکميت داعشـيـان     
در ايران ربـط داد. مـيـنـا احـدي             
گفت ما سالها است که از حـقـوق   
پناهندگي ايرانيان دفاع ميکنيـم  
و ميگوييم هر زني کـه از دسـت         
اسالميها فرار کرده بـدون امـا و         
اگر بايد بعنوان پناهنده سـيـاسـي    

 .  به رسميت شناخته شود
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به مناسـبـت روز      نوامبر ٢٨روز 
خشـونـت بـر زنـان             جهاني علـيـه  

وکالي سوسياليت هالـدن    انجمن
در انگلستان يـک کـنـفـرانـس دو            
روزه جهاني بـا عـنـوان "مـبـارزه             
زنان از جنبه حقوقـي و جـهـانـي"         
سازمان داد. در اين کنفرانس کـه   
حــدود ســيــصــد نــفــر از وکــال و              
فــعــالــيــن و مــدافــعــيــن زنــان از           
ــت            ــف شــرک ــل کشــورهــاي مــخــت
ــاره جــنــبــه هــاي               داشــتــنــد در ب

و     مــخــتــلــف خشــونــت بــر زنــان        
دخــــتــــران جــــوان در نــــقــــاط              

دنيا صحبت شد. در اين   مختلف
کــــنــــفــــرانــــس ده کــــارگــــاه                 

درمورد وضـعـيـت زنـان          مختلف
بــرگــزار شــد. شــيــوا مــحــبــوبــي            

سخنگوي كـمـيـتـه مـبـارزه بـراي            
بـرگـزاري    آزادي زندانيان سيـاسـي  

را بـه        يکـي از ايـن کـارگـاهـهـا            
هــمــراه يــکــي از وکــالي مــدافــع           

تـحـت       حقـوق زنـان هـنـدوسـتـان          
بـه   عنوان "زندانيان سـيـاسـي زن"       

عهده داشت. شيوا مـحـبـوبـي در       
ــت               ــاه ضــمــن صــحــب ــارگ ــن ک اي

ــقــالب        ، اعــمــال    ٥٧درمــورد ان
قــوانـــيـــن اســـالمـــي بـــر زنـــان،           

و دخالتگـريشـان    اعتراضات زنان
در صحنه سياسي ايران، جـنـبـش    

و دسـتـگـيـري        براي بـرابـري زنـان     
زنان صحبت کرد و با نشـان دادن    
عــکــســهــاي زنــدانــيــان ســيــاســي       

درمورد فشـارهـاي مضـاعـف        زن
آنـهـا     بر زنان در زندان و وضعيت

الزم بـه اشـاره اسـت           .سخن گفت
که کـمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي                
زندانيان سياسي در ايران يکي از 

 .اسپانسورهاي اين کنفرانس بود
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فريده آرمان در اين ميتينگ 
يکي از سخنرانان بود و بزبان 
سوئدي درمورد خشونت عليه 

زنان در کشورهاي اسالم 
 .سخنراني کرد
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يکي از سخنرانان اين ميتينگ 
نسان نودينيان بود که درمورد 

خشونت و زن ستيزي عليه زنان 
در ايران تحت حاکميت جمهوري 

 .اسالمي سخنراني کرد
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در مرکز "ضـد راسـيـسـت" شـهـر             
اسلو برگزار شد. با توجـه بـه داغ       
بودن مساله پناهندگي و حضـور    
پناهجوياني از کوبانـي، عـراق و       
ســوريــه در ايــن جــلــســه، بــحــث            
مفصلي پـيـرامـون مشـکـالت و            
راهکارهاي پناهجويان درگـرفـت     
و صبري امير حسـيـنـي و سـرور           
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کاردار به تشريح اوضاع کـنـونـي      
و پاسخ به سواالت ايـن دوسـتـان        
پرداخـتـنـد. مـراسـم بـا مـوزيـک                
توسط سـيـروان قـادري و خسـرو           
زندي به پايان رسيد. اين مـراسـم    
را کــمــيــتــه مــبــارزه بــراي آزادي         
زندانيان سـيـاسـي فـراخـوان داده          

  بود. 
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 محل: سالن اجتماعات هاگابيو

مراسمي در دفاع از کارگران 

زنداني و گراميداشت صبري 
آشناگر و کوروش بخشنده و 

عليه دستگيري فعالين کارگري 
تدارک ديده شده است. از 

همگان دعوت ميکنيم با 
حضور در اين مراسم از فعالين 

 کارگري دفاع کنند. 
اين مراسم به دعوت حزب 

 -کمونيست کارگري 
حکمتيست، حزب کمونيست 

کارگري ايران، حزب کمونيست 
ايران و شوراي دفاع از جنبش 

 کارگري در ايران برگزار ميشود. 

 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: 
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در اين سوال بـه نـکـتـه مـهـمـي              
اشاره ميشود که اتفاقا اجازه ميدهـد  
ـنـجـا       يک جنبه مهم از کمونيسم را اي
بطور مختصر تـوضـيـح دهـيـم. ايـن            
يکي از تبليغـات رايـجـي اسـت کـه            
ـيـسـتـي صـورت             عليه جامعه کـمـون
ـنـاد بـه                  ميگيرد و مـعـمـوال بـا اسـت
ـلــوک ســابــق            وضـعــيـت کشـورهــاي ب
شوروي انجام مشود کـه چـيـزي جـز           
سرمايه داري دولتي نبود و ربطي بـه    
کمونيسم نداشت. اين يکنـواخـتـي و       
بي اختياري و بي ابتکاري  اتفاقـا بـه     
يکي از مسـائـل جـدي در جـامـعـه               
امروز يعني سرمايه داري اشاره دارد   
که کمونيسم آنرا افشا کـرده و مـورد       

 نقد قرار ميدهد. 
کســانــي کــه چــنــيــن نــقــدي از            
کمونيسم ميکنند ظاهرا بايد بر ايـن    
بـاور بـاشـنـد کـه گـويـا در جـامـعـه                     
موجود چنين ابتکار و اختياري بـراي  
ـيـن             افراد وجود دارد. امـا واقـعـا چـن
است؟ از پاسخ به همين سـوال سـاده       
ميتوان فهميد که چقدر اين تبليغـات  
ـيـسـم واقـعـي اسـت. بـه                  عليه کـمـون
زندگي اکثريت مردم هـمـه کـارگـران          
ـيـکـار و شـاغـل و بـازنشـسـتـه در                     ب
پيشرفته ترين جوامع مـوجـود نـگـاه       
کنيد. آيا واقعا ايـن اکـثـريـت مـردم             
اختياري بر زندگي خود دارنـد؟ خـود     
تصمـيـم مـيـگـيـرنـد چـه شـغـلـي را                    
ـنـد، چـنـد سـاعـت کـار                  انتخاب کـن
ـنـد و چـه کـاري               کنند، چه توليد کـن

درصــد    ٩٩ انــجــام شــود؟ آيــا ايــن           
تصميم ميگيرند چه سياستهايـي در    
جامعه پياده شود؟ چه حزبي تصميـم  
گيرنده بـاشـد، چـه افـرادي صـاحـب               

 ٩٩ اختيار باشند و غـيـره؟ آيـا ايـن           
درصد يک ذره در اين مورد تصـمـيـم      
ميگيرند که ثروتهاي جامعه چگـونـه   
خرج شود و در خـدمـت چـه کسـانـي          

درصد تصميم  ٩٩ قرار گيرد؟ آيا اين 
ميگيرند کـجـا جـنـگ شـود، کـجـا              
صلح شود حتـي داراي چـنـد فـرزنـد            

باشند، چهره شهر چگونه بـاشـد، چـه        
لباسي بپوشند چه بـرنـامـه هـايـي از          
تلويزيونها پخش شود و چه چيزي بـر    
در و ديوار خودنمايي کند؟ ميتوانيـد  
ـيـارات بـر          هرچه سوال در زمينه اخـت
جامعه بنظـرتـان مـيـرسـد را رديـف             
ـيـجـه                ـت کنيد تا به سـادگـي بـه ايـن ن

 ٩٩ برسيد که اکثريت مـردم يـعـنـي         
درصد جامعه هيچ اختيار و ابتکاري 
بر تصميمات اجتماعـي و حـتـي بـر           
زندگي شخصي خود نـدارنـد. و ايـن           
يعني بي منطقي و غيرانساني بـودن    
و وارونگي نظم موجود و بـراي مـردم     

 قابل قبول نيست و نبايد باشد. 
کارگر در اين جامعه و حـتـي در     
پيشرفته ترين جوامع سـرمـايـه داري      
اگر خيلي خوشبخت باشـد حـق دارد       
صبح کله سحر از خانه بيرون بـرود و      
شب خسته برگردد و دوباره صبـح بـه     
همان کار برگـردد و هـرچـه را بـه او               
ميگويند انجام دهد و زندگيش را تـا  
ـيـش فـروش کـرده            آخر عمر از قبل پ
اســت تــا مــثــال صــاحــب خــانــه و               
سرپناهي باشد. نه فـرصـت و انـرژي           
ـتـن و                     ـنـمـا رف کتـاب خـوانـدن و سـي
استفاده از هنر دارد و نـه امـکـان و              
اختيار و فرصـت دارد کـه در مـورد            
سرنوشت بچه هايش تصميم بـگـيـرد      
نه فرصتي مي يابد در مورد جامـعـه   
اي که در زندگـي مـيـکـنـد تـعـمـقـي              
بکند. ايـن داسـتـان زنـدگـي در ايـن               
جامعه است. جـامـعـه اي کـه بـراي               
اکثريت مردم يک زندگي ماشيـنـي و     
ـتـکـار و          از قبل تعيين شده و بـدون اب
اراده و تصميم گيري است. کـمـتـر از       
يک درصد از صـاحـبـان سـرمـايـه بـا            
ابزارها و اهرمهـاي بسـيـاري کـه در           
اختيار دارند بر همه چيز حتي بر فکر 
مردم حکومت ميکنند و هـمـيـشـه         

 آنها هستند که تصميم گيرنده اند. 
پس جامعه کمونيستي چـگـونـه      
است؟ يک جنبه از نقد و ايراد اساسي 
کمونيستها به جامعه سرمـايـه داري     

ـفــاقـا هـمــيـن يــکـنــواخـتــي و بــي                ات
اختياري و بي ارادگي اکثريـت مـردم     
ـنـا بـه                 ـيـسـتـي ب است. جامعه کـمـون
تعريف قرار است درست عکـس ايـن     
باشد. قرار است يک جامعه متنوع و  
رنگي و شاد و پر از ابتکار و خالقيت 
ـيـسـتـي يـعـنـي                باشد. جامعه کـمـون
ـيـق      جامعه اي که انسان به مفهوم دق
ـيـار    کلمه متولد ميشود؛ صاحب اخت
ـتـکـار مـيـشـود؛            ميشود؛ صاحب اب
دنــيــا را بــه دســت مــيــگــيــرد و بــر               
مقدرات زندگيـش حـاکـم مـيـشـود.           
مردم خود تصميم ميگرند که ثروتها 
ـنـه             چگونه توليد شـود، چـگـونـه هـزي
ـنـد و             شود، افراد چگونه زنـدگـي کـن
غيره. اگر غير از اين بـاشـد مـعـنـي           
ندارد که انسان بخواهد براي جامـعـه   
ــا                  ــد. م ــارزه کــن ـب ــي مـ ــونســت ــم ک
ميخواهيم دنيا را روي قاعده درسـت  
خود قرار دهيم. وارونگي ها را از بين 
ببريم. اين يک منطق ساده انسانـي و     
آرزوي هــمــيــشــگــي بشــر اســت کــه           
ــاشــد.                ــار ب صــاحــب اراده و اخــتــي
کــمــونــيــســم از ايــن آرزوي ســاده و              
ملموس بشري سرچشمه ميـگـيـرد و      
ـبـل                  ـيـچـيـده و از ق نه از طرحـهـاي پ
تعيين شده و تصيم گرفته شده. بحث  
کمونيستها اينست که ميشود و بايد 
طور ديگري زنـدگـي کـرد. مـيـشـود            
دنياي بـهـتـري داشـت. مـيـشـود از                 
منطق انساني اي پيروي کرد کـه يـک     
اقليت بـي خـاصـيـت بـر هـمـه چـيـز                  
حکومت نکنند. بشر سزاوار زنـدگـي    
بــهــتــري اســت. کــمــونــيــســم يــعــنــي          

 همينها. 
به دوره کنوني و عصر اينترنت و 
ـبـاطـاتـي و مـديـاي                 تکـنـولـوژي ارت
ـيـد چـقـدر          ـن اجتماعي فکر کنيد. ببي
ـتـگـري               امکانـات امـروز بـراي دخـال
مردم در زندگي شان وجود دارد که ده 
بيست سال پيش قـابـل تصـور بـراي           
بشر نبود. آيا از اين تکنولوژي به نفع  
ـفـاده مـيـشـود؟ نـه.             زندگي بشر اسـت
برعکس دولتهاي طبقه سرمـايـه دار     
از اين امکانات براي کنترل و تفتيش 

و بــه بــنــد کشــيـدن اکــثــريــت مــردم             
ـنـد. ايـن مـنـطـقـي                    استفـاده مـيـکـن
نيست. اين يک نظم وارونه است. ايـن    
زندگي سزاوار انسانيت نيست و يـک      
کودک هم ميتواند بفهمد که اينهـا را    
مــيــشــود تــغــيــيــر داد. فــقــط بــايــد            
ـيـت           ـل مقاومت و توطئه گـري يـک اق
مـفـتـخـور بـي خـاصـيـت را در هــم                   
شکست. کمونيسم داسـتـان زنـدگـي          
انســانــي اســت. داســتــان بــازگشــت           
اختيار به انسان است. داستان حـاکـم      
شدن منطق انساني بر زندگـي اسـت.     
ـيـسـم صـرفـا يـک             در عين حال کمـون
آرزوي ساده نيست. از نفس زندگي و    
ــدي هــاي                 ــت و صــف بــن ــشــرف پــي
اجتماعي و بـي مـنـطـقـي جـامـعـه                 
موجود و منطق حرکت اجتمـاعـي و     
طبقاتي سـرچشـمـه مـيـگـيـرد و بـه                 
ـيـشـتـر           همين دليل هرروز بيشتـر و ب
نشان داده ميشود که عـمـلـي اسـت.       
وقتي بخش قابل توجهي از جـامـعـه      
باور پيدا کنند کـه مـيـشـود زنـدگـي           
بهتري داشت و ناچار ميشـونـد بـراي      
آن تالش کنند، دست به کار ميشوند 
و کاري ميکنند. وقتي باور کنيم کـه   
ـيـايـي سـاخـت            ميشود اين چنيـن دن
ـتـي       امکانش هم فراهم ميشود. و وق
چنين شود دنيايي خواهيم داشت پـر    
از مــهــر و مــحــبــت و ابــتــکــار و                  
رنگارنگي و شادي. هيچ ترديـدي در     
اين که نظـم مـوجـود بـي مـنـطـق و                

 غيرقابل دوام است نبايد داشت.
ميدانيم که تاکنون چندين بار در 
جوامع مختلف انقالبات و حرکتهاي 
اجتماعي براي خالص شودن از وضع 
موجود صورت گرفته و بعد از مدتي 
متاسفانه به شـکـسـت کشـيـده شـده           
است. اما همين تجربيـات در عـيـن         
ـبـا بـودن       حال هم عملي بودن و هم زي

کمونيسم و جامعه انسـانـي را نشـان        
داده است. کمون پاريس يکي از ايـن     
تجربيات بود که کارگران براي مـدت    
دو سـه مـاهـي شـهـر پـاريـس را در                  
ـنـد و انسـانـي تـريـن و                  ـت اختيار گـرف
آزادترين مناسبات و قوانينـي را کـه       
تا آن زمان قابل تصور بود بالفاصـلـه   
ـبـر                  ـقـالب اکـت ـنـد. ان به اجرا گـذاشـت
ـيـات         روسيه يکي ديگر از ايـن تـجـرب
بود که در آن تـوده کـارگـران و مـردم           
ـتـهـاي                  ـيـه تـزار و دول زحمتکش عـل
ـقـالب             ـيـام زده، ان متعدد دست بـه ق
ـنـد و           ـت کردند و قدرت را بدسـت گـرف
محاصـره دهـهـا ارتـش کشـورهـاي              
سرمايه داري را شکستنـد و بـر سـر          
قدرت ماندند و طي همان چنـد سـال     
اول رابطه و مناسبات انسـانـي اي را       
برپا کردند. چند سال طول کشيـد کـه      
ايــن انــقــالب در شــرايــط جــنــگ و            
ــر            ــادي اســـيـ ــره اقـــتـــصـ ــاصـ ــحـ مـ
ـتـي        ناسيوناليسم و سرمايه داري دول
ـنـهـم           شد و به شکست کشيد. امـا اي
يک تجربه بسيار با ارزش بـود کـه بـا        
اتکا به آن قطعا مـيـشـود گـامـهـاي           
ـيـق تـر و سـنـجـيـده تـر                      بعدي را دق
برداشت. اين ها مواردي از تجربيات  
ــن                ــي اســت. شــکــســت اي ــون ــاکــن ت
ـقـه            تجربيات در برابر تـعـرضـات طـب
سرمايه دار نشان نميدهد که نميشود 
کاري کرد. برعـکـس دسـتـاوردهـا و           
درسهاي اين تجربيات نشان ميـدهـد   
که ميشود موفق شد. ميشود کـاري   
ـيـا را از        کرد و ميشود جلو رفت و دن
دست حاکمان مفتخـور کـنـونـي کـه          
بدون هيچ مـنـطـقـي هـمـه کـاره انـد               

 خالص کرد.
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سايت هومانيستهـاي آلـمـان ـ        ، برلين
مينا احدي که يکي از سرسخت ترين 
منتقديـن اسـالم سـيـاسـي اسـت در               
گفتگويي با سايت هومانيسـتـهـا در      
مــورد تــرور در پــاريــس، تــقــالهــاي           
ســازمــانــهــاي اســالمــي و مــبــاحــث        
مربوط به پناهندگي اظهار نظر کـرده    

 . است
اين مصاحبه توسط فلوريـن شـفـايـي       

 انجام شده است.
 

سوال: تـروريسـتـهـا بـا ايـن حـمـالت                
 ميخواهند به کجابرسند؟

مينا احدي: تروريستـهـاي اسـالمـي         
تقال ميکنند اکنـون بـيـش از پـيـش            
ـفـاوت       اروپا را نا امن کنند، کمي مـت
از حمله به چارلي هبدو. اين بار مـردم   
ــوجــه و حــملــه                  عــادي در مــرکــز ت
تروريستها بودند. پـيـام جـنـون آمـيـز           
تروريستها اين بود که شما را در هـر        
ـه    زماني و هر جا ميتوانيم مورد حـمل

   .قرار دهيم
 

 سوال: االن چه بايد کرد؟ 
مينا احدي: ما نبايد فراموش کـنـيـم     
که اين مشـکـالت قـديـمـي اسـت و               
ـه سـيـسـتـم         همچنين اين مشکالت ب
ـقـيـم دارد.               سرمايه داري ربـط مسـت
متاسفانه جنبش اسالمي هم اکـنـون     
و از طـرف دولـتـهـاي غـربـي مــورد                 

دولـتـهـاي       حمايت قرار گرفتـه اسـت.     
کــمــاکــان بــا حــکــومــتــهــاي       غــربــي   

ديکتاتور مـنـاسـبـات اقـتـصـادي و              
سياسي حسنه دارند و مدتهاي مديـد  
است که نيروهاي مـتـرقـي و بـرابـري            
طلب در اين کشورها و جنبش هـايـي   
ـه بــراي ســکــوالريســم مــبــارزه                 کـ
ميکنند، تحت فشار قرار گرفته و از     
آنها دفاع نميشود. توجه و فوکوس را    
فقط روي مذهب متمرکز کردن کافي 
نيست در رابطه با  تروريسم اسـالمـي   
ما با يک پديده پيچيده طرف هستـيـم   
که داليل متعددي دارد و در زمـيـنـه      

  .هاي متعددي بايد با آن جنگيد
ما بايد بـر روي يـک اسـتـراتـژي کـار               
کنيم که از سکوالريسم در خاورميانه 
و در دنيا دفاع کند. اين بسيـار مـهـم       
است. از سکوالريسم نمـيـتـوان دفـاع        
ـقـط                     کرد وقـتـي فـعـالـيـتـهـاي مـا ف
ــد مــذهــب شــود.                 مــحــدود بــه نــق
سازمانهاي سـکـوالر در اروپـا بـايـد            
نقش جدي تري در پلميکها و مـبـارزه   
سياسي به عهده بگيرند و در سـطـح         
ــا جــنــبــش هــاي                  ــي ب ــمــلــل ــيــن ال ب
هومانيستي همبستگي اعالم کنـنـد   
آنها ميتوانند مشکالت و مـوانـع را       
ديده، براي آن راه حل پيـدا کـرده و راه         
حل نشان دهـنـد. راه هـايـي کـه مـا                  
هرگز نبايد از دولتها در غرب انتـظـار   
شنيدن آن را داشته باشيم. يـک نـکـتـه        

مهم اينست که دولتهاي غـربـي و از         
جمله دولت آلمان بايد سياست  جـدي    
ترو سخت تري در مقابل حکومتهاي 
ـه بـاشـنـد.             ضد انسان اسالمـي داشـت
ما بايد دولتهاي غربي را زيـر فشـار         
بگذاريم تا عليه حکومتهاي اسالمي 
تحريم سياسي اعمال کرده و روابـط و    
همکاري خود با ايـن حـکـومـتـهـا را           

  .قطع کنند
 

ســوال: آيــا ربــط مســتــقــيــمــي بــيــن            
تروريسم اسالمي و بحث پناهـنـدگـي    

 وجود دارد؟
مينا احدي: مـن شـخـصـا از اسـالم               

سـال     ٣٦ سياسي گريخـتـه و حـدود          
ـقـا    است که خانواده ام را نديده ام و دقي
ـلـي پشـت فـرار و              ميدانم که چه دالي
پــنــاهــنــدگــي وجــود دارد. بســيــار             
خوشحالم که در آلـمـان امـکـان يـک              
زندگي عادي را پيدا کرده ام. سالهـاي   
سال است که ميليونها نفر از مردم در 
کشــورهــاي اســالمــزده مــورد حــملــه       
تروريستها هستند.  روزانه اين مـردم     
ــرار                ــت و ســرکــوب ق مــورد خشــون
ميگيرند.  در اروپا بـايـد هـمـه  ايـن               
مشکـالت را بـبـيـنـنـد و بـراي يـک                   
سياست انساني پـنـاهـنـدگـي تـالش           
کنند. اروپا نبايد پرنسيپهاي انسـانـي    
خود و ايده آلهاي انساني را که سالـهـا   
براي آن مبارزه شـده از جـلـوي جشـم             

خود دور کند. پـنـاهـنـدگـي يـک حـق             
انساني است و دفاع از پـنـاهـنـدگـان          
نبايد فقط در مورد اعتراض به بستن 
ـلـکـه مـوانـع و           مرزها در اروپا باشد ب
عدم درک زمينه ها و علل پناهندگـي  
در افکار و مغـز انسـانـهـا بـايـد فـرو              
بريزد. همچنين تاکـيـد مـيـکـنـم کـه             
بسيار مـهـم اسـت مـرزهـاي اطـراف             
ـه ايـن              اروپا برداشته شـود. مـتـاسـفـان
روزها پوپوليستها سـعـي مـيـکـنـنـد          
بـــراي خـــود از تـــرور و حـــمـــالت                 
تـروريســتـي خـوان يـغــمـايــي داشــتــه            
باشند. اين يک مشـکـل بـزرگ اسـت          
که اجازه نداريم آنرا نديده بگيريـم. مـا      
بايد بيش از اينها در واقعـيـت عـلـيـه        
اين تقالهاي دست راسـتـي فـعـالـيـت         
کنيم حتي اگر اين سـازمـانـهـا مـثـل           
سازمان آلترناتيو براي آلمان آ. اف. د      
در پرده دفاع از حقوق شهروندان قـايـم   

  .شوند
 

سوال: سازمانهاي اسالمي کدام نقش  
را ميتوانند در بـحـث انـتـگـراسـيـون              

 بازي کنند؟ 
مينا احدي: مردمي که از کشورهـاي  

ــده انــد،                   ــمــان آم ـه آل اســالمــزده بـ
نميخواهند با سازمانهاي اسالمـي و    
ـه بـاشـنـد ولـي           يا مذهب ربطي داشت
سازمانهاي اسالمي با وقاحت اعـالم  

ميليون انسـان     ٤ ميکنند که نماينده 
هستـنـد. ايـن درسـت نـيـسـت. ايـن                   
ـقـال مـي کـنـنـد کـه در                    سازمانهـا ت
سياست نقش و جايگاه بيشتري پـيـدا   
کنند. متاسفانه سياسـت رسـمـي در         
آلمان با اين جهتگيـري اسـالمـي هـا         
همسو اسـت، بـجـاي ايـنـکـه حـقـوق               

 فردي و نقش فرد را ببيند.  
ـه          سياست رسمي در آلمـان مـتـاسـفـان
يک تصوير غلط ميـدهـد کـه گـويـي          
مردم از کشورهاي اسالم زده يک جمع 
و يا امت هستند که مـثـل هـم فـکـر          
ميکنند و نماينده همه آنها جريـانـات   
مرتجع اسالمي هستند. اين واقـعـي      
ـه        نيست و به نفع جنبش اسالمـي و ب
نفع رشد جريانات اسالمي است. بايد  
ـقـطـه            فورا بر اين سياست خـطـرنـاک ن

 پاياني گذاشته شود.
شما براي شرکـت در ايـن       با تشکر از  

 گفتگو
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ـبـعـيـضـات فـاحـش           رياضت کشي، ت
ـقـر و             ـيـن ف طبقاتي و فاصله عظيـم ب
 ثروت، نابودي محيط زيست، و ...)  

 

باز تعريف فعاليت مبارزاتـي در     -۸ 
ـنــاي سـيــاســت              خـارج کشـور بــر مــب
ـيـک             دخالتگري در شـبـکـه هـاي پـرات
ـبـاط بـا چـپ                اجتماعي و ايـجـاد ارت

اجتماعي (فعالين و نهادهـاي چـپ)      
 در خارج  

 

نقد فعال نظرات و سـيـاسـتـهـاي           -۹ 
ناسيوناليسم قومي (کرد و عـرب و         

-بويژه   ناسيوناليـسـم آذري)، مـلـي         
ـيـروهـاي راسـت پـرو           اسالمي ها، و ن

 دول غربي
  

مدرن و به روز کـردن سـازمـان         -۱۰ 
حزب. مدرن و موثر و کارآمـد کـردن      

مناسبات و روابط و اجرائيات حزبـي  
از سطح هيات اجرائي و رهـبـري تـا          

 کميته ها و کل بدنه حزب. 
 

ــاي              -۱۱  ــاده فــعــال از مــدي اســتــف
اجتماعي در فعاليتهاي مبارزاتي در   
خارج و داخـل کشـور و در روابـط و              

 فعل و انفعاالت درون حزبي 
 

تعيين و عملي کردن راهـهـا و        -۱۲ 
پروژه هاي ميان مدت و دراز مـدت        

 براي تامين مالي حزب 
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