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تلويزيون کانال جديد امروز رويـارويـي زنـان و        
مردان روستاي شهرويي بهبهان با حکـومـتـي بـود       
که مزدورانش دو روز قبل جوانان جـويـاي کـار در        
اين روستا را به رگبار بسته و يکي از آنـهـا را بـه            
قتل رساندند. جوانان اين روستا سه روز مـتـوالـي         
دست به تجمع اعتراضـي زدنـد. در سـومـيـن روز               
اين تجمع نيروي انتظامي روي مردم آتش گشود و 
مـرتضـي فـرج نـيـا را بـه قـتـل رسـانـد. ابـراهـيــم                            
شهرويي نـيـز از نـاحـيـه کـلـيـه مـجـروح و راهـي                          
بيمارستـان شـد. طـبـق گـزارش مـردم شـهـرويـي،                     
مزدوران حکومت اجازه ندادند مـرتضـي فـورا بـه           
بيمارستان منتقل شود و او مـتـاسـفـانـه بـه دلـيـل             

 خونريزي جان باخت.  

 
مــحــمــدرضــا اســحــاقــي فــرمــانــده انــتــظــامــي         
خوزستان، استاندار خوزستان و فرماندار بهبهان و 
رسانه هاي مختلف حکومتي از ايلنا تـا فـارس و       
خوزنيوز و عصـر ايـران در دو روز گـذشـتـه هـمـه                    
تالش خود را بکار بردند که تيراندازي را بـه مـردم     
نسبت بدهند و حکـومـت کـثـيـف شـان را از زيـر                  
ضرب خارج کنند. چنان به وحشت افتـاده انـد کـه         
شوراي تامين استان را فورا به جلسه فـراخـوانـدنـد       
تا تصميم بگيرند که چگونه اين جنايت را تـوجـيـه      
کنند و چگونه جلو طغيان مردم را بگـيـرنـد. امـا        

اين يک واقعيت تلخ و دردناک زندگي عصـر    
ماست. جريانات تروريستي اسالمي، تـروريسـم    
ـبـديـل       کور را به گوشه اي از زندگي روزمره ما ت
ـتـي.              کرده اند. هر روز فاجعه اي، هـر روز جـنـاي

نفر در چند حمله تـروريسـتـي       ۱۵۰ پس از آنکه 
همزمان در سه منطقه پاريس کشـتـه شـده انـد،         
ـبـديـل            سالن کنسرت باتکلالن به "حمام خـون" ت
ـنـو    شد، در فاجعه ديگري، اين بار در سن برناردي

نفر دسته جمعي کشته شدند. همه  ۱۴ کاليفرنيا 
ـنـد کـه                          ـنـي ايـن فـجـايـع مـيـگـوي شاهـدان عـي
مهاجمان با شعارهاي "اهللا اکبر" از هر طرف بـه    
سوي تماشاچيان تيراندازي ميکـردنـد. ايـن بـار          
ـنـاک                 نيز "داعش" مسئوليت ايـن جـنـايـت هـول
تروريستي در پاريس و کاليفرنيا را بعهده گرفتـه  

ـيـش، زمـانـي کـه تـروريسـم                است.   ما ساليان پ
ـقـا را                اسالمي عمدتا خاورميانـه و شـمـال آفـري
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ـنـدگـان       در ميان هلهله و شادي سران و نـمـاي
دول بورژوازي جهان کنفرانس جهاني پاريـس در    
باره تغييرات شرايط آب و هوا به کار خود پايـان  
ـفـرانسـهـاي        داد. همه خوشحال از اينکه برغم کـن
گذشته توانسته اند حول قرارداد جديدي به توافق 

 برسند به خانه هاي خود بازگشتند. 
در توافقنامـه انـجـام شـده در پـاريـس دول                 
جهان سرمايه داري متعهد شده اند که گرمايـش  
زمين را زير دو درجه سانتي گراد نـگـاه دارنـد و        
همچنين کشورهاي موسوم به ثروتمند مـوظـف   
شده اند براي بهبود محيط زيست به کشـورهـاي   

معموال گفته اند که بر خالف اروپا،فاشيـسـم   
در بستر اصلي سياست طبقه حاکمه در آمـريـکـا    
جايي ندارد. اما اکنون شاهد عروج سياستهـايـي    
در هيات حاکمه آمريکا و کـمـپـيـن انـتـخـابـاتـي            
رياست جمهوري دوره آتي هستـيـم کـه عـالمـت          

 سئوال معيني بر روي اين فرضيه قرار ميدهد.

واقعيت اين است که سياستهايي کـه اکـنـون      
توسـط کـانـديـداهـاي انـتـخـابـات آتـي ريـاسـت                     
جمهوري آمريکا پيش کشيده شده اند، چيزي جـز  
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 2 ۱۳۹۴آذر  ۲۷ انترناسيونال 

جوالنگاه آدمکـشـي خـود کـرده بـود            
 گفتيم:   

""مــوجــي از آدمــکــشــي هــاي             
اسالمي، خاورميانه و شمال آفريقا را   
فرا گرفته است، قربانـيـان ايـن مـوج،         
عادي ترين مردم عادي اند. در مصـر   
و الجزايـر اتـبـاع خـارجـي را اعـم از                 
ـه                 ـه ب کارگر و تـوريسـت و بـازنشـسـت
گلوله ميبندند و سر ميـبـرنـد، صـف       
کودکان دبستاني را با بـمـب کشـتـار         
ميکنند، دخـتـران جـوانـي را کـه از                
ازدواج اجـبـاري سـر بـاز زده بـاشـنـد                
بخون ميکشند. در تـل آويـو عـابـران         
بيخبر را از کودک و پـيـر و جـوان در              
خيابان و اتوبوس به قتل ميرسانند. و   
ـه       قهرمانانه، از اسرائيل تا الجـزايـر، ب
بشريـت مـتـحـيـر اطـمـيـنـان خـاطـر                  
ـه"          ميدهند که اين "مبـارزه مسـلـحـان

 ادامه خواهد يافت.
زماني بود که چپ سنتي و "ضد        

امپرياليست" خشونتهاي کور و               
تروريسم عنان گسيخته جريانات             
جهان سومي و ضد غربي را اگر نه به          
ديده تحسين، الاقل به ديده اغماض         
مينگريست. ظلمي که به ملتهاي           
محروم و خلقهاي تحت ستم روا                 
داشته ميشد به زعم اينان اين                     
تروريسم را بعنوان عکس العملي              
مشروع توجيه ميکرد. تروريسم              
گروههاي فلسطيني، جريانات                 
مسلمان و يا ارتش جمهوريخواه                
ايرلند، که قربانيانشان را بطرز                    
روزافزوني مردم بيدفاع و بي خبر               
غير نظامي تشکيل ميدادند، نمونه        
هاي برجسته اين تروريسم "مجاز" در       
دوره هاي قبل بودند. تروريسمي که          
ظاهرا به ظلمهاي گذشته و حال پاسخ       
ميداد، تروريسمي که ظاهرا در                 
عکس العمل به خشونت و                          
سياستهاي ضد انساني دولتها و               
قدرتهاي سرکوبگر پيدار شده بود.            

جالب اينجاست که دولت اسرائيل نيز      
در طول سالها دقيقا با عين همين             
استدالل، يعني با استناد و نسل                
کشي هاي غير قابل توصيف                    
فاشيسم هيتلري و جريانات ضد               
يهود در کشورهاي مختلف عليه             
مردم يهود، سرکوب خشن مردم               
محروم فلسطين و کشتار هرروزه              
جوانان فلسطيني را توجيه کرده                 
است.اين نوع استدالل، و تروريسم            
کوري که به استناد به آن در                           
خاورميانه، چه از طرف سازمانهاي         
عرب و فلسطيني و چه از طرف                  
دولت اسرائيل، جريان يافته است،            
همواره از نظر کمونيسم و طبقه کارگر       
ورشکسته و محکوم بوده و هست.           
کوچکترين ارتباط واقعي و                        
مشروعي ميان مصائب هولناکي         
که در قرن اخير بر مردم يهود رفته               
است با سرگوبگري ها و جنايات               
دولت راست افراطي در اسرائيل عليه       

فلسطينيان وجود نداشته و ندارد.             
کوچکترين ارتباط واقعي و                        
مشروعي ميان مشقاتي که مردم           
محروم فلسطين کشيده اند با                     
تروريسم سازمانهاي منتسب به اين        
مردم، اعم از اسالمي و غير                       
اسالمي، وجود نداشته و ندارد. اين          
سوء استفاده و سرمايه ساختن                  
جريانات و جناحهاي بورژوايي، اعم         
از دولتي و غير دولتي، از مصائب            
مردم محروم است. محکوم کردن و          
از ميدان بدر کردن اين تروريسم                  
توسط طبقه کارگر بويژه در                         
کشورهاي منطقه يک شرط حياتي          
قرار گرفتن کارگر در راس مبارزه               
اجتماعي براي پايان دادن به اين                 

 مصائب است.  
موج جديد آدمکشي اسالمي،       
بخصوص در شمال آفريقا، ديگر               
ظاهرا حتي از اين قبيل توجيهات             
سياسي هم بي نياز است. يک عمامه        

و يک تفنگ تمام چيزي است که براي         
شروع اين جهاد کثيف عليه انسانيت       
کفايت ميکند. اين گانگستريسم            
اسالمي است و سرمنشاء آن رژيم             
حاکم در ايران است. تکليف اين                 
جريان نيز در ايران يکسره خواهد                
شد."" (منصور حکمت،                           

 )١٩٩٤ نوامبر ١٦ انترناسيونال 
ما همواره اين جنايات تروريسم        
اسالمي عليه مردم فرانسه و آمريکا        
و در هر گوشه ديگر جهان را بعنوان            
جنايت عليه بشريت قويا محکوم            
کرده ايم.  قلب ما با مردم به خون                 
کشيده شده قرباني تروريسم اسالمي       

فراخوان ما اين است: بايد             است.    
جهان را از دست تروريستها، از هر             

 .  نوع آن، در آورد
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دور جديد تهاجم به زندگي کارگران در شرف اجرا اسـت. امـا        
اين بار نه با حمايتهاي اعالم نشده دولت از دست درازي و تعـرض  
ـلـکـه بـا تصـويـب آن از جـانـب                       کارفرمايان به حقوق کارگـران، ب
قانونگذاران اتفاق خواهد افتاد.اگر تاکنون کارفرمايان بـه ظـاهـر         
قوانين را نقض کرده و کارگران را به خاک سياه نشانده اند و درايـن  
ميان دولت يا جانبداري کرده ويا سکوت کرده، اما در دور جـديـد   
دولت تدبير واميد با تکيه بر قوانين و با احساس پشت گرميهـاي  

 .قانوني، تسمه از گرده کارگر خواهد کشيد
اليحه برنامه توسعه ششم حرف آخر خود را به کارگران زده و     
رودرو و بي پرده اعالم مي کند که نه تنها خبري از ارتقاي سـطـح     
زندگي ده ها ميليون کارگر و اعضاء خانواده هاي کارگري حداقل 
در مدت پنج ساله آينده نيست، بلکه بـراي سـر پـا نـگـه داشـتـن                
اقتصاد بحران زده و تا کمر به گل نشسته بايد به سـفـره هـاي بـي           
رونق کارگران بيش از پيش هجوم برد و با کشـيـدن آخـريـن رمـق            

 .هستي کارگران خون تازه در شريانهاي سرمايه داري ريخت
اليحه برنامه ششم رسـمـا احـکـامـي         ۳۳ و  ۲۴ تبصره هاي  

ـنـدکـه طـي         براي مقابله با خواستهاي مبرم و فوري کارگران هسـت
سالها بعنوان حداقل ها بدست آورده بودند. افزايش هر ساله شـش   
ماه به حداقل سن وسابقه بازنشستـگـي و خـارج کـردن کـارگـران               

ـيـن              ۲۹ تحصيل کرده دانشگاهي داراي سن زير    سـال و هـمـچـن
حداقل دستمزد به مـدت دو سـال          ٪۷۵ تعيين دستمزد به ميزان 

. ايـن يـعـنـي بـکـارگـيـري                ۲۹ براي کارگران با رده هاي سني زير 

جوانترين تحصيلکرده هاي نيروي کـار بـا مـزدي بسـيـارنـاچـيـز.               
وبمعناي قرباني کردن نيروي کارجوان اين مـمـلـکـت بـراي جـلـب            
رضايت و انـگـيـزه سـرمـايـه داران.  يـورش هـاي ضـدکـارگـري                           
وضدانساني براي تحميل شرايط بـرده وار بـه کـل جـامـعـه. ايـن                   
قوانين به عقب کشيدن کل جـامـعـه  از طـريـق کـاهـش سـطـح                      
معيشت زندگي و کاستن هـر چـه بـيـشـتـراز تـعـهـدات تـأمـيـن                       
اجتماعي در قبال بيمه شدگان و سرشکن نـمـودن سـرمـايـه هـاي           
جمع آوري شده کارگران در سازمان تأمين اجتماعي بر بخشـهـاي   
اقتصاد بحران زده و همچنين باز گذاشتن دست کارفرمايان جهت 
ـيـسـت کـارگـران                     به ورطه تباهي و نابودي سـوق دادن هسـت و ن

 .طراحي شده اند
امروزکه ميرود تا تحريمها لغوشوند،همه تـالـشـهـا بـرجـذب            
سرمايه هاي خارجي براي فعاليت دراقتصادداخل معطوف گشته 
که براي ترغيب سرمايه گذاران بايد جاذبه هائي به نمايش گذاشته 
شود.جاذبه اي مانند نيروي کـارجـوان وارزان ودرعـيـن حـال آرام                
وساکت! همانگونه که خودمقامات هم اذعان دارندجذب سرمايه  
هاي خارجي براي نجات اقتصـادايـران ازبـحـران،ضـروري و جـزء             
اولويتهاست و تصويب قوانين جديد بر ضد منـافـع و مـعـيـشـت           
کارگران فرش قرمزي است که زير پـاي سـرمـايـه گـذاران اعـم از               

 .داخلي وخارجي پهن خواهند کرد
 

 !کارگران و مردم آزاديخواه

تبصره هاي مذکور اين اليحه، يورشي علني به کل جامعه و   
ـبـديـل گـردد دسـت              در سطحي کلي ست که قرار است به قانـون ت
اندازي به حداقل هاي زندگي ماست  که سالها براي تحققشان بـي  
وقفه مبارزه کرده ايم. در جواب به خواست افزايش حداقل دستمزد 
به باالي خط فقر، نه تنها اعتنائي نشده بلکه بـراي کـارگـران زيـر         

ـنـد. در              ٪۷۵ سال به ميزان  ۲۹  حداقل دستمزد تعييـن مـي کـن
جواب خواست کاهش سن بازنشستگي و افـزايـش مـيـزان بـهـره             
مندي از مزاياي تأمين اجتماعي، افزايش سن بـازنشـسـتـگـي و          

سال از شمول قـانـون کـار و تـأمـيـن              ۲۹ خارج کردن کارگران زير 
 !اجتماعي نويد داده مي شود

ـبـصـره هـا اعـتـراض کـرد و                      بايد همبسته و متحد به ايـن ت
خواهان حذف آنها و جايگزين کردنشان با خواست افزايش حداقل 

ـقـر (         تـومـان)، کـاهـش سـن                 ۳۵۰۰۰۰ دستمزد باالي خـط ف
بازنشستگي از ميزاني که هم اکنون هست، انعـقـاد قـراردادهـاي       
ـتـن هـمـه                 دائمي، تحت پوشش بيمه تأمين اجتـمـاعـي قـرار گـرف
کارگران شاغل و بيکار و.... شد. اين حق ماست کـه مـنـزلـت و               
معيشت ما در اولويت قرار گيرد خارج از اينکه اقتصاد پر رونـق    

 .يا بحراني باشد
 زنده باد اتحاد و همبستگي کارگران

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ۹۴ آذر  ۲۵ 
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موسوم به فقير کمک کنند. متعـاقـب    
اين توافق باراک اوباما رئيس جمـهـور   

شي جيپينـگ رهـبـر چـيـن          آمريکا و 
طي گفتگويي به يکـديـگـر قـول داده         
اند که مفاد قرارداد پاريس مبنـي بـر     
ـه اي را دنـبـال           کاهش گازهاي گلخان
کنند و آنرا به مرحله عمـل در آورنـد.       
ـه در چـيـن دو            انتشار گازهاي گلخـان
برابر آمريکا و دو نيم برابر کشـورهـاي   
اروپايي است.  دول چين و آمريکـا از     
جمله  دولتهايي بودند که زيـر پـيـمـان       

)  مـبـنـي         ۱۹۹۷ ( سال    ژاپن کيوتو
ميزان انـتـشـار گـازهـاي        براي کاهش 

گلخانه اي توسط كشورهاي تـوسـعـه      
 يافته زدند و با آن مخالفت کردند.

بسيار ساده لوحانه اسـت اگـر تصـور          
کنم چنين توافقاتي که اينبار با آب و     

نـد کـره     نتاب از آن ياد مي شود بـتـوا    
زمين را از ورطه نابودي نجات دهـد.    
ـفـرانسـهـا       چند دهه است که از اين کـن
برگزار مي شود و توافقاتي هم انـجـام     
مي گـيـرد امـا هـمـه در عـيـن حـال                   
اذعان دارند که وضع جهاني مـحـيـط    
زيست بدتر شده است و به مـوقـعـيـت     
بشدت مخاطره آميزي رسيـده اسـت.     
بعالوه بايد به خاطر داشته باشـيـم کـه      
توافقات سياسي حتي اگـر هـم هـمـه           
نسبت به اجـراي آن واقـعـا مـتـعـهـد                
ـه      باشند توافقي است بر سر آنچه کـه ب
لحاظ سياسي امکانپذير شده است و 
نه توافقي بـر سـر آنـچـه کـه بـايـد بـر                   

 اساس نياز انجام شود.
اما صرفنظر از ايـن جـنـبـه هـا بـايـد              
گفت که بزرگترين مانع بـراي بـهـبـود         
محيط زيست به مسائل سـاخـتـاري      
مربوط مي شود که ريشه در اقتصـاد  

 سياسي سرمايه داري دارد.
با آغاز انقالب صنعتي در اوايل قـرن    

ـه داري      ۱۹  و گسترش جهاني سرمـاي
جهان شاهد بلعيـدن و تـاراج مـنـابـع            
طـبــيــعــي در خــدمــت ســود افــزايــي          
سرمايه و پـيـرو آن نـابـودي هـر چـه                    
بيشتر اکوسيستم ها بوده است. بـهـره     
برداري بـيـش از انـدازه از مـنـابـع و                   
ـه                 معادن، از بـيـن بـردن جـنـگـلـهـا، ب
انقراض کشانيدن گونه هاي گياهي و   
حيواني، از ميان بـردن مـنـابـع آب و           
تامين مواد عذايي و آلـودگـي هـاي          
ناشي از فعـالـيـت هـاي صـنـعـتـي و               
ـلـي و                   ـفـاده از سـوخــتـهـاي فسـي اسـت

اوضاع فاجعه آمـيـز آلـودگـي هـوا از            
جمله نـتـايـح عـمـلـکـرد سـودافـزايـي               
سرمايه داري و تاثيرات نامطلوب آن   
براي محيط زيست اسـت. گسـتـرش         
مــيــلــيــتــاريســم و نــظــامــي گــيــري،          
بروزجنگ ها با نتايج هولناک زيسـت  
مـحـيـطـي و تــولـيـد انـواع و اقســام                  
سالحهاي کشتار جمعي در خـدمـت       
ـه از عـوامـل              حفظ حاکميت سـرمـاي
ديگر در نابودي مـنـابـع طـبـيـعـي و              
تشديـد آلـودگـي مـحـيـط زيسـت و                
خطرات تهديد کننده ناشي از آن بـوده    
است. يکي از داليل مهـم گـرمـايـش        
زمين کـه از مـوضـوعـات مـحـوري             

ســوزانــدن    کــنــفــرانــس پــاريــس بــود       
ـفـاده از      سوخت هاي فسيلي بجاي است

منابع انرژي تجديدپـذيـر اسـت. روي         
آوري به منايع انرژي پاک در حالـيـکـه    
سرمايه داران چشم طمع به استفاده از    

ـلـي             درصد ۸۰  منـابـع سـوخـت فسـي
اسـتــخــراج نشــده در اعــمــاق زمــيــن           
ـه داري انـتـظـاري           دارند، براي سرمـاي

نـتـايـج هـولـنـاک             .دور از واقع اسـت   
آلودگي و تخريب محيـط زيسـت بـر        
زندگي انسـانـهـا بسـيـار گسـتـرده و                 

افزايش سرسـام آور    فاجعه آميز است.  
مرگ و مير ناشي از آلودگي محـيـط   
ـه              زيست و بـيـمـاري هـاي العـالج، ب
ـلـيـونـهـا              مخاطره افتادن زنـدگـي مـي
انسان در اثر نابودي منابع آب و مواد 
عذايي، کوچ اجباري و گسترش فقر و 
بيکاري از نتايج اين روند نـامـطـلـوب     

 بر زندگي امروز و فرداي بشر است.
ز ايــن مــنــظــر چــيــزي کــه بــعــنــوان              

کشورهاي ثروتمند و کشورهاي فقـيـر   
عنوان مي شود بسيار گـمـراه کـنـنـده        
ـقـيـر و          است. چرا که هر کشوري هم ف
هم ثروتـمـنـد دارد. جـوامـع انسـانـي               
امروز هر چه بيشتر به دو طبقه اصلي 
يعني طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار 
تقسيم شده انـد. مشـکـل اصـلـي در             
ـه دار و                 ـه سـرمـاي ـق سود پرستـي طـب
دولت حامي آن است که چـه در ايـران       
چه در آمريکا و چه در مکزيک و هنـد  
بــاعــث و بــانــي مشــکــالت زيســت           
محيطي جهان امروز است. بنا به يک  

شرکت مسئول انتـشـار    ۹۰ تنها آمار 
اي در    بيش از دو سوم گازهاي گلخانه

خـوب اسـت       سراسر جهـان هسـتـنـد.       
اشــاره کــنــيــم کــه طــبــق آمــاري کــه             
توماس پيکتي اقتصاد دان فرانسـوي  

سرمايه در قـرن      در کتاب خود به نام " 

بيست و يـکـم" آورده اسـت تـنـهـا ده                
درصد مردم دنيا (ثروتمنـد) عـامـل        

درصد گازهاي گلخانه اي  ۴۵ انتشار 
در    ۵۰ در جهان هستند در حاليـکـه     

صد از جمعيت دنـيـا تـنـهـا  عـامـل              
درصد گازهاي گلخانه اي  ۱۳ انتشار 
 هستند.

حــزب مــا بــدرســت در بــيــانــيــه اي              
پيرامون تخريب مـحـيـط زيسـت در         

چـنـيـن       ۲۰۱۳ ايران در آوريـل سـال         
 گفت:

"در دنياي امروز وضـعـيـت بـحـرانـي            
محيط زيست اساسا محصول منافع 
ـه داران و                ــرمــايـ ـه س ــانـ ــت ــرس ســودپ
دولـــتـــهـــايشـــان و عـــدم رعـــايـــت           
استانداردهاي پيشرو و علمي زيسـت    
محيطي از سوي آنها است. تـا آنـجـا         
که بدون مواجهه و مبارزه مردم جهان 
ـه داري و اصـل                   ـه نـظـام سـرمـاي علي
اصالت سـود، نـجـات کـره زمـيـن و               
ساکنانش از خطرات جدي و لـطـمـات    
جــبــران نــاپــذيــر زيســت مــحــيــطــي           

 ناممکن بنظر ميرسد."
نقطه عزيمـت مـا کـمـونـيـسـتـهـا در                
حفاظت از محيط زيست، ايجاد يـک  
زندگي ايمن و مرفه براي انسـانـهـا در      
تعامل با طـبـيـعـت اسـت. جـامـعـه                
سوسياليستي که ما در پي ايجـاد آن    
هستيم با لغو مالکيت خصوصي بـر    
ـه اسـتـثـمـار                  ـقـط ب ـه ف وسايل توليد ن
ـلـکـه       انسان از انسان  پايان مي دهد ب
به تاراج طبيعت نيز پايان مي بخشـد  
و امکان سازگاري جامعه انسـانـي و       
طبيعت را هر چه بيشتـر فـراهـم مـي         
سازد. ما امر و وظيفه خود مي دانيم  
که با سازمان دادن توليد اجـتـمـاعـي       
خارج از منافع سودپرستانه و سـلـطـه      
جويانه سرمايه داري و بـا مشـارکـت        
وسيع و گسترده شهروندان براي حـفـظ   
و بهينه سازي محيط زيسـت تـالش       

 کند.
ـه داران     براي ما روشن است که سرماي
و دولتهايشان به هـمـيـن سـادگـي از            
منافع خود چشـم پـوشـي نـخـواهـنـد            
کرد. تنها يک نيرو مي توانـد آنـهـا را         
مجبور به اين کار کند. نيروي مردم و  

درصدي ها. همـان   ۹۹ يا همان قدرت 
نيرويي که جلوي برنامه هاي رياضـت  
ـه            کشي اقتصادي دولـتـهـاي سـرمـاي
داري هــم قــد عــلــم کــرد. ايــن نــيــرو               
همزمان با برگزاري کنفرانس پـاريـس     
ـه       در گوشه و کنار دنيا يکبار ديـگـر ب

خــيــابــان آمــد تــا نــقــش خــود را در              
حفاظت از محيط زيسـت و نـجـات          
ـفـرانـس                   ـفـا کـنـد. در کـن کره ارض اي
پاريس و نتايج آن سنـگـيـنـي حضـور        
ايــن نــيــروي مــردمــي بــه درجــه اي              
احساس مي شد. اما تمايـل، اراده و       
عزم اين مردم براي تغييرات تاريـخـي   
و بـزرگ در جـهـت بـهـبـود مـحـيـط                  
ـفـرانـس              زيست بهيچوجـه در ايـن کـن

 نمايندگي نشد.
بشــريــت نــمــي تــوانــد بــراي ايــجــاد             
تغييرات اساسي در جـهـت حـفـظ و             
بــهــبــود مــحــيــط زيســت مــنــتــظــر          
تصميمات دولتها بمـانـد. الزم اسـت         
هر چه وسيعتر با خواستها راديکال به 

ـه             ميدان آمد و سـودپـرسـتـي سـرمـاي
هـمـه   داران و دولتهايشان را کنار زد.    

اقدامات و برنامه هايي کـه بـخـاطـر         
ـه داران                ـه سـرمـاي منافـع سـودجـويـان
منجر به تخريب و يا آلودگي محـيـط   
زيست مي شود بايـد فـورا مـتـوقـف          
شود و غيرمجاز اعالم گـردد. حـفـظ       
محيط زيست و مبارزه بـا رونـدهـاي      
مخرب و خطرناک کنوني، نـيـازمـنـد       
توجه و دخـالـت و مـبـارزه گسـتـرده                 
بخشهاي هرچه وسـيـعـتـري از مـردم            

تنها راه به آيـنـده اي قـابـل           اين  .است
 زيست تر است.
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ــع            ــاب ــان مــن ــهــالســت کــارگــران ن
طبيعي سنندج در اعـتـراض بـه        
تصمـيـم کـارفـرمـا از روز پـنـج                
شــنــبــه گــذشــتــه دســت از کــار             
کشــيــدنــد. خــانــواده هــاي ايــن            
کارگران در تجمع اعتراضي آنها 
همـراه شـده و در مـحـل کـار و                  
تجمع آنها حضور يافته اند. ايـن  
کــارگــران هــرکــدام از هــفــت تــا          
بيست و نه سـال سـابـقـه ي کـار            
دارند. آنها چهار ماه حـقـوقشـان     
به تعويـق افـتـاده بـود. بـعـد از                
چهار ماه پيمانکار حقوق دومـاه  
کارگران را پرداخت کـرده اسـت.     
اما حقوقهاي آنهـا هـر کـدام بـا           
ــا صــد                 ــل ت ــه کســري صــد وچ

پنجاه هزار کمتر از قـرار داد         و
 فيمابين پرداخت شده است. 

 
کـارفــرمـا دلــيـل کســري حــقــوق          
کارگران را اينـطـور اعـالم کـرده         
است: در طول اين چهـار مـاهـي       
که حقوقها به تعويق افتاده است 
کارگران گلدانهاي بذر درخـت را    

 .کم پر کرده اند
 

بهانه کسري حقوق کـارگـران در       
شرايطي چنين اعالم شـده اسـت       
که اين کارگران طبق قانـون کـار     
استخدام شده انـد. آنـهـا نـه روز            
مزد و نه کنترات کار بـوده انـد.     
اما هنگامـيـکـه پـيـمـانـکـار بـا              
اعتراض کـارگـران مـواجـه شـده          
است با بي اعتنايي و پاسخ سـر    
باال به کارگران اعالم کرده اسـت  

هر ