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 2 ۱۳۹۴آذر  ۲۰ انترناسيونال 

بعد از تـرور اخـيـر در          انترناسيونال:   
ـتـن       پاريس و در مرکز توجه قرار گـرف
جنايات داعش در افـکـار عـمـومـي        
جهانـي جـمـهـوري اسـالمـي تـالش              
ـفـان             ميکند خود را در صـف مـخـال
تروريسم جا بزند. روحاني و خـاتـمـي       
ـنـد و           ترور پاريس را محکوم مـيـکـن
مقامات جمهوري اسالمي از کشـف  
شبکه اي از هوادارن داعش در ايـران    
خبر مـيـدهـنـد و از آمـادگـي بـراي                  
"مــقــابلــه بــا اقــدامــات تــروريســتــي          
ـنـد.        داعش در ايران" صحبت مـيـکـن
اختالف جمهوري اسالمي با داعـش  
بر سر چيست؟ آيا ميشود تبليغات و 
مواضع  اخير  جمهوري اسـالمـي را     
بخشـي از کـارزار ضـد تـروريسـتـي               

 ارزيابي کرد؟
ـقـوائـي:          ـقـابـل جـمـهــوري           حـمـيـد ت ت

اسالمي و  داعش نه بـه مـقـابلـه بـا            
تروريسم ربطـي دارد و نـه حـتـي بـه                
ـيـن تسـنـن و                ـيـدتـي ب اختالفات عـق
تشيع و تعابير متفاوت اين نيروها از 
حکومت اسالمي. اين يک درگيري و  
رقــابــت ســيــاســي اســت. اخــتــالف            

 -جــمــهــوري اســالمــي بــا داعــش            
همانطور که قبال هم در نشـريـات و         
مدياي متعدد حـزبـي تـوضـيـح داده          

بر سر دامنه نفوذ در مـنـطـقـه      -شده 
داعش و  -است. دو بلوک منطقه اي  

ترکيه و عربستان و امارات از يکسـو  
و جمهوري اسالمي و روسيه و رژيـم      
بشار اسد از سـوي ديـگـر در خـالء               
ـتـاريسـم           ـي ـل قدرتي که نافرجامـي مـي
هژموني طلبانه آمريکا در مـنـطـقـه         
ايجاد کرده است بر سر تثبيت قـدرت  
و سلطه خود در منطقه مي جنگند و 
تبليغات و موضعـگـيـريـهـاي اخـيـر          
جمهوري اسالمي اپيزود و مقـطـعـي    
از اين تقابل استراتژيک است. اين رو    
در روئي نه تنها به مبارزه مردم عليه 
تروريسم اسالمي هيچ ربـطـي نـدارد        
بلکه تماما در مقابل آنست. جـنـگ      

 -بين جمهوري اسالمي و داعش را   
که عرصه اصلي آن سـوريـه و عـراق          

ـتـوان يـک جـنـگ           -است در واقع مي
داخــلــي بــيــن نــيــروهــاي تــروريســت         
اسالمي بـحـسـاب آورد. جـمـهـوري              
اسالمي و داعش دو نيروي همجنس 
و هم سنخ و متعلق به جنبش واحدي 
هستند و جـمـهـوري اسـالمـي خـود           
مظهر و نماينـده تـمـام و کـمـال ايـن               
جنبش تروريستي اسـت. رژيـم ايـران         
در طول بيش از سه دهـه نـمـونـه يـک          
دولت اسالمي و ستون فقرات جنبش 
اسالم سياسي  بوده است و تـروريسـم     
شيوه اصلي پيشبرد سياستهـاي ايـن     
ـبـش اسـت.                اين رژيم و کـل ايـن جـن
خالفت اسالمي مورد ادعاي داعش 
ـبـل در ايـران روي             در واقع سه دهه ق
ـيـش را       کار آمد و اقدامات تروريسـت
قبل از همه عليه انقالب ايران و تـوده  
مـــردم در ايـــران آغـــاز کـــرد. از                   
اعدامهاي جمعي تا قتلهاي زنـجـيـره    
ـيـن       ـف اي و تا شکنجه و کشتار مـخـال
در زندانها و ترور چهره هاي مخـالـف   
حکومت در چهار گوشه دنيا بخشـي  

 از اين کارنامه تروريستي است. 
در منطقه نيز جمهوري اسالمـي  
نقش و عملکـردي بـجـز تـروريسـم و            
دامن زدن به تروريسم نداشتـه اسـت.     
از مدتها قبل از شکلگيـري و فـعـال        
شدن داعش جـمـهـوري اسـالمـي در          
ـيـم    عراق و در سوريه، چه بطور مستق
ـيـروهـاي            و چه از طريق حـمـايـت از ن
اسالمـي مـحـلـي، دخـالـت فـعـالـي                
ـيـروي          داشته است و امروز هـم يـک ن
دخيل و ذيسهم در شـرايـط فـاجـعـه            
باري است که در اين کشورهـا وجـود     
ـيـروهـاي               دارد. حمايت از دولـت و ن
شيعه در عراق و حـمـايـت از دولـت             
سوريه در سرکوب و کشتار مـردم آن    
کشور يک رکن سياستهاي جمـهـوري   
ـنـه         اسالمي  و يکي از عـوامـل زمـي
ـفـوذ                 ـنـد کـردن و کسـب ن ـل ساز سر ب

بــا مــحــمــل نــمــايــنــدگــي          -داعــش
نيروهـاي سـنـي در بـرابـر شـيـعـيـان                  

بـوده     -طرفدار جمـهـوري اسـالمـي         
اســت. ازيــنــرو از هــر نــقــطــه نــظــر                
جمهوري اسالمي را بـايـد در اردوي         
تروريسم اسالمي و در کنار  داعـش      
قــرار داد و نــه در جــبــهــه مــقــابــل                

 تروريسم.  
ــونــال:     ــرنــاســي ــزان         انــت ــه و مــي دامــن

وحشيگري داعـش حـتـي در مـيـان            
نيروهاي اسالمي بيسابقه اسـت. آيـا      
اين امر در افکار عمومـي مـردم در       
ـفـع           ـيـازي بـه ن منطقه و در جهان امت

  جمهوري اسالمي نيست؟
به نظـر مـن جـنـايـات           حميد تقوايي: 

داعش افشاگر ماهيت ضد انساني و 
فوق ارتجاعي کل نيروها و دولتـهـاي   
اسالمي است. جنايات داعش حتـي   
در جنبش اسالم سياسي از نظر درجه 
توحش و خشونت بيسابقه اسـت امـا     
منطق و گرايش عمومي مردم جهان 
دفاع از آرمانهاي انساني در برابر کل 
اين توحش است  است و نه رضـايـت     

 دادن به بد در مقابل بدتر! 
بويـژه   -امروز جمهوري اسالمي 

طرفداران دولت روحاني در حکومـت  
تالش ميکنند تـا   -و در اپوزيسيون 

ـنـاک داعـش بـراي           از جنايات دهشـت
تطهـيـر اسـالم نـوع خـود و تـوجـيـه                   
سياستهايشان استفاده کنند (درسـت   
هـمــانـطــور کـه رژيـم اســد از وجــود               
داعش براي حقانيت بخشيدن به خود 
ـفـاده            ـتـکـارش اسـت و حکومت جـنـاي
ميکند) امـا جـنـايـت، جـنـايـت را                 
توجيه نميکند! جنايـات داعـش هـر         
اندازه وحشيانه و تکـانـدهـنـده بـاشـد         
سرسوزني سياستهاي تروريستـي کـه     
ـيـش از سـه دهـه اسـت جـمـهـوري                    ب
اسالمي عليه مردم ايران و مـنـطـقـه       
اعمال ميکند را توجيه نخواهد کرد. 
اگر مقـاومـت و اعـتـراضـات مـردم             

ـقـدرت رسـيـدن        -ايران  از همان بدو ب

ـبـود      -جمهوري اسالمي  تا امـروز    ن
دولت اسالمي در ايـران در تـوحـش            
دست کمي از دولت اسالمي عراق و   
شام  نميداشت. همانـطـور کـه اشـاره          
کردم داعـش و جـمـهـوري اسـالمـي             
کيفيتا و ماهيتا از يک قماشند و هـر  
دو ايــن نــيــروهــا و کــل نــيــروهــاي               
اسالمي در بـرابـر مـردم در ايـران و               

 منطقه و در کل جهان قرار دارند. 
 

امروز دولتهـاي غـربـي        انترناسيونال: 
براي مبارزه با داعش به تکاپو افتاده 
اند، و حتي جمهوري اسالمي نيز بـر    
طبل مبارزه با تروريسم ميکوبد. بـه     
نظر شما سياست اين دولتهـا تـا چـه        
حد ميتواند مساله را حل کنـد و يـا       
تخفيف بدهد؟ در مـقـابلـه بـا خـطـر             
داعش و کال تروريسم اسـالمـي چـه        

 بايد کرد؟
ـقـوائـي:     ـتـدا بـايـد حسـاب             حميد ت اب

جمهوري اسالمي را از بقيه جدا کرد. 
همانطور که گفتم جمهوري اسـالمـي   
ـبـش تـروريسـتـي            خود يک ستون جـن
اسالم سـيـاسـي اسـت و تـمـامـا در                  
مقابل مـردم و اعـتـراض و مـبـارزه              
مردم عليه تروريسم قرار دارد. نبـايـد    
ـيـروهـاي مـلـي              اجازه داد که رژيـم، ن
اسالمي در اپوزيسيون و يا دولتهـاي  
غربي از وحشيگريهاي داعـش بـراي     
ـبـول جـلـوه دادن نـظـام                   توجيه و مـق
ـفـاده                 جـمـهـوري اسـالمـي سـوء اسـت
کنند. خنثي کردن ايـن تـالـشـهـا در            
ـبـرد              شرايط حاضر يـک جـزء مـهـم ن
ـيـسـتـي نـظـيـر             نيروهاي چپ و کـمـون
ـيـه تـروريسـم اسـالمـي             حزب ما عـل

 است.
اما تا آنجا که به دولتهاي غربـي  
مربوط ميشود اين دولتها نيـز خـود     
بخشي از صورت مساله هستند و نه 
ـتــهــا                 راه حــل آن. سـيــاسـت ايـن دول
ـنـهـا        مساله تروريسم اسالمي را نـه ت
حل نميکند و حتي تخفيف نميدهـد،  

ـنـده آنسـت.        بلکه موجد و تشديد کـن
من درنوشته اي در مـورد مـاهـيـت           
طبقاتي داعش (انترناسيونال شـمـاره    

ـتـهـا در شـکـل             ٦٣٦  ) نقش اين دول
گرفتن و ميدان پيدا کردن داعـش را      
نسبتا به تفصـيـل تـوضـيـح داده ام.            
اينجا فقط به اين نکته اشاره ميکنـم  
که نقد و افشاي سياستهاي دولتـهـاي   
ـبـرد               غربي خود بـخـش مـهـمـي از ن
مردم بـا تـروريسـم اسـالمـي اسـت.               
مبارزه با تروريسم اسالمي در اساس 
ـيـه    و ماهيت خود مبارزه اي است عل
ـيـن    دخالت مذهب در دولت و در قوان
و سيـسـتـم آمـوزشـي و قضـائـي، و                
همچنين عليه مذهـب بـعـنـوان يـک          
سيستم عقيدتي اسارتبار و ارتجاعي 
ـيـسـم و          و در دفاع از مدنيت و مـدرن

 رهائي و آزادي انسان.  
ــم                 ــرچ ــا پ ــردي اســت ب ــن نــب اي
ـيـسـم و تـمـدن و             سکوالريسم و اته ئ
ـبـرد           ارزشهاي جهانشمول انسـانـي. ن
چپ و راديکالي که در ماهيـت خـود     
ـيـروهـاي اسـالمـي و              نه تنها عليـه ن
مــذهــبــي بــلــکــه عــلــيــه دولــتــهــاي          
بورژوازي در مـنـطـقـه و در جـهـان،               
دولتهائي که با سياستـهـاي خـود بـه         
ـنـه رشـد و                  نيـروهـاي اسـالمـي زمـي
ـبـردي         گسترش داده اند، قرار دارد. ن
ـبـش مـن               که نمونه هاي آنـرا در جـن
ـبـش مـردم                  چارلي هسـتـم و در جـن
ـيـروهـا و              ـيـه ن افغانستان و عراق عـل
دولتهاي اسالمي و قومي عشيـرتـي   
شاهد بوده ايم. حمايت همه جانبـه از    
اين جنبش و تقويت آن يک رکن مهـم  
ـيـه    مبارزه انقالبي و چپ و مترقي عل
ــهــا و                ــروريســم اســالمــي و دولــت ت

 نيروهاي اسالمي است.    
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خبر باز کردن بـخـيـه هـاي چـانـه             
کودک چهارساله بـه دلـيـل عـدم تـوان            
ـاز شـدن دمـل چـرکـيـن              مالي سبب ب
وضعيت درماني در کـل کشـور شـد.        
زخم عميقي که بر پيکر جامعـه اسـت     
و مداوما توسط حکـومـت اسـالمـي       
ـاز               عامدانه انـکـار مـيـشـود، دهـان ب

 کرد.
آنچـه بـر صـدرا زاهـدپـور رفـت،               
بشدت جامعه را تـکـان داد، وجـدان            
آگاه و بيدار جامعه را بـه درد آورد و            
ــراي              ــه دردســري جــدي ب بســرعــت ب

 جمهوري اسالمي بدل شد.
در يک بيمارستـان دولـتـي، چـون         
خانواده اين کودک نمي تواننـد از پـس       
پرداخت هزينه سنگـيـن بـيـمـارسـتـان          
برآيند، پزشک از پرستـاري کـه بـخـيـه          
ـاز            زده است، ميخواهد که بـخـيـه را ب
کند! اين به خودي خود، بسيار تـکـان      
دهنده است. هيچ وجداني نـمـيـتـوانـد         
بپذيرد که با يک کودک مجروح چنـيـن   
کنند. اما چرا چنـيـن امـري مـمـکـن            
ميشود؟ رفتار هر جامعه با کودکـان،  
محک ارزيابي درجه انسـانـي بـودن و          
آزاد بودن هر جـامـعـه اسـت. بـر ايـن                
ـا صـدراي چـهـار               اساس رفتاري کـه ب
ساله شـد، سـنـد بـي حـقـوقـي و بـي                   

  پناهي کودکان است.
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در اينجا رابطه بيمار و پزشک، به  

سادگي يک رابطه تجاري است. بيـمـار    
ـا درمـان شـود.                    ـايـد پـول بـپـردازد ت ب
ـا درمـان          پزشک هم بايد پول بگـيـرد ت
کند. اگر مبادله ساده پرداخت هـزيـنـه     
انجام نشود، معامله هم جـوش نـمـي        
خورد. مطب پزشـک، بـيـمـارسـتـان و            
همه خدمات مختلف پزشکي مانـنـد   
ـار            يک دستگاه تجاري اسـت کـه بسـي
"محترمانه" از مشتـري خـود هـزيـنـه          
خدمات را طلب مي کننـد. صـاف و        
پوست کنده، اين حقيقت تجـارتـخـانـه     
ـانـهـا و سـايـر            هاي پزشکي، بيمارسـت
خدمات پزشکي است. هر چـقـدر هـم       
که طـرفـيـن بـخـواهـنـد انسـانـدوسـت               
باشند و حتي نخواهند در اين سيستـم  
حل شوند، باز هم ناچارا نقش تـجـاري   
خود که سبب سودآفريني مي شود را   
بايد اجرا کنند. هنگـامـي کـه رابـطـه           
بيمار با پزشک يک رابطه پولي محـض  

است. همانند رابطه خريدار و فروشنده  
در هر عرصه ديگر. اين سيستم بجاي  
ـاز بـيـمـار بـه                    ارزشهاي انسـانـي و نـي
سالمتي، درمان و بهبود، بيـمـاري را     
ــودآوري و                  ــراي سـ ــه بـ ــيلـ يـــک وسـ
درآمدزايي مي کند. عباراتي مـانـنـد     
اخالق پزشکي و حقوق بيمار در عيـن  
اينکه بيشتر به يک لفاظي اخالقي بـي  
تاثير شبيه است، اساسا در اين رابـطـه   
پولي نمي تواند نقشي ايفا کند، مگـر  
پزشک و بيمار در رابـطـه اي انسـانـي             
قرار گيرند. درمان بيمار نـه مـعـاملـه         
که يک وظيفه اجـتـمـاعـي و انسـانـي             
ـابـت               محسوب شود. و پـزشـک نـيـز ب
خدمات اجتماعي اش از جامعه و نـه    

 از بيمار، حقوق دريافت کند.
اگر بيمارستان طبق روش معمول 
و هميشگي خـود خـانـواده صـدرا را             
قبل از معاينه و دسـتـور بـخـيـه زدن              
ـابــداري و                ـان، ســراغ حسـ فــرزنــدشـ
ـانـه و                 ـلـي هـم مـودب ميفرستاد و خـي
محترمانه از آنها ميخواست هزينه را   
بپردازند، بعدا پزشک بيمار را خـواهـد     
ديـد، آنـوقــت بـه چـانــه صـدرا اصــال                 
ـاز            واساسا بخيه اي زده نـمـيـشـد کـه ب
کردنش اين همه دردسر بيافريند! پـدر     
ــه را                   و مــادر صــدراي چــهــار ســال
"محترمانه" جواب ميکـردنـد. کـاري         
کــه مــداومــا و بــي وقــفــه در هــمــه                
بيمارستانها انجام ميشود. ايـن روش     
معمول، انجام نشد، پزشک بي وجـدان    
هم براي ايـنـکـه ارزانـفـروشـي نـکـرده             
باشد، دستور ميدهد نخ هاي بخيه  را 
بکشند، پرستار هم بايد اطاعت کنـد.  
ـابـل وصـفـي        سپس با سنگدلي غير ق
بيمار و همراهانش را از بـيـمـارسـتـان          
بيرون ميکنند! موضـوع بسـيـار سـر          
راست است. به زبان ساده تر، هر چقدر  
پول بدهي همانقدر آش ميخوري، اگـر  
ـان                 ــردازي، درمـ ـان را نــپ ــول درمـ پ
نخواهي شد. اين سـيـسـتـمـي کـامـال          
طبقاتي ـ اسالمي و منطبق بـر عـرف     

 بازار است.  
صدها مـطـب پـزشـکـي و انـواع             
ـا عـرضـه         بيمارستانهاي خصوصي، ب
خدمات ويژه، اساسا بر طـبـق هـمـيـن        
ـا عـرضـه         ضابطه بسيار "محترمانه" ب
کردن کااليي به نام "درمان مرغوبتر و  
ـا بـخـش          مطمئن تر" مشغول رقابت ب

دولتي که درمان بنجل و سطح پايـيـن   
 ارائه مي کند، به رقابت مي پردازند.

اما اين رابطه تحت الطاف حکومـتـي   
فقط به پول خالصه نمي شود! بـرخـي      
پزشکـان بـه خـدمـت دسـتـگـاهـهـاي                
امنيتي و پليسي هم در مي آينـد، در    
زندانها و شکنجـه گـاه هـا هـم ارزش             
مصرف پيدا مي کـنـنـد. بـخـشـي از            
فشار و ارعاب پليسي در زندانها بـدل    
مي شـونـد. در مـراسـمـهـاي اعـدام،               
مامور اعالم مـرگ مـتـهـمـيـن مـي              
شوند. دست مي برند، چشم کور مـي     
کنند، اين نظام فاسدي است که به هـر  
چه بزند چون خودش فاسـدش خـواهـد      

  کرد.
 

3�5*	ت � ���-  
در پي اين واقعه، تأسف بار و               
غير انساني وجدان جريحه دار شده             
جامعه از خود واکنش نشان داد و               
عليه اين رفتار کثيف و غير انساني           
اعتراض کرد، مقامات درماني               
جمهوري اسالمي واکنش شتابزده            
براي فيصله دادن و مخدوش کردن             
قضيه با  معذرت خواهي هاي                    
نمايشي و اعالم دستگيري و اخراج           
عواملي که در اين باره مقصر                      
شناخته شده اند، تالش کرد صورت          
مساله اصلي يعني وضعيت درماني       
و بهداشتي ميليونها مردم و آنچه که          
بعنوان حق سالمتي آحاد جامعه بايد       
مطرح باشد را از ديد عموم خارج کند         
تا کل سيستم و نظام پزشکي فاسد و          
غير انساني را از زير ضرب خارج                

 کرده باشد.
برخورد جمهوري اسالمي به اين        
واقعه دردناک همانند در آتش سوختن       
دانش آموزان شين آبادي، و هزاران             
مورد ديگر، با مقصر جلوه دادن چند         

 نفر خاتمه مي يابد.
از فرداي اين واقعه و در پس اين           

کننده وزير  مشمئز  مظلوم نمايي هاي    
و وکيل و آخوندهاي مفتخور، کدام            
بيمارستان، کدام مرکز پزشکي، به            
رابطه پولي خود با بيماران خاتمه داده        

 است؟!  
نظام درماني جمهوري اسالمي        
نه تنها يکي از عقب مانده ترين                  
نظامهاي پزشکي در جهان که يکي           
از بيرحمانه ترين، ظالمانه ترين، غير         

انساني ترين و پولي و مالي ترين                 
نظامهاي پزشکي است. نظامي               
کامال طبقاتي، تبعيض آميز و                 

 بشدت فاسد.
اين حضرات دلسوخته که خود           
هنگام بيماري در بهترين بيمارستانها      
و با بهترين امکانات ويژه تحت                   
درمان قرار مي گيرند. نگران                      
اعتراضات جدي تر و به زير سؤال                
بردن کل نظام نابرابر پزشکي اند، که           
حاال ناچار اند دست به توجيه بزنند و           
البته اجبارا چشمشان را به حقيقتي           
تلخ و زشت باز کنند و اعتراف کنند           
که اوضاع وخيم تر از آن است که گفته          

 شده است.  
آنچه روي داده است، بخشي از            
حقيقت دردناک روزمره ميليونها              
نفري است که زير خط فقر تحميلي             
حکومت اسالمي، توان پرداخت              
هزينه دارو و درمان کمرشکن را                  
ندارند. ميليونها نفر در سراسر کشور        
عليرغم پرداخت هزينه هاي گزاف            
بيمه درماني، از دريافت حداقل هاي         

 پزشکي هم محرومند.  
هزار تومان بابت چند       ۰ ١٥ بايد  

بخيه آنهم در يک بيمارستان دولتي             
پرداخت شود، اين مبلغ حداقل يک            
سوم دستمزد ماهانه يک خانواده                
کارگري است. بنابراين اگر حضرات          
رياکار و فريبکار حکومتي                        
ميخواهند دستشان را باال کنند و             
بگويند، خود را مقصر ميدانند،               
بدون معطلي بروند سراغ سازمان              
بيمه هاي اجتماعي و آنچه از دستمزد        
ناچيز مردم سرکيسه کرده اند را به               
سفره و جيب مردم برگردانند. بروند            
سراغ دستمزدهاي پنج برابر زير خط          
فقر، بروند سراغ خودشان و هر چه                

 زوتر البته گورشان را گم کنند.
بي ارزش بودن بسياري از دفترچه       
هاي بيمه و خدمات اجتماعي، درجه        
بندي انواع بيمه و امکاناتي که عمال         
از مردم دريغ مي شود، مردمي که             
سرگردان بازار آزاد دارو و حتي وسايل        
بيمارستاني اند و ميليونها نفري که           
امکان و بضاعت پرداخت هزينه هاي       
سنگين دارويي و درماني را ندارند و          
از همه مهمتر نظام طبقاتي درماني          
در کل کشور را زير سؤال ببرند.                    

مقصرين اين وضعيت جهنمي حاال         
دايه از مادر مهربانتر شده اند. جناب         
وزير مجبور است براي آرام کردن                
جامعه حتي به جراحي پالستيک چانه       
کودک مجروح هم تن بدهد. چند                 
مالي مفتخور را مامور کرده اند               
چکامه سرايي کنند، اشک تمساح            
بريزند، تا با ابراز همدردي دروغين             

 خشم مردم را فرو بنشانند.
اما سؤال مردم بسيار ساده و سر         
راست مستقيم خطاب به سران                   
حکومت است. اين نظام پزشکي              
حاصل کارکرد کدام قوانين و                      
مصوبات نظام پزشکي است؟ چرا             
خدمات درماني چنين تبعيض                 
آميزند؟ چرا چنين تحقير آميز با                 
مردم رفتار ميشود؟ پاسخ روشن              
است! اين کارکرد قوانين نظام                     

 پزشکي جمهوري اسالمي است.
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صدرا فقط چهار ساله است،               
بعنوان  کودکي مجروح نياز به                    
مداواي فوري دارد. پاسخ نظام                   
پزشکي به اين مورد ساده چيست؟ در       
قوانين درماني و پزشکي کشور قيد          
شده است چون کودک صاحب                      
وضعيت اقتصادي خود نيست و               
نميتواند هزينه درمانش را خودش            
بپردازد، بنابراين از پرداخت هزينه             

 درمان و دارو بايد معاف باشد؟  
درمان واقعا حق بيمار است؟             

اگر حق است، پس چرا بايد هزينه اش         
را بپردازد؟ پس چرا بيمارستانها در            
مواردي حتي هزينه را قسط بندي             
مي کنند؟ پس چرا صورت حساب و         
بگير و ببند و گرو کشي وجود دارد؟           
چرا انواع بيمارستانهاي درجه بندي           
شده وجود دارد؟ اين عدالت چرا                  
اينچنين درجه بندي شده؟ چرا                    
مستقيم به جيب بيمار وصل شده               

 است؟
آيا اگر درمان رايگان بود، حق             
همگاني بود و خدمات پزشکي،               
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دو روزاست که با شنيدن سخنراني تو 
در پارلمان آلمان، آرام و قـرار نـدارم،         
ـنـويسـم.        بهمين دليل اين نامه را مـي
آرام و قرار ندارم به دليل اينکه هـنـوز   
تو و حزب چپ آلمان نفهـمـيـديـد کـه        
ــســت.             ــه چــي  اصــال صــورت مســل
ـيـه                   تو در آن سـخـنـرانـي پـرشـور عـل
خشونت و جنگ حرف زدي و گفـتـي   
با بمب نميتوان با ترور مبارزه کرد. و  
من اضافه ميکنم که بـا سـکـوت و          
ـتـوان      خط زدن صورت مسله هم نـمـي

 .کاري کرد
اين يک واقعيت دردناک است که  

هيواليي به اسـم اسـالم سـيـاسـي را              
دولتهاي غربي و از جمله امـريـکـا و        
انگليس و فرانسه و کمک کـردنـد کـه      
پر و بال بگيرد و زندگي ما ميليونهـا  
نفر مردم در کشورهاي ايران و عـراق    

را زيـر     .... و افغانستان و سـودان و       
ـنـد      ... .ترور باندهاي اسالمي له کـن

مي فهمي در مورد چـه چـيـز حـرف           
ميزنم در مورد سنگسـار، در مـورد       
حجاب اجباري، در مورد اعدامهـاي  
دسته جمعي در مورد اعالم رسمي و 
ـيـمـه     قانوني که من و تو بعنوان زن، ن

  .مـــــــــردان هســـــــــتـــــــــيـــــــــم          
من بعنوان يک زن از ايران کـه چـهـره        
کريه اين جنبش را از نـزديـک ديـدم،          

سال است که با آنها مي جنگم و  ٣٦ 
بعد از سخنراني پرشور تو گفتم ببينم 
اين رهبر حـزب چـپ در مـورد ايـن               
جنايات جنبش اسـالمـي چـنـد بـار            
چنين پرشور سخنراني کرده. و گوگل  
مرا نا اميد کرد تو يک دقيقه هـم در      
مورد سنگسار و اعدام و شـالق زدن    
زنان و بـه دار کشـيـدن بـي خـدايـان                 
و...و ... هيچ نگفته اي، گوگل بـمـن     
گفت زير نام سارا و جنبش اسـالمـي     
 .چــــيــــزي يــــافــــت نــــمــــيــــشــــود         

اميدوارم اسم مرا شنيده بـاشـي مـن        
هم شهروند آلمانم و سـالـهـا اسـت در         
اين کشور تقريبا در همه شهرها عليه 
ــدام و                    ــار و اعـــ ــســـ ــگـــ  ســـــنـــ
برقع و زن ستيزي و تروريسم اسالمي 
و در نقد سـيـاسـت دول غـربـي و از                
جمله دولت آلمان سخنراني کـرده ام،      
ـبـوده ام.      اما هيچ وقت مهمان شما ن
چرا کـه حـزب تـو و البـد خـود تـو،                   
جنبش اسالمي را همواره و هـمـواره       
نتيجه پاسخ مردم کشورهايي که مـا  

ـيـسـم                    از آنجـا آمـده ايـم بـه امـپـريـال
ـتـان بـراي               ـب ـل دانسته و يک تـکـه از ق
ـيـهـاي ضـد            اقدامات و يا رجـز خـوان
امپرياليستي اين جانيان مـي طـپـد.      
نه! جنبش اسالمي يک جنبـش بـراي      
ـبـش       چاپيدن و قدرت گرفتن، يک جـن
قايم به ذات بـراي سـرکـوب مـردم و           
چپ در کشورهايي اسـالم زده اسـت         
که اسالم همواره در آنجا چرخيده و به 
زندگي مردم نکبت زده و اکنون اينها 
ـيـش             با اسالم و قران مـيـکـشـنـد و پ
ميروند و نکبتشان به اروپـا و غـرب         
ـبـش اسـالمـي از              رسيده است... جـن
ايران کشوري که پدر تو هـم از آنـجـا        
آمده شکل گرفت. درپاسخ و براي بـه     
شکست کشاندن انقالبي که رنـگ و      

داعش از ايران آغاز  .بوي چپ داشت
شد و با قتل عام هزاران جوان، هزاران 
نفر از دوستان من زندگي ننگين اش   
را آغاز کرد و من تا به امروز از حزب 
تو يک خط در تقبيح اين همه جنايت 

 داعشيان در ايران نديده ام. چرا؟
من و تو هر دو چپ و کمونيست         
هستيم. ما همديگر را در آلمان                 
مالقات نکرده ايم چون تو و من هر           
دو ميدانيم که سياست ما در مورد          
اين فاجعه بزرگ قرن اين تروريسم             
وحشيانه اسالمي بسيار متفاوت           
است. شما هيچگاه اسالم سياسي و        
نقش مخرب آن در دنياي امروز را             
نديديد. شما زير بال و پر مالتي                  
کالتراليست ها و پست مدرنيستها        
را گرفته و گوشتان را بستيد و                     
مشغول کار و زندگي خودتان شديد.       
شما ما زنان اسير دست اين بيماران          
رواني را نديده و کاري در کارنامه تان    
در دفاع از جنبش زنان در کشورهاي        
 اسالمي زده نداريد. چرا؟                          
من يک کمونيست ايراني هستم که          
بيشترين سالهاي زندگيم به مبارزه با       
هيواليي گذشته که دول غربي به               
شکل گرفتن و حيات آن کمک کردند، 
ما اين جنبش را در ايران در زمينه            
سنگسار و اعدام و زن ستيزي به                
چالش گرفته و تا حدودي عقب                  
رانديم در حاليکه دوستان چپ ما و           
بويژه زنان چپ در غرب با بي خيالي          
نظاره گر سنگسار شدن ما بودند، آيا       

 مي فهمي چه ميگويم؟ 
من يک زن از ايران تحت                      
حاکميت تروريسم اسالمي و مدعي      

هستم در مقابل همه دولتهايي که            
اين جانوران را کمک کردند، در مقابل 
روشنفکراني که ما را ساکت                     
ميکردند و ميگفتند اسالم آنچنانکه     
شما ميگوييد بد نيست، در مقابل          
چپهايي که سکوت کرده و بر چشم            
جامعه در غرب خاک پاشيده و گفتند 
سنگسار فرهنگ آنها است، چشم ها 
رابسته و زندگي کنيد و شما همچون        
چپ در اين جوامع جلوتر رفته و                 
گفتيد مشکلي نيست و چشم ها را          
ببنديد و هر از گاهي هم براي احمدي    
نژادها هورا کشيديد که پوزه امريکا       

 را به خاک ميمالد.
تو در پارلمان در مورد                         
افغانستان حرف زدي و سياست                
غلطي که به رشد طالبان کمک کرد.         
اين سياست غلط فقط شامل                   
بمباران و يا اعزام نيرو به آنجا نبود،           
شامل دفاع مجدد آلمان در کنفرانس 
سر هم بندي کردن دولت افغانستان          
هم بود که در آنجا همه نيروهاي                 
سکوالر و مدرن را خط زدند و رسما         
حقوق شهروندي را با حقوق قبايل و          
مذاهب جانشين کردند، ما در                  
مقابل آن کنفرانس در بن ميتينگ          
داشتيم و ميگفتيم اين سياست                
يعني نطفه درگيري در آن جوامع را           
بستن و من همانجا و در آن                          
ميتينگ دنبال شما مي گشتم کسي  

 نبود. 
 ساراي گرامي

  

ما مخالف جنگ و ترور، مخالف           
تروريسم دولتي و تروريسم اسالمي         
هستيم سياست چپ در مورد اين             
اوضاع يعني فراخوان دادن به جبهه         
سوم در مقابل تروريسم دولتي و                
همچنين تروريسم اسالمي و                    
متاسفانه حزب تو سالها است که در        
جبهه مبارزه با تروريسم اسالمي             
حضور ندارد و بهمين دليل از نظر             
من چپ نيست. کمونيزم پاسخ خالق      
و درست به معضالت زندگي مردم          
براي ساختن يک زندگي بهتر است و         
نديدن معضالت و نگاه نکردن به              
مصايب و بلند شدن از دنده ضد                
امپرياليستي رابطه شما را با                     
ميليونها نفر مردم از کشورهاي               
اسالم زده قطع کرده و من به                        
نمايندگي از اين مردم ميگويم شما         
صورت مسله را هيچگاه نفهمديد و        

يا آنرا ناديده گرفتيد و بهمين دليل            
سال است که جايي در مبارزه ما  ٣٦ 

 عليه اين هيوالها نداريد.                          
اميدوارم اين نامه کمک کند در اين          
مورد کمي تامل کنيد. جنبش                
اسالمي در همين آلمان با ساختن            
مساجد و تحميل حجاب بر سر زنان        
و تحميل جداسازي در برخي رشته           

و... جا باز کرده    ...ها در مدارس و        
و مردم زيادي در آلمان به درست                
نگران پس زدن پرنسيپ هاي نه                 

چندان کامل سکوالريسم در آلمان          
هستند و طبق معمول حزب شما در        
 اين ميدان در کنار اسالميها                     
ايستاده است. در مورد همه اين                
اشتباهات فکر کنيد. منتظر پاسخ        

 . اين نامه خودم هستم
 با احترام 

 مينا احدي
 ٢٠١٥ دسامبر  ٦ کلن 
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حکـم سـنـگـسـار بـخـاطـر آنـچـه                 
ــاي مــحــصــنــه"              اســالم آنــرا "زن
ميخواند براستي ضـد انسـانـي،      
 تهوع آور، ضد بشري و وحشيانه

براستي درد آور است کـه      است. 
انساني را بخاطر روابط جـنـسـي    
و عشقي زجرکش کنند. آنهم در  
قرن اينترنت و علم و پـيـشـرفـت         
علمي. خبر زير از قتل و زنـا و         
توطئه و اينها صحبت ميکـنـد.   
باور نکنيد. اينها به زور از هـر         
بني بشري اعتراف ميگيرنـد تـا     
احکام کثيفشان را عملي کـنـنـد    
و جامعه را مـرعـوب و کـنـتـرل            
کنند. تمـام مـاجـرا مـربـوط بـه              
زنــاســت. صــيــغــه کــه فــحــشــاي          
ــاه              ــن رســمــي اســالمــي اســت گ
نيسـت. چـنـد زنـي کـه بـاز هـم                    
فــحــشــاي واقــعــي اســت مــجــاز         
است.اما رابطه داوطلبانـه زن و       
مرد زنـا مـحـسـوب مـيـشـود و              
حکم سـنـگـسـار دارد. آنـهـم در              
جايي که براي زن طالق گـرفـتـن      
از مردي کـه نـمـيـخـواهـد بـا او              

زندگي کند عمال غـيـر مـمـکـن          
است. اين خود سنت و قـوانـيـن         
سرکوبگرانه اسالمي است که زن 
را بجاي يک رابطه سـاده بـه زنـا        
وادار ميکند. در اين سنت قـتـل    
يک نفر را مـيـشـود بـا بـخـشـش            
خانواده مقتول پاک کرد اما زنـا    
حکم سـنـگـسـار و اعـدام دارد.            
يعني قتـل شـخـصـي اسـت امـا             
رابطه جنسي دولتي اسـت! قـرن        
بيست و يکم را بايد به قرن پـاک    
کردن دنيا از دولتهاي مذهبي و 
قوانين ديني تبديل کنيم. ديگـر   
قـربــانـي شـدن انســانـهــا بــدســت           
تـحـجـر و عـقــب مـانــدگـي بــس               
است. دولتهاي ديني و جنبشهـا   
و ســازمــانــهــاي اســالمــي را از          
ــه جــمــهــوري اســالمــي را             جــمل
دولتهاي غربي ايجاد کرده اند و 
اينها با زور و سرکوب بر سر پـا    
مانده اند. مردم از دين و بـويـژه      
قوانين و دولت ديني متـنـفـرنـد.     
و دوره يکه تازي صـاحـبـان ديـن       
از نظر اجتماعي تمام شده است. 
باالخره مردم کارشان را يـکـسـره    

 ميکنند و خواهند کرد.
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يک خبـر جـنـجـال بـرانـگـيـز در هـفـتـه گـذشـتـه                         
اظهارات دونالد ترامپ يک راسيسـت و فـاشـيـسـت          
تمام عيار و  يکي از کانديداهاي رياست جـمـهـوري      
آمريکا از حزب جمهوريخواه عليه مسلمـانـان بـود.      
او گفت براي مقابله با تـروريسـم الزمسـت از ورود          
مسلمانان به کشور آمريکا، تا زماني که مسئولين 
آن کشور بتواننـد چـاره اي بـراي مسـالـه تـروريسـم                  
بيانديشند، جلوگيري بشود. اين گفـتـه اعـتـراض و          
مخالفت وسيعي را از جانب هر دو حزب دمـوکـرات   
و جمهوريخواه بدنبال داشـت. در ايـن مـيـان حسـن               
روحاني نيز در عکس العمل به سخنان ترامپ گفتـه  
است "امروز افرادي در گوشه و کنار جهان به بـهـانـه     

کـنـنـد کـه نـبـايـد               مبارزه بـا تـروريسـم اعـالم مـي             
ها راه داد. ... ايـن در               مسلمانان را به ديگر کشور

حـالـي اسـت کـه خـود آنــان از بـانـيـان و حـامـيــان                           
تروريسم هستند و اين معضـل را در جـهـان بـه راه               

 کنند."  ها حمايت مي انداخته و از تروريست
هر کس حق داشـتـه بـاشـد عـلـيـه سـيـاسـتـهـاي                     
آمريکا در قـبـال نـيـروهـاي اسـالمـي انـتـقـاد کـنـد                     
مسلما رئيس جمهوري اسالمي جـزو آنـان نـيـسـت.          

ايران، بـا تصـمـيـم          ٥٧نظامي که در مقابل انقالب 
گيري سران کشورهاي غربي در کنفرانس گوادولوپ 
و منطبق براستراتژي ايجـاد "کـمـربـنـد سـبـز" بـدور                 
شوروي بر سر کار آمده و تا بـه امـروز بـعـنـوان يـک             
نيروي تروريست اسالمي عليه مردم ايران و منطقـه  
و جهان عمل کرده است، خـود يـک نـمـونـه مـجـسـم                
معضلي است که "آمريکا در جهان به راه انـداخـتـه"       
است. يک عرصه نبرد مهم و تعيـيـن کـنـنـده عـلـيـه              
تررويسم اسالمي، مبارزه براي سرنگوني جـمـهـوري    

بقدرت انقالبـي  اسالمي و بزير کشيدن اين حکومت 
 است.     مردم 
 ۲۰۱۵دسامبر  ۹

"هفته گذشته کودکـي چـهـار       
ساله بـنـام صـدرا زاهـد پـور بـه                 
دليل جراحت چانه به بيمارسـتـان   

شهـر در     اشرفي اصفهاني خميني
شـود.     استان اصفهـان آورده مـي      

ابتدا صورت او بـخـيـه زده مـي             
شود، اما بعد تـيـم درمـانـي بـه            
دليل عدم تـوان مـالـي خـانـواده            

 ۱۵۰کودک براي پرداخت هزينه   
هزار توماني درمان، بخيه را باز 

کــنــنــد و کــودک بــا هــمــان               مــي
وضــعــيــت بــيــمــارســتــان را تــرک        

 کند." مي
سايت بي بي سي بعد از درج 
اين خبر تـکـانـدهـنـده بـه سـيـاق             
هـمـيـشـه تـالش مـيـکـنـد نـظـام                  
جمهوري اسالمي را از زيـر تـيـغ      
نقد و خشم مـردم بـدر بـبـرد. از            
تناقض اين عمل با سوگند نامـه  
پزشکان و منشور حقـوق بـيـمـار       
تا شفافيـت در پـخـش ايـن نـوع              
اخبار و ضـرورت اصـالحـات در        
نــظــام پــزشــکــي و غــيــره رديــف          
ميـشـود تـا ايـن واقـعـيـت پـرده                 
پوشي بشود کـه بـاعـث و بـانـي              
اين وضعيت حـکـومـت و نـظـام            
جمهوري اسالمي اسـت. تـا ايـن         
واقعيت کتمان بشود که در نظـام  
پزشکي جمهـوري اسـالمـي نـيـز          
همانند نظام حقوقي و آمـوزشـي     
و غيره در اين حـکـومـت، آنـچـه          
جايگاه و اهميتـي نـدارد جـان و          
حرمت انسانـهـا اسـت. ايـن بـي             
ارزشي جان انسان را بـا فسـاد و       
دزدي و اختالس و ارتشـائـي کـه      
سرتاپاي نظام را فراگـرفـتـه و بـه         
جــزئــي از ســيــســتــم قضــائــي و            
آمــوزشــي و درمــانــي و کـــل                 
دستگاه حکومتـي تـبـديـل شـده          

جمع ببنديد تا به علل آنچه براي 
وهـزاران نـفـر      صدراي چهار ساله   

اتـفـاق مـي افـتـد پـي             مانند او     
 ببريد.   

بي بي سي مـيـنـويسـد "ايـن         
عــمــل خــالف اخــالق پــزشــکــي           
است. هـرگـونـه آسـيـب رسـانـدن               
عمدي به بدن بـيـمـار، در تضـاد         
کامل با منشور حقوق بـيـمـار و      
ســوگــنــد پــزشــکــي اســت." امــا           
مساله اساسي اي که پرده پوشـي  
ميشود اينست که اين عـمـل بـا        
اخالق اسالمي و قوانين قصـاص  
هيچ تضادي ندارد. در نـظـامـي         
ــزار بــرقــي و                 ــه کــاربــرد اب کــه ب
"پاستوريزه" بـراي درآوردن چشـم        
و قطع دست و پاي مـحـکـومـيـن      
به قصـاص افـتـخـار مـيـکـنـد و               
اسيدپاشي به صـورت زنـان "بـد           
حجاب" بخشي از مجـاهـدتـهـاي      
اوباش حکومـتـي اسـت، آسـيـب          
رساندن عمدي" به بـدن افـراد نـه          
تنها جـرم نـيـسـت بـلـکـه امـري                 

بالئـي کـه     عادي و هر روزه است.  
به سر صدراي چهارساله آوردند اگر 
در هر کشوري کـه بـوئـي از تـمـدن            
برده باشد اتفاق ميافتد به استـعـفـا    
و برکناري دولت مـربـوطـه مـنـجـر         

براي جلوگيري از چـنـيـن        ميشد. 
فجايعي نه تنهـا نـظـام درمـانـي          
بلکه کل نظام جمهوري اسـالمـي   

 بايد زير و رو بشود.    
      ۲۰۱۵دسامبر  ۹
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درصـد فـرانسـوي         ۸۱ "بر اساس نظرسنجي ها بيش از  
ها معتقدند که الئيسيته يا قانون جدايي ديـن از دولـت در         
ـه خـواسـتـار        فرانسه در معرض تهديد قرار گرفته و براي نمون
ممنوعيت حجاب اسالمي از سوي مـادرانـي هسـتـنـد کـه           
دانش آموزان خردسال را در فعاليت هاي خـارج از مـدارس         

درصـد فـرانسـوي هـا، يـعـنـي                ۸۷ ...    .همراهي مي کنند
اکثريت بزرگ شهروندان فرانسه، "الئيسيتـه" در مـدارس را           

درصـد آنـان        ۸۵ بسيار مهم و يا نسبتاً مهم مـي دانـنـد و          
هستند که حمل نشـان هـاي بـارز         ۲۰۰۴ موافق قانون سال 

 ".مذهبي در مدارس را ممنوع اعالم مي کند
اين نظر سنجي بمناسبت نهم دسامبر صـد و دهـمـيـن           
سالگرد تصويب قانون جدايي کليساها از دولت در فـرانسـه     

 صورت گرفته است.  

اصل جدائي مذهب از دولت امروز نه تنهـا در فـرانسـه        
بلکه در همه کشورهاي غربي و در سراسر دنيا بـزيـر سـئـوال       
ـفـي شـده اسـت. در                    رفته و در بسياري از کشورهـا عـمـال ن
کشورهاي اسالمزده اي نظير ايران که حکومتها و نيـروهـاي   
اسالمي قدرت گرفته اند مذهب و قوانيـن فـوق ارتـجـاعـي          

 و نـيـروهـاي     مذهبي کل جامعه را در چنگال خود ميفشارد
وحشي و خونريزي نظير داعش با پرچـم دولـت اسـالمـي از           
هيچ جنايتي عليه انسانها و عليه هر چه بـوئـي از تـمـدن و             
انسانيت برده باشد فرو گذار نميـکـنـنـد. ايـن پـديـده اسـالم                

سياسي و تروريسم اسالمي روي ديگر بـزيـر سـئـوال رفـتـن             
جدائي مذهب از دولت در غرب است. بـدون سـيـاسـتـهـاي            
ـه              دولتهاي غربي در چند دهه اخير و بـدون تـخـفـيـف دادن ب
مذهب تحـت عـنـوان نسـبـي گـرائـي فـرهـنـگـي و پسـت                         
مدرنيسم و مالتي کالچراليسم از سوي دولتهـا و اتـاقـهـاي         
فکري و رسانه هاي غربي، اسـالمـيـسـم و جـنـبـش اسـالم                 
سياسي پا نميگرفت و تا اين درجه نفوذ پيدا نمـيـکـرد. امـا        
حساب مردم، حساب نود و نه در صـديـهـا، از يـک درصـد            
حاکم جداست. همانطور که نظر سنجي فوق نشـان مـيـدهـد        
اکثريت باالئي از مردم فرانسه خواهان ممنوعيت حجاب و   
نشانه هاي مذهبي در سيستم آموزشي هستند. در جنـبـش    
ـفـر از مـردم                         "من چارلي ابدو هستم" نـيـز صـد هـا هـزار  ن
ـقـد           فرانسه، و ديگر کشورهاي اروپائي، در دفـاع از آزادي ن
مذهب به خيابانها آمدند. اين نيروئي است که بايد در بـرابـر    
توحش تروريسم اسالمي و سياستهاي ارتجاعي دول غـربـي   
سازمان داده بشود و در سطح جهاني بميدان بيايد. نه تـنـهـا     
ـقـد عـقـيـدتـي                      ـه ئـيـسـم و ن جدائي مذهب از دولت بلکه ات
خرافات مذهبي يک امر ضروري دوران ماست. و تحقق ايـن   
امر تنها با اتکا به نيـروي تـوده هـاي مـردم در شـرق و در                    

 غرب امکان پذير است.           
      ۲۰۱۵ دسامبر  ۹ 
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اوايل هفته گذشته صدرا زاهدپور پسر بچه چهارساله اي   
که به دليل جراحت چانه به بيمارستان اشرفي اصفهاني واقـع    

کـنـد، بـدلـيـل عـدم تـوان مـالـي                   شهر مراجعه مي در خميني
خانواده اش براي پرداخت هزينه بخيه، پزشک معالج پـس از      
بخيه زدن بر روي زخم صورت ايـن کـودک، دسـتـور بـازکـردن             

دهد و اين کودک را با چانه شکافته و خونين رهـا   بخيه را مي
رسانه هاي جمهوري اسالمي اعتراف ميکنـنـد کـه       .کند مي
احساسات تمام مردم و رسانه ها درمـورد ايـن فـاجـعـه را              »

جريحه دار شده و وزير بهداشـت طـي مصـاحـبـه اي در ايـن                 
اما اين  .«خصوص از وقوع اين جريان ابراز تاسف کرده است

يک اتفاق ساده نيست. اين عمق سيستم بيـرحـم پـزشـکـي در          
جمهوري اسالمي و عمق ماهيت ضد انسـانـي حـکـومـت را          

 بخوبي عيان ميکند. 
رسانه هاي جمهوري اسالمي از اخـالق پـزشـکـي و بـي                
احترامي به حقوق يک بيمار صحبت ميکننـد و مـيـگـويـنـد           
هيچيک از کادر درماني حق چنين کاري نداشته اند. امـا نـه       
مقامات و نه رسانه هاي جيره خوار حکومت هيچـکـدام يـک      

زينه هاي کمر شـکـن درمـان و بـيـمـارسـتـان حـرف                  کلمه از ه
از علل و زمينه اين عمل تکـان دهـنـده و        نميزنند. يک کلمه 

جنايتکارانه صحبت نميکنند. هيچکدام نميگويند کـه چـرا       
چنين رفتاري با يک بيمار آنهم يک کودک فقط در ايران تـحـت   
حاکميت جمهوري اسـالمـي اتـفـاق مـي افـتـد. هـيـچـکـدام                      
نميگويند که چه شرايطي پزشک و پرستار را به چنـيـن رفـتـار       
ضد انساني واداشته است. هيچکدام از نمونه هاي بيشـمـاري   
که قبال در خود رسانه هاي حکومتي مـبـنـي بـر رهـا کـردن             
بيمار در بيابان بدليل عدم تـوان پـرداخـت هـزيـنـه مـعـالـجـه                 
منتشر شده، حرف نـمـيـزنـنـد. هـيـچـکـدام از هـزاران مـورد                    

بيماري که بدليل نداشتن هزينه، بدون معالجه از بيمارسـتـان   
هاي جمهوري اسالمـي رانـده شـده انـد، الم تـا کـام حـرفـي                       
نميزنند. هيچکدام نميـگـويـنـد تـکـلـيـف بـيـمـاري کـه تـوان                      
پرداخت هزينه معالجه را ندارد چيست. منشور حقوق بيمـار  
را به خيال خود منتشر کرده اند کـه بـگـويـنـد در جـمـهـوري                 
اسالمي بيمار چه حقوق بااليي دارد، اما ايـن مـنـشـور نـيـز             
کوچکترين چيزي درمورد حق معالجه اکثريـت مـردمـي کـه         

 توان پرداخت هزينه معالجه را ندارند نميگويد. 
تمام تمرکز رسانه ها و مقامات حکومت متوجه پـزشـک   
و پرستار خاطي شده است. پزشک و پرستار را علم کـرده انـد       

را از زير ضرب و خشم مـردم نـجـات         حکومت کثيف شانتا 
بدهند. اما مردم عاملين واقعي اين جنايت را ميشنـاسـنـد.    
مردم به درست حکومتي را که پزشک را وادار ميکند به جاي 
معالجه چشم بيماران، چشم سالم يک انسان را کور کنـد و از      
حدقه در آورد و بجاي معالجه دست آنرا قطع کند، عامل اين 
فاجعه ميدانند. مردم نظامي را که کوچکتـريـن حـقـي بـراي          
معالجه مردم قائل نيست عامل اين فاجعه و هزاران فاجـعـه   
پزشکي ديگر ميدانند. تحت حاکمـيـت جـمـهـوري اسـالمـي            
کارگر بودن جرم است. مادر صدرا پرستار سالمندان و پدرش 
راننده تاکسي هستند. هر دو کار مـيـکـنـنـد امـا تـوان يـک                 
معالجه ساده را ندارند. هر دو بخشي از درآمد ناچيـزشـان را     
به عنوان بيمه به سازمان تامين اجتماعـي مـيـپـردازنـد امـا           
موقع نياز به مداوا اينچنين با بيرحمي مواجه ميشوند. چـرا  
که بيمه اي که ميپردازند صرف مفتخوري و دزدي مقـامـات   
سازمان تامين اجتماعي امثال مرتضي ميشود. حق کارگـر  
و زحمتکش در نظام اسالمي هـمـيـنـقـدر اسـت. ارزش جـان                
مردم براي اين حکومت و مفتخـوران و جـنـايـتـکـارانـش در              

 مجلس و دولت و بيت رهبري همينقدر است. 
نظام غير بهداشتي، غير انساني و فاسد و تبعيض آمـيـز   
پزشکي در ايران، بايد زير و رو شود. طب بايد تماما رايگـان  
شود. مقامات بيمارستان ها بايد تـوسـط کـادر درمـانـي و              
کارمندان بيمارستان ها انتخاب شوند. کارکنان بيـمـارسـتـان     
ها بايد از حق متشکل شدن و اعتراض و اعتصاب برخوردار 
شوند تا بتوانند رفتار بيرحمانه اي که با خانواده هاي فقيـر و    

 زحمتکش ميشود را در هم بشکنند. 
امروز بايد پرچم طب رايگان در تمام سطوح و براي عموم 
مردم را باال برد. اين خواست را بايد در اعتراضات کـارگـران   
و دانشجويان و در هـر شـهـر و مـحلـه اي بـه يـک خـواسـت                          
عمومي و سراسري تـبـديـل کـرد. کـارکـنـان شـريـف و آزاده                    
بيمارستان ها از پـرسـتـاران و پـزشـکـان و سـايـر کـارکـنـان                          
بيمارستان ها در افشا و محکوم کردن قوانين نظام پزشکي و 

 رفتاري که با بيماران فقير ميشود، سهم مهمي دارند. 
اکنون که جمهوري اسالمي و سيستم پزشکي اش بـيـش       
از پيش بي آبرو شده و مـقـامـات خـودشـان را تـحـت فشـار                     
ميبينند، زمينه براي عقب راندن آنها بيش از گذشته فـراهـم     
شده است. اين حکومت فقط و فقط شايسته به زيـر کشـيـدن      
است و جاي مقاماتش در دادگاه است. اين اتفاق بر ضـرورت  
تشديد مبارزه براي سرنگوني اين حکومت تاکيد صد چنـدان  
ميکند. حکومتي که براي جان انسانها در نظـام پـزشـکـي و         
سيستم قضائي و در کل سياستهايش ارزشـي قـائـل نـيـسـت           

 بايد بزير کشيده  شود.  
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ۲۰۱۵ دسامبر  ۹ ، ۱۳۹۴ آذر  ۱۸ 
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طــبــق گــزارش رســانــه هــاي        
وابسته بـه حـکـومـت، روزهـاي            

 ۱۶و      ۱۵يکشنبه و دوشـنـبـه        
آذر، هزار نفر از بـازنشـسـتـگـان        
صنعت فوالد در مقـابـل وزارت     
ــه               اقــتــصــاد و دارايــي دســت ب
تــجــمــعــات اعــتــراضــي زدنــد و         
خواهان پـرداخـت فـوري حـقـوق            
معوقه ماههـاي آبـان و آذر بـه            

هــزار کــارگــر بــازنشــســتــه           ۸۶
فوالد، دريـافـت احـکـام خـود و            

 رفع مشکالت درمان شدند. 
ــزارش روز              ــن گـ ــق ايـ ــبـ طـ
دوشنبه يکي از بازنشستگان بـه  
نام منصور جمـالـي کـه در ايـن           
تجمع شرکت داشت دچار ايسـت  
قلبي شد که به مرگ او مـنـجـر        
شد. بدنبال اين واقعه و ترس از    
بروز خشم کارگران، تـعـدادي از       

نماينـدگـان مـفـتـخـور مـجـلـس               
اسالمي در ميان بازنشسـتـگـان    
مــعــتــرض ظــاهــر شــده و قــول             

هـزار     ۸۶رسيدگي به مطالبات 
 کارگر بازنشسته فوالد دادند. 

الزم بــه تــوضــيــح اســت کــه          
بازنشستگـان تـحـت حـاکـمـيـت            
جمـهـوري اسـالمـي بـايـد مـدام              
دســت بــه اعــتــراض بــزنــنــد تــا            
چندرغاز حـقـوق شـان پـرداخـت          
شود. کارگران بازنشستـه فـوالد      
تقريبا هـر مـاه در اصـفـهـان و                
تهران دست به تجمع ميزنند تـا    
بخشي از حقوق معوقه خـود را      
از حــلــقــوم مــفــتــخــوران بــيــرون         
بــکــشــنــد. از جــملــه در خــرداد            

کارگر بازنشستـه   ۳۰۰۰امسال 
فوالد اصفهان دسـت بـه تـجـمـع          
اعتراضي در مقابل اسـتـانـداري    

ايــن شــهــر زدنــد. در مــاهــهــاي           
ــز                  ــيـ ــال نـ ــرداد و آذر امسـ مـ
بازنشستگان دست به تجمـعـات   

 اعتراضي زدند. 
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
بازنشـسـتـگـان را بـه اقـدامـات              

ــه در ســراســر کشــور             مــتــحــدان
فراميخواند. حـزب از خـانـواده           
هـــاي کـــارگـــران بـــازنشـــســـتـــه        
ــه در                ــعــاالن ــه ف ــخــواهــد ک مــي
ــي           ــراضــ ــتــ ــات اعــ ــعــ ــمــ ــجــ تــ
بازنشستگان شرکت کنند و ايـن  

 تجمعات را تقويت کنند. 
 

حزب کمونيست کارگري 
 ايران

دسامبر  ۹، ۱۳۹۴آذر  ۱۸
۲۰۱۵  



 7 ۶۳۸شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 �Gوج و ا,�ل � �Aری�/ 
 (-#���  "�ر�- اW�L	د �ی	�- ��'- ��ا@- و ی��ی�ر�	#ی�/ (3*	�

̂ ����0 ��3�5 ����ا�-   ا�
� �N5ا@- در 
��Yا�_  ��
ه'-، � �Aر��/   "��Nق ̀�
و ��Nق ���-" ا�� 
� در  

  Pر�	۱    ۱۱ ـ    ۱۲ 5    �'�

در #��ن "���ار    ٤ ۰۱ ٢ 
  .�0 

 

سکوالريسم يک دستاورد دوران       
مدرن و يک ستون جامعه مدني                
است. ولي امروز ما در دوران پست          

مدرنيسم به سر ميبريم. دوران               -
انکار ارزشهاي جهانشمول! از نظر           

اجتماعي سکوالريسم            -سياسي
ديگر در ستر اصلي جامعه نيست،          
در اپوزيسيون است. ايده آلي است که 

 بايد يکبار ديگر برايش جنگيد.   
اين امر در مورد جامعه مدني          
در کل نيز صادق است. جامعه                  

و يا قرار بوده       -مدني مبتني است     
بر مدرنيسم،        -است مبتني باشد      

کشور، در    -قوانين مدني و دولت         
 -قومي   -تقابل با جوامع مذهبي       

 -فرقه اي در قرون وسطي. شهروندان      
اعضاي برابر    -حداقل از نظر قانوني    

جامعه در نظر گرفته ميشدند                   
صرفنظر از مذهب و يا قوميت و يا          

 زمينه هاي فرهنگيشان.
از نظر سياسي قانون طالئي              
دموکراسي عبارت بود از يک فرد            
(يا يک شهروند) يک راي؛ يک جامعه  
يک قانون. اما ديگر چنين نيست.            
پست مدرنيسم اين را قبول ندارد.            
اکنون جامعه ملقمه اي از هويتهاي        
متفاوت بر مبناي مذاهب و                      
گروههاي قومي در نظر گرفته                   
ميشود و دولت نيز يک ائتالف و يا            
ترکيبي از سران اين گروهها تعريف         

 ميشود.  
بعنوان نمونه در عراق در دهه             
گذشته ساختار دولت و دستگاه                
حاکمه رسما شامل رئيس جمهور           
کرد، نخست وزير شيعه، و رئيس              
مجلس سني بوده است. کردستان           
خودمختار در شمال عراق نيز تحت         

حاکميت دو حزب فرقه اي کرد بوده          
است. اين ساختار نتيجه يک معامله      
و توافق رسمي است بين دولت                   
آمريکا و متحدينش با گروههاي            
مختلف مذهبي و قومي در عراق           
دوره پسا صدام. (اکنون با ظهور               
داعش اين باالنس به هم ريخته و               
دولت آمريکا تالش ميکند دوز               

سلفيستي اين مخلوط را باال     -بعثي
يعني مساله را با تشديد              -ببرد   

داليلش حل کند)! در مورد                       
افغانستان و لويا جرگه نيز داستان از        

 همين قرارست.
اين معني جديد دموکراسي و          
جامعه، نه تنها در کشورهاي                    
خاورميانه بلکه در خود کشورهاي          
غربي است. ما عليه دادگاههاي             
شريعه در کانادا، در دفاع از " يک               
قانون براي همه" در بريتانيا، و عليه          
برسميت شناختن امام ها و مفتي ها 
بعنوان نمايندگان مهاجرين از                  

 -کشورهاي باصطالح "اسالمي"          
مهاجريني که اکثرشان از شر قوانين       
شريعه در کشورهايشان به غرب              

در سراسر اروپا مبارزه       -گريخته اند 
 کرده ايم. 

برسميت شناسي مردم نه                   
بعنوان شهروندان متساوي الحقوق         

 -بلکه بعنوان هويتهاي قومي                
مذهبي با ارزشها و آرمانها و                     
نيازهاي متفاوت هسته اصلي اين          

 عقبگرد به قرون وسطي است.   
از نظر ايدئولوژيک پست                    
مدرنيسم ارزشهاي جهانشمول                
تثبيت شده بوسيله رنسانس و عصر         
روشنگري را انکار ميکند و بجاي آن     
نسبيت فرهنگي را مينشاند. بر              
مبناي پست مدرنيسم شادي، رنج،        
آزادي، برابري و حتي انسانيت بطور         
کلي به تجربيات و ارزشهاي يکسان         
انساني قابل تحويل نيستند. و هيچ         
مدل استاندارد مشترک و هيچ امر           
مشترکي که بايد برايش مبارزه کرد        
و بدست آورد ديگر وجود ندارد!                 
سکوالريسم، نه تنها بمعني جدائي         
مذهب از دولت، بلکه بمعني                    
برسميت شناسي مردم بعنوان انسان،   

صرفنظر از شيوه اي که به خدا                    
معتقد هستند و يا نيستند، انکار            
ميشود. نفس ذات و طبيعت                    

 انسانيت بزير سئوال ميرود!     

چرا اينطور است؟ ريشه                      
اجتماعي اين نظريه               -اقتصادي

چيست؟ چرا عليرغم اين واقعيت که       
مرم در سراسر دنيا بيش از گذشته از         
طريق مدياي اجتماعي با هم مرتبط      
شده اند، و عليرغم اين واقعيت که             
شرايط مادي زندگي، نظير برق،               
اتومبيل، کامپيوتر و غيره براي کل        
مردم کره ارض يکسان است، و                  
عليرغم اين واقعيت که معني و                
استاندارد رفاه و خوشبختي هر روز          
بيشتر جهاني شده است، ايده                     
متفاوت بودن، نسبي گرائي و چند           
فرهنگي گرائي (مالتي                             
کالچراليسم) زمينه بيشتري  پيدا           

الاقل در بستر اصلي          -کرده است     
ايدئولوژي، سياست و رسانه ها؟ چرا       
نفس فرهنگ و سيستم ارزشي و               
فلسفه و روابط اجتماعي اي که                 
شرايط مادي زيست جهانشمولي را       
براي همه مردم  فراهم آورده است               

 "نسبي" در نظر گرفته ميشود؟ 
به نظر من جواب در خود                     
مناسبات اقتصادي اي که دنيا را به         
يک دهکده جهاني بدل کرده است              

 نهفته است.  
در زمان رنسانس و عصر                   
روشنگري، دوره عروج سکوالريسم،      

در واقع همه جهان           -اکثر جوامع     
هنوز در مرحله قرون            -بجز اروپا  

وسطائي و ماقبل سرمايه داري به            
سر ميبرد. و دنيا بايد تغيير ميکرد!       
آنچه غربي  کردن (                                      

Westernization       ناميده (

که در واقع چيزي بجز                  -ميشود
بهبود شرايط زندگي و رشد کل                 

ضرورت زمانه    -جامعه انساني نبود  
 بود.   

غربي کردن صرفا نام ديگري             
براي جهاني کردن ارزشهاي انساني         
است. "سيستم ارزشي غرب" در واقع       

آخرين    -يک دستاورد جهاني است        
گام در تاريخ طوالني رشد فرهنگ           

از چين و مصر و يونان                -بشري   
باستان تا انقالب فکري و صنعتي            
در غرب. بورژوازي اروپا، از طريق            
متفکرين پيشرو اش، اين سيستم            
ارزشي جهانشمول را برسميت                  
شناخت و اشاعه داد چرا که در آن               
زمان با منافع سياسي و اقتصادي           

 اش در انطباق کامل قرار داشت.  
بورژوازي جوان اروپا از هر نظر از 
اين  قصد و اراده سياسي و اقتصادي    
برخوردار بود که دنيا را به تصرف              
درآورد و به محل مدرن و مناسبي            
براي اقتصاد بورژوائي تبديل کند.          
صاحبان زمين و اشراف بهمراه                 
مذهب و ارزشهاي اشرافيشان بايد          
کنار ميرفتند و راه را براي تغييرات          
الزم در جهت شکلگيري بازار کار و          
کاال باز ميکردند. اين اقتصاد                 
سياسي سکوالريسم و جهانشموليت     
است. براي بورژوازي جوان غرب و            
فلسفه و متفکرين پيشرو اش،                  
فرهنگ و تمدن غربي مدل حقيقي و        
ايده آل براي بقيه دنيا بود چون بقيه              
دنيا هنوز براي کار و کسب آماده              
نبود. جاده ها و خط آهن و زير                    
ساخت الزم براي کارکرد سرمايه بايد    
ساخته ميشد، بهداشت و سواد                
آموزي بايد بهبود پيدا ميکرد و،              
مهمتر از همه، رعايا بايد از زمين            
کنده شده و به کارگران مزدي تبديل          
ميشدند. اينها تغييراتي بود که در          
خود غرب سکوالريسم و مدرنيسم         
را ضروري کرده بود. غرب پيشرو و           
انقالبي ميخواست اين ارزشها را             
صادر کند تا بتواند سرمايه اش را            

 صادر کند!

اکنون آن دوران به سر رسيده               
است! پانصد سال بعد از رنسانس،           

در حالي که سرمايه و سرمايه داري          
همه جا را فراگرفته، بورژوازي هيچ          
چشم اندازي براي رشد ندارد، و لذا             
هيچ نيازي به جهانشموليت (                  

universalism            احساس (
نميکند. در آغاز قرن بيست و يک،            
در حاليکه کاپيتاليسم نيروي مسلط      
در هر کشوري است و هنوز قاهره و           
تهران و آديس آبابا و ليما  هيچ                    
شباهتي به لندن و پاريس و  نيويورک     
ندارند، دفاع از فرهنگ "غربي" از            
نقطه نظر بورژوازي، ديگر مقرون به          
صرفه نيست. بهترست توقعات را           
باال نبرد! اکنون دوران نسبيت                   
فرهنگي است. مذهب و قبايل و              
ارزشهاي قومي و هر چيزي که مردم        
را متفاوت جلوه ميدهد دوباره وارد         
کنيد! اينها را دوباره وارد کنيد تا              
بتوان   مسکنت را  سعادت نسبي،          
بيحقوقي را آزادي، و رنج را رفاه جلوه   

 داد!    

نظم نوين جهاني بازار آزاد ديگر        
استطاعت آنرا ندارد که از ارزشهاي          
"غربي" بعنوان چشم انداز پيشروي           

 هر جامعه اي دفاع کند. 
چند صد سال قبل، حتي پنجاه          
سال قبل، وقتي هنوز کشورهائي در       
شرايط فئودالي به سر ميبردند، ما          
مدلهاي متفاوتي براي رشد                       
اقتصادي داشتيم و سيستم يکساني       
براي ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي        
(سيستم "غربي" ارزشها که                       
کشورهاي توسعه نيافته براي آنکه به       
جوامع شبه غربي و سرمايه پسند            
تبديل بشوند ميبايست الگوي خود       
قرار ميدادند). اکنون قضيه                     
برعکس است. سيستمهاي ارزشي         
متفاوتي داريم و مدل اقتصادي                
يکساني: فريدمنيسم و اقتصاد               
مکتب شيکاگو. رياضت کشي براي      
همه! ميگويند از نظر اقتصادي همه       
جوامع همسانند ولي از هر نظر ديگر 
هر جامعه اي ويژگي خودش را دارد         
با مذهب خودش و زمينه هاي                  
قومي خودش و تعابير خودش از              

 خوشبختي و آزادي و غيره و غيره. 

۸ صفحه    
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در دنياي پست مدرن از نظر              
اقتصادي همه همسانند ولي از نظر        

اجتماعي همه      -فرهنگي سياسي    
متفاوت قلمداد ميشوند. زندگي           
مادي و ارزشهاي مادي                            
جهانشمولند و همه دنيا را فراگرفته       
اند، ولي فرهنگ و فلسفه و سيستم         
ارزشي که اين شرايط مادي را ايجاد 

 کرده است نسبي تلقي ميشوند!    
اين عقبگرد تصادفي نيست.         
سکوالريسم و جهانشموليت انکار        
ميشوند دقيقا به اين خاطر که                 
کاپيتاليسم جهاني شده است. آنچه         
چند صد سال قبل براي رشد جهاني         
سرمايه ضروري بود، يعني جامعه        
مدني و ارزشهاي جهانشمول مدني،     
اکنون توهمات دست نيافتني اي به        
نظر ميرسد. پس: پست مدرنيسم!         
پس: ديالوگ و برخورد تمدنها! پس:      
جوامع اسالمي و قوانين شريعه و           
لويا جرگه و جمهوري اسالمي و              
داعش و بوکوحرام و مالتي                      

 کالچراليسم و نئوليبراليسم!  
ما سکوالريستها با اين جهان به             
قهقرا کشيده شده مواجهيم! يک              

درصد حاکم پس رفت و عقبماندگي      
را اشاعه ميدهد و پرچم                             
سکوالريسم و جامعه مدني در               
دستان ماست که نود و نه                           
درصديهاي جهان را نمايندگي                
ميکنيم. اين بار نه براي بازار آزاد            
بلکه براي جوامع آزاد و مردم آزاد در 
سراسر جهان! هدف ما نه تنها                  
جدائي مذهب از دولت، بلکه دفاع         
از جامعه مدني و جوهر انسانيت و         

 ارزشهاي انساني است.  

ما براي مدرنيسم مي جنگيم، اما        
نه عليه نيروهاي فئودالي پيشا                
مدرنيسم که برافتاده اند، بلکه عليه       
نيروهاي کاپيتاليستي پسا                     
مدرنيسم! در اين نبرد حقيقت و               
واقعيت، علم و تکنولوژي، و نود و          
نه درصد مردم جهان  با ما هستند.        
نفس اين واقعيت که اشغال ميدان          
التحرير در قلب انقالب مصر الهام         
بخش اشغال زاکوتي پارک در قلب           
جنبش اشغال در نيويورک  بود نشان       
ميدهد که نسبي گرائي پوچ و بي            
معني است. اين تجربه در عين حال       
نشان ميدهد که چطور ميتوان بر            

 اين عقب ماندگي غلبه کرد.
 متشکرم.   
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وابسـتـه بـه         » نفت ما« سايت 
ارگان هاي حـکـومـتـي خـبـر داده             

کارگـر اسـتـخـدام        ۶۰۰۰است که 
رسمي نفت زير مجمـوعـه شـرکـت       
هلدينگ صنايـع پـتـروشـيـمـي در           
ماهشهر و عسلويه از روز شـنـبـه        

آذر بــه نشــانــه اعــتــراض، از             ۱۴
خوردن غذا امـتـنـاع کـرده و ايـن              
اعـــتـــراض پـــس از چـــهـــار روز              
هــمــچــنــان ادامــه دارد. کــارگــران         
ــه اي             ــنــد دولــت مصــوب مــيــگــوي
پنهـانـي صـادر کـرده کـه انـتـقـال                 
کارکنان شرکت هاي واگـذار شـده       
پتروشـيـمـي بـه بـخـش دولـتـي را                 
مـمـنــوع کـرده و وزارت نــفـت بــه               
ــران و طــومــار                ــتــراض کــارگ اع
چندهزار نفري آنها بـي اعـتـنـايـي          
کرده است. کـارگـران اعـالم کـرده            

اند در صـورتـي کـه وزارت نـفـت                
همچنان به خواسـت کـارگـران بـي         
اعتنايي کند، از هفته آينده دسـت  
به اعتصاب و تجمع در بـيـرون از         
مجتمع هاي پتروشيمـي خـواهـنـد       
زد. کارگران همچنين گفته اند در    
صورت نگرفتن نتيجه به تشکـيـل   
يــک زنــجــيــره بــزرگ انســانــي در             
مسير ماهشهر به عسلـويـه دسـت      

 خواهند زد.
کارگران پس از گذشـت دو سـال از         
ـا ســد                 خصـوصـي سـازي، هـمـچـنــان ب
مخالفت وزير نفت بـراي اسـتـخـدام در           
بخش دولتي مواجه هسـتـنـد و اخـيـرا            
يکي از مقامات ارشد وزارت نفت طـي  
نــامــه رســمــي اعــالم کــرده اســت کــه             
مشخصات اين دسته از کـارکـنـان کـه           
قبال به استـخـدام رسـمـي وزارت نـفـت             

از سـيـسـتـم          ۹۵ درآمده انـد، از سـال           
جامع نفـت حـذف خـواهـنـد شـد. ايـن                 
مجموعه امنيت شغلي هـزاران کـارگـر      
را به خطر انداخته و نگراني کـارگـران را     
تشديد کرده است. عالوه بر اين پـس از       
خصوصـي سـازي، بـخـش مـهـمـي از                
مزاياي شغلـي کـارگـران و تسـهـيـالت             
وديعه مسکن و بيمه هاي درماني آنـهـا   
حذف خواهد شد. کارگران اعتصابي از    

هاي بندرامام، بوعـلـي    جمله در مجتمع
فجر خوزستـان   و سينا، تندگويان، اروند

و شـرکـتـهـاي           (در منطقه ماهشـهـر)    
مبين، برزويه و پاسارگاد (در مـنـطـقـه        
ويژه عسلويه) مشغول کار ميـبـاشـنـد.      
ـامـه                 ـا ن کارگران در دو سـال گـذشـتـه ب
ـلـف از جـملـه            نگاري و به اشکال مـخـت

نفره به وزارت  ۳۰۰۰ ارسال يک طومار 
نـفـت و سـايـر ارگـان هـاي دولـتـي بـه                      

وضعيت اسـتـخـدامـي خـود اعـتـراض            
 کرده اند.  

اقدام متحدانه کارگران پتروشيـمـي   
هاي خوزستان و بوشهر يک اتفاق مـهـم     
ــري اســت و در                  ــبــارزات کــارگ در م
صورتي که کارگران همه نيروي خـود را    
به کار اندازند قادرند دولت را بـه عـقـب      
نشيني وادار کننـد. تشـکـيـل مـجـمـع             
عمومي براي تصميم گيري مشـتـرک و     
متحد از جـملـه انـتـخـاب نـمـايـنـدگـان               
مورد اعتماد و همراهي خـانـواده هـاي        
کارگران در تجمعات اعتراضي از جملـه  
اقــدامــاتــي اســت کــه کــارگــران را در              
موقعيت متفاوتي براي تـداوم مـبـارزه        

 خود قرار ميدهد.  
حزب کمونيست کارگري قاطـعـانـه    
از مبارزه کـارگـران پـتـروشـيـمـي هـاي               
ماهشهر و عسلويه حمايت مـيـکـنـد و       

خــانــواده هــاي کــلــيــه کــارگــران را بــه              
همراهي با کارگران و شـرکـت فـعـال در         
تجمعات اعتراضي آنها فـرامـيـخـوانـد.      
ـاي        امنيت شغلي کارگران و قـطـع مـزاي
شغلي آنها مستـقـيـمـا تـهـديـدي بـراي             
سفره کليه خانواده هاي کـارگـري اسـت.      
ـازداشـتـي             تحصن همـسـران کـارگـران ب
بافق در مقابل فرمانداري اين شـهـر در       

نمونه مهم و موفقـي از نـقـش         ۹۳ سال 
خانواده ها در اعتراضات کارگري اسـت  
و در صورتي که در پتروشيمي هـا نـيـز        
ـايـنـد        خانواده هاي کارگران به ميدان بـي
بدون ترديد قادر خواهند بود دولت را بـه  

 عقب نشيني وادار کنند.  
 

زنده باد اعتصاب متحدانه کارگران  
 پتروشيمي ها

 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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ـيـه        ـيـان اتحاديه آزاد کارگران ايران ب

 ٦ اي در محکوم کـردن اجـراي حـکـم             
سـال زنـدان بــراي جـعـفـر عـظـيـم زاده                   
منتشر کرد که در بـخـش پـايـانـي ايـن           
بيانيه چنين آمده است: "آيا مـي شـود         
کساني همچون جعفر عظيم زاده را بـه      
ـبـش        زندان افکند، فعالين شاخـص جـن
ـنـد               معلمان و جنبش کـارگـري را بـه ب
کشيد، بـا هـر اعـتـراض کـارگـري در                 
محل کارخانه کارگران را تحت تعقيـب  
قضائي قرار داد، دامنه سرکوب را بـه      
پايين ترين سطح اعتراضـات کـارگـري      
کشاند، بر ميليونها خـانـواده کـارگـري         
گرسنگي تحميل کرد و آنوقت آنهـم در    
ــظــار              ــجــار اطــالعــات انــت عصــر انــف
ـيـن     تالطمات شديد اجتماعي را در چـن

 جامعه اي نداشت.

اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران بــا          
احساس مسئوليت باال نسبت به رونـد    
رو به گسترش تحميل شرايط برده وارتر 
بر طبقه کارگر ايـران و اعـالم مـقـابلـه            

قاطعانه با چنين روندي، يقين دارد کـه    
محبوس کردن جـعـفـر عـظـيـم زاده و               
ـبـش کـارگـري و           تعرض گسترده به جـن
ـنـهـا مـفـري بـراي              جنبش معلمان نه ت
ـيـن               تصميم گيرندگـان و مـجـريـان چـن
سياستهايي نخواهد داشت بلکه لحظـه  
ـفـرت و                     به لحظه بـر عـمـق و دامـنـه ن
انزجار عمومي از وضـعـيـت مـوجـود            

 خواهد افزود. 
ما در برابر زنـدانـي کـردن جـعـفـر             
عظيم زاده و صـدور و اجـراي احـکـام               
سنگين بر عليه ديگر فعالين کـارگـري     
همچون محمود صالحي ها لحـظـه اي     
سکوت نخواهيم کـرد. سـرمـايـه داري          
حاکم بر ايران دامـنـه سـرکـوبـش را بـه             
پــايــيــن تــريــن ســطــح مــطــالــبــات و              
اعتـراضـات کـارگـري کشـانـده اسـت.              
ـيـت بسـيـار                ـتـي مسـئـول چنين وضـعـي
ـنـهـا بـر دوش مـا در                 سنگيني را نه ت
ـلـکـه بـر             اتحاديه آزاد کارگران ايـران، ب
ـيـه نـهـادهـا و               ـل دوش همه کارگـران، ک

سازمانهاي کارگري در ايـران و جـهـان        
مي گذارد. ما با درک عـمـيـق از ايـن              
مسئوليت  و تاکيد بـر خـواسـت آزادي        
فوري جعفر عظيم زاده و ديگر کارگـران  
و معلمان زنداني و منع تعقيب قضائي 
آنان، همه کارگران، تشکلها و نهادهاي 
کارگري در ايران و سرتاسر جهان را بـه      
ايستادگي و اعتراض در برابر محبوس 
کردن فعالين شاخص جنبش کارگري و 
جنبش معلمان فرا مي خوانيم و از آنان 
ميخواهيم در صفي متحد و يکپـارچـه   
به اعتراض در بـرابـر مـحـبـوس کـردن             
جعفر عظيم زاده و تـداوم زنـدان ديـگـر         
ـبـش مـعـلـمـان                فعالين کارگـري و جـن

  برخيزند."
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چه چيز باعث ميشود که حزب خود  .معموال حزب خود را نماينده طبقه کارگر معرفي ميکند

  را نماينده طبقه کارگر بداند؟ آيا طبقه کارگر نماينده ديگري جز کمونيستها ندارد؟

ــجــز                ــر ب ــه كــارگ ــق ــكــه طــب ــن اي
ـا            كمونيستها نماينـده ديـگـري دارد ي
خير به معني و منظور از نمـايـنـدگـي     
بستگي دارد. بـعـنـوان مـثـال احـزاب            
سوسيال دمكرات، گرچه خيلـي وقـت     
است كه پايه كارگري خود را از دسـت    
ـا مـقـطـعـي خـود را              داده اند، الاقل ت
نماينده كارگران معـرفـي مـيـكـردنـد.         
ـافـع طـبـقـه          اما اين جريان نماينده مـن
كارگر نبوده بلكه نماينده گـرايشـي در     
ـا فـرض حـفـظ          درون كارگران بود كه ب
نظام مـوجـود بـراي ايـجـاد يـكـسـري               
ـاكـيـد         اصالحات اداري و اجتمـاعـي ت
ميكرد. يك مثال ديگر اتحاديه هـاي     
ـانـونـي                  كارگري (كـه در ايـران غـيـرق
هسـتــنــد) اســت كـه در چــهــارچــوب             
ـا سـيـاسـتـهـاي               قانوني و متـنـاسـب ب
احزاب مادر نمايندگي بخش معيـنـي   
ـان         از كارگران را در مقابـل كـارفـرمـاي

 بعهده ميگيرند.  

اما نمايندگي طبقه كارگر توسط 
حزب كمـونـيـسـتـي مـواردي مـانـنـد              
ـا                نمايندگي در مـبـارزات جـاري و ي
ـلـكـه               نمايندگي پارلـمـانـي نـيـسـت، ب
حزب كمونيستي كارگري در عـرصـه       
مبارزه براي گرفـتـن قـدرت سـيـاسـي           
نماينده طبقه كارگر است. و اين يعنـي  
كه حزب در متن سياست و در جـدال        
بر سر قدرت سياسي طبقـه كـارگـر را        
در بعد سراسري سـازمـان مـيـدهـد و            
رهبري مـيـكـنـد و مـبـارزات جـاري              
طبقه كارگر را تقويت ميكند. واضـح     
است كه اين ويژگي هر جرياني كـه بـه       
خود كمونيست ميگويد نيـسـت زيـرا      
احزاب متنوعي بنام كمونيسم وجـود    
داشته اند و دارند كه ربطي به منفعـت  
طبقه كارگر و آرمان رهائي آن ندارنـد.  

خالـصـه بـه دلـيـل          بطور اگر بخواهيم 
ـاره نـمـايـنـدگـي             اين ادعاي حـزب درب

دو كافـيـسـت      طبقه كارگر اشاره كنيم 
ركن اساسي تعريف كمونـيـسـمـي كـه        
ـاكـيـد كـرده اسـت را                 ماركس به آن ت
بازگو كـنـيـم: اول، كـمـونـيـسـم عـلـم                  
شرايط رهائي طبقه كـارگـر اسـت، و          
دوم، طبقه كارگر نميتوانـد خـودش را       
آزاد كند مگر اينكـه كـل جـامـعـه را            

آزاد كند و به همـه اشـكـال اسـتـثـمـار            
ـايـه هـاي اصـلـي                پايان دهد. اينـهـا پ
كمونيسم كارگري و حزب كمونـيـسـت    
كارگري است. انواع كمـونـيـسـم هـاي         
غير كارگري كه تئـوري و عـلـم هـمـه            
چيز بوده اند بجز رهائي طبقـه كـارگـر      
در واقع فاقد يكي يا هر دو ركـن فـوق     
بوده انـد. از كـمـونـيـسـمـي كـه عـلـم                    
استقالل كشور بوده تا تئوري صنعتي 
شــدن و از عــلــم دمــكــراتــيــزه كــردن             
ـا  راه و روش             اتحاديه هاي كارگري ت
رشد و شكوفائي اقـتـصـاد دولـتـي و            
غيره همه جزو مثالهاي كمونيسمهاي 

 بورژوائي و غيركارگري هستند.

مبارزه طبقه كارگر بـراي رهـائـي      
از اســتــثــمــار ســرمــايــه داري صــرفــا          
محدود به مبارزه با دولت و مـاشـيـن      
دولتي نيست بلكه گرايشات گوناگـون  
بورژوائي در جامعه كه بسمت طـبـقـه      
كارگر هجوم مياورند يـك وجـه مـهـم         
ديگر اين مبارزه اسـت. واضـح اسـت         
كه كارگر خود بخود حامل هـيـچـيـك       
ـانــنــد                 ـات بــورژوائــي مـ از گــرايشـ
ناسيوناليسم يا رفـرمـيـسـم نـيـسـت،            
بــلــكــه كــارگــر بــطــور اتــومــاتــيــك و           
صرفنظر از تاثـيـر ديـگـر گـرايشـات،           
بدليل موقعيت عيني او در جامعه و   
در توليد، به وضع مـوجـود اعـتـراض       
ــه وضــع                 دارد. در واقــع اعــتــراض ب
موجـود از جـانـب طـبـقـه كـارگـر از                   
يــكــطــرف و پــس زدن و مــهــار ايــن              
اعتراض براي حفظ وضع مـوجـود از       
سوي ديگر اسـاس كشـمـكـش بـدون            
وقفه ميان دو طبقـه اصـلـي جـامـعـه           
ـاتـي      است. در متن همين مبارزه طبـق
ــهــا و                      ــده هــا و آرمــان ــه اي اســت ك
ديدگاههاي مختلف هـم بـراي حـفـظ         
وضع موجود و هم براي تغـيـيـر آن در        
مقابل جامعه قرار ميگـيـرنـد و حـول         
آنها سنـتـهـا و حـركـتـهـاي سـيـاسـي                 
بوجود ميايند و جنبشهاي اجتمـاعـي   
براه ميافتند و احزاب سيـاسـي هـم از        
دل اين جنبشها سر بلـنـد مـيـكـنـنـد.          
بنابراين تا به طبقه كارگر برميـگـردد،   
فقط كمونيسم نيست كه بـعـنـوان يـك       
ـابـل طـبـقـه         خط مشي و آرمان در مق

قرار ميگيرد بلكه بورژوازي به اشكـال  
گوناگون ايده و باصطـالح راه حـل در         
مقابل طـبـقـه كـارگـر مـيـگـذارد كـه                
كارگر از طريق آنها دردش را بگويـد و    
بورژوازي تغيير انـقـالبـي جـامـعـه را             
بوسيله كارگران و حزب كـمـونـيـسـتـي       
نـمــايــنــده او مــانــع بشــود. از مــيــان              
تالشهاي گوناگون بورژوازي رفرميسم 
و ناسيوناليسم و مـذهـب جـزو حـربـه            
هاي خطرناك و درعيـن حـال مـوثـري         
بوده است كه براي انقياد طبقه كـارگـر     
مورد استفاده قرار گرفته اند. بنابرايـن   
ـا              ـاتـي مـا ب در متن اين مبارزه طـبـق
تقابل و جدال جنبشهاي اجتـمـاعـي و      
طبقاتي مواجـه هسـتـيـم و از ايـنـرو               
حزب كمـونـيـسـتـي در جـدال بـر سـر                 
ـلـيـه                ـا ك ـايـد ب قدرت سياسي نتنـهـا ب
ـلـكـه       گرايشات بورژوائي مقابله كند ب
براي خنثي كردن تاثيرات مخرب ايـن  
ــران و                  ـارگ ـان كـ ــرايشــات در مــيـ گ
جلوگيري از تفرقه و رقابـت در مـيـان        

آنان تالش كنـد. عـالوه بـر تـحـرك و               
تــالش حــزب در ســطــح ســيــاســت              
سـراســري، نــقــش رهــبـران عــمـلــي و            
كارگران كمونيست براي تقويت اتحـاد  
ـاتـي دارد      طبقاتي كارگران اهميت حي
و در واقع اين طيـف رهـبـران عـمـلـي           
 تكيه گاه حزب در اين مبارزه هستند.

راجع به يك سوء تفاهم احتـمـالـي    
درباره نمايندگي طبقه كارگر نيز نكتـه  
ـلـمـه          اي را بايد اشاره كنم. مـعـمـوال ك
ـابـت را      نماينده و نمايندگي يك نوع ني
تداعي ميكند. اما منظور از "حـزب      
نماينده طبقه كارگر" هيچ نوع نيابـتـي    
ـايـد ايـن نـكـتـه را                    نيست. در واقـع ب
تاكيد كرد كه حـزب خـود بـخـشـي و              
گرايشي در درون طبقه كـارگـر اسـت.        
قبال اشاره شد كه درون طبـقـه كـارگـر       
گرايشات مختلفـي وجـود دارد. ايـن           
گرايشات هر كدام پايه عيني احـزابـي     
هستند كه خود را به كـارگـر مـربـوط         
ميكنند. سوسياليـسـم كـارگـري هـم           

يكي از گرايشات درون طبقه است كـه  
پايه عيني و مابازاي اجتماعي حـزب    
است و از طريق فعالـيـن ايـن گـرايـش          
حزب با ساير گرايشات و كل طبقه در   
ارتــبــاط قــرار مــيــگــيــرد. مــفــهــوم             
"نماينده" در اين بحث بنـحـوي شـبـيـه          
ـاراگـراف زيـر از             مفهوم "نماينده" در پ

 مانيفست كمونيست است:

ـا ديـگـر احـزاب                 "فرق کمونيـسـتـهـا ب
پرولتاري تـنـهـا در ايـن اسـت کـه از                 
طرفي، کـمـونـيـسـتـهـا در مـبـارزات                
ـاگـون، مصـالـح         پرولتارهاي ملل گـون
مشترک همه پرولتاريا را صـرف نـظـر      
از منافع مليشان، در مـد نـظـر قـرار           
ميدهند و از آن دفاع مينماينـد، و از      
ـاگـونـي کـه        طرف ديگر در مراحل گون
ـا و بـورژوازي طـي                 ـاري ـارزه پـرولـت مب
ـان هـمـيـشـه نـمـايـنـدگـان                  ميکند، آن
مصــالــح و مــنــافــع تــمــام جــنــبــش            

 هستند."
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درماني و دارويي بطور مساوي در             
اختيار همگان قرار مي گرفت، باز هم       
بخيه هاي اين کودک را بيرون مي                
کشيدند که عبرت ديگران شود!؟ آيا         
باز هم پزشکي که هزار و يک بار به                
قسم نامه "ابن ميمون" و حقوق بيمار         
و غيره قسم ياد کرده است، چنين از             
ارزشهاي انساني تهي ميشد؟ اگر             
مبالغ بيمه هاي سنگيني که با سر             
کيسه کردن مردم، از دستمزد ناچيز           
مردم برداشت ميشود، در جيب                 
امثال سعيد مرتضوي ها و الريجاني       
نبود و مستقيما به پرداخت                         
کنندگانش بر ميگشت، باز هم                  

 وضعيت چنين بود؟
در حاليکه سوءتغذيه بصورت          
يک اپيدمي خطرناک جان ميليونها           
کودک را تهديد مي کند، گراني و                
بيکاري سفره مردم را از هر وقت                  
ديگر خالي تر کرده است، به همين              

سبب انواع بيماري ها به جان مردم             
بي دفاع افتاده است، مراجعه به                  
پزشک براي درمان انواع بيماريهاي            
جسمي و رواني افزايش خارق العاده           
اي يافته است. درست در اين بزنگاه            
بيمه هاي اجتماعي و مراکز درماني         
دولتي و خصوصي دام پهن مي                  
کنند. بيمار بايد قدرت مالي درمان          
خود را داشته باشد و گرنه هيچ                     
مرجعي پاسخگو نيست. رها  کردن          
بيماران در بيابانها و سر باز زدن از                
معالجه بيماراني که توان مالي هزينه       
هاي کمرشکن درمان خود را ندارند،         
به قدمت عمر پر نکبت جمهوري               
اسالمي است. حواله دادن مردم به             
نذر و نياز و چاه جمکران و امامزاده             
ها براي شفاي عاجل بخش ديگري از        
 تعهد حکومت در قبال بيماران است!

درمان رايگان کليد پايان دادن به        
تحقير و بي حرمتي و سرکيسه کردن          
بيماران، پايان دادن به تبعيض آميز و         

 طبقاتي بودن نظام درماني است.
براي خاتمه دادن به اين تحقير و           
بي حقوقي، بايد به رابطه پولي بيمار           
و سيستم پزشکي و درماني پايان               
داد. همه افراد و احاد جامعه به                    
يکسان حق دسترسي به دارو، درمان         
و خدمات پزشکي را داشته باشند و           
بعنوان يک حق عمومي و بدون استثنا       
 براي همگان به رسميت شناخته شود.  
بخشي از مطالبات مبارزات            
اخير پرستاران براي بهبود وضعيت           
درماني بويژه در بيمارستانها، تغيير         

 رابطه پولي با بيمار بود.
جمهوري اسالمي مقصر و                
مسئول مستقيم تمام فجايع                       
بيشماري است که در نظام پزشکي             
تبعيض آميز ايران روي ميدهد. مردم      
بدرستي انگشت اتهام را به سوي                
سران فاسد حکومت اسالمي نشانه         

 رفته اند.
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ـه   ۱۳۹۴ شانزده آذر  ويژه بود، صداي ن
دانشجويان به وضعيت مـوجـود بـود.      
با توجه به شرايط سياسي، اقتـصـادي   
حــاکــم بــر جــامــعــه از طــرف دولــت             
روحاني و جـمـهـوري اسـالمـي و در                
ادامه شرايـطـي کـه در دانشـگـاه هـا               
حاکم کرده اند در اين روز دانشـجـويـان    
ـلـف بـا صـداي          در دانشگاه هاي مخت
رسـا و کــوبــنــده اي "نــه" خــود را بــه                   
وضعيت حاکم ايـجـاد شـده از طـرف           
حکومت اعالم کردند و اين حکم کـل    
ــت                ــوده اســــ ــعــــــه بــــ ــامــــ  .جــــ

در شانزده آذر امسال شاهد تجمـعـات   
مختلف اعتراضي در دانشـگـاه هـاي      
مختلف کشور بوديم و دانشجويان بـا    
شــعــارهــاي مــخــتــلــفــي از جــملــه "             
ــول گــردان، تضــعــيــف              "دانشــگــاه پ
زحمتکشان" ،"آمـوزش رايـگـان حـق             
مسلم ماست"، "پرديس بيـن الـمـلـل،         
انحالل انحالل"، "امکانات برابر، حـق      
مسلم ماست" ،"آموزش خصـوصـي،       
نمي خواهيم"، "در دانشگاه بـيـگـاري،      
بعد از تحصيـل بـيـکـاري" ، "اسـتـاد               

دانشگاه، دالل پروژه"، "منطق سرمايه   
داري، استثمار و بـيـکـاري"، "زنـدانـي          
سياسي آزاد بـايـد گـردد"، "دانشـجـو              
ميميرد، ذلت نمي پذيرد" صداي حـق     
طلبي خود و اکثريت عظيم جامعه را   
عليه شرايط اقـتـصـادي، سـيـاسـي و           
 .اجــتــمــاعــي حــاضــر اعــالم کــردنــد         

موج اعتراضي شانزده آذر امسـال در      
ـه مـعـلـمـان،           ادامه جنبش حق طلـبـان
پرستاران، کارگران و بخشهـاي ديـگـر      
جامعه عليه حاکمين بوده است. موج  
اعتراضي دانشجويان بار ديگر نشـان    
داد که دانشگاه مهار شدني نيسـت و    
نميتوان با سرکوب و اسـتـبـداد جـلـو            
خـاســت و اعـتــراض دانشــجـويــان را            
گرفت. نه دانشگاه و نه جامعه زير بـار   
اختنـاق و سـرکـوب نـخـواهـد رفـت.                
شـــانـــزده آذر امســـال اعـــالم کـــرد              

و "دانشگـاه چـپ       ""دانشگاه زنده است 
است" و دانشجويان، مـدافـع بـرابـري،          
آزادي، سکوالريـزم، راديـکـالـيـسـم و           
مدرنيسم، رفاه و عـدالـت هـمـگـانـي             
 .هســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــد

ـه هـمـه             سازمان جوانان کمـونـيـسـت ب
ــارز و آزاده درود                ــان مــب دانشــجــوي
ميفرستـد و شـانـزده آذر اعـتـراضـي               
امسال را نقطه عـطـفـي در پـيـشـبـرد            
مبارزات دانشجويان و کـل جـامـعـه           
ميداند. بايد همبـسـتـه، هـمـاهـنـگ،           
سراسري و متـشـکـل اعـتـراضـات را           
ادامه داد و جلوي سرکوب و تـحـمـيـل     
بـيـحــقـوقـي اقـتـصــادي، سـيــاسـي و               
اجتماعي از طرف حاکميـن ايسـتـاد.      
مبارزه ما براي انسانيـت و بـرابـري و          

 .آزادي ادامه دارد
نه به فقر و استثمار، نه به سرکوب و  

 اختناق
زنده باد مبارزه همبسته دانشجويان  

 مبارز
زنده باد آزادي و برابري، زنده باد  

 سوسياليسم
 ۱۳۹۴ آذر   ۱۷ 

 ۲۰۱۵ دسامبر   ۸ 
 سازمان جوانان کمونيست
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دادگاه عـدالـت اروپـا مـديـر صـدا و               
سيما و سردبيـر ارشـد پـرس تـي وي             
جمـهـوري اسـالمـي را در فـهـرسـت                
تحريمها بـاقـي گـذاشـت. ايـن دو از               
طريق وکالي خود تحريم عليه خـودرا  
غير عادالنه خـوانـده بـودنـد. دادگـاه             
ـه اعـتـراف            عدالت اروپا با اسـتـنـاد ب
گرفتن از زندانيان و پخش آن از پـرس    
تي وي اين دو را به نقض شديد آزادي   
بيان متهم کرد و بر تحريـمـهـاي بـيـن        
المللي عليه آن پافشاري نمـود. پـرس      
ـلـويـزيـونـي بـرون                تي وي يک کـانـال ت
مرزي متعلق به جـمـهـوري اسـالمـي        
است که چندين بار برنامـه هـايـي در        
ارتباط با زندانيان پخش کـرد. يـکـي       
ـه اعـتـرافـات              از برنامه ها مـربـوط ب
مــازيــار بــهــاري خــبــرنــگــار ايــرانــي          
کانادايي نيوزويک بود که در زنـدان و      
زير فشار از او اعـتـراف گـرفـتـه شـده           
بود. يک برنامه ديگر که از اين کـانـال    
پـخـش شـد اعــتـرافـاتــي بـود کـه از                  
سکينه محمدي آشتـيـانـي در زنـدان         
گرفته شده بود و از او اعتراف گـرفـتـه    
شده بود که مرتکب قتل شـده اسـت.       
شعبه دوم دادگاه عدالت اروپـايـي در       
دو راي جداگانه که هـرکـدام بـيـش از         

پـــاراگـــراف دارد، بـــه طـــور              ۲۰۰ 
مستدل، شـکـايـت مـديـران صـدا و               
سيما را در هر شش زميـنـه رد کـرده        

تــريــن نــهــاد قضــايــي         اســت. عــالــي   
اتحاديه اروپا تصريح کـرده اسـت کـه        

نظر از اينکه شاکيان، شـخـصـا     صرف
هـاي داخـل زنـدان         در توليد مصاحبه

ـه       نقش داشته اند يا خير، هر دو آنـهـا ب
هاي ياد شـده را     دليل اينکه مصاحبه

انـد بـدون        از پرس تي وي پخش کـرده   

اينکه به تماشاچيان بگوينـد کـه ايـن        
ها در زنـدان ضـبـط شـده و            مصاحبه

شـونـدگـان          بدون اين که از مصاحـبـه  
رضايت بگيرند، مسئول نقض شديـد  
ـقـض حـريــم                    ـه دلــيـل ن حـقـوق بشـر ب
ـه    خصوصي و قواعد دادرسي عـادالن

شوند و تصميم شـوراي     محسوب مي
ـفـر         اتحاديه اروپا در قراردادن ايـن دون

هاي حقـوق بشـري،      در فهرست تحريم
ــوده اســــــت                ــي بــــ ــونــــ ــانــــ  .قــــ

براساس راي دادگـاه عـدالـت اروپـا،             
سرافراز و عمادي موظف به پـرداخـت   

هاي دادگاه و همچـنـيـن     تمامي هزينه
هــاي وکــيـل اتــحــاديــه اروپــا           هـزيــنــه 

ـلـغ     هستند که انتظار مي رود اين مـب
هـاي عـمـومـي کـه             کالن را از بودجه

بايـد بـراي مـردم ايـران صـرف شـود                 
ـه کـــــــنـــــــنـــــــد               .هـــــــزيـــــــنــــــ

ها عليه مقامات و موسـسـات    تحريم
اي    ايرانـي، ضـوابـط مـحـدودکـنـنـده            

ـه     هستند که شامل ممنوعيت سفر ب
کشورهاي عضو اين اتحاديه و بلوکـه  
کردن دارايي هاي فرد يا نـهـادي مـي      
شوند که در نقض شديد حـقـوق بشـر        
ـه        در ايران دست داشته است. اتـحـادي

تـن از مـقـامـات            ۸۷ اروپا تا کنـون    
ايراني را به دليل نقـض جـدي حـقـوق         

هـا قـرار داده          بشر در فهرست تحـريـم  
 .است
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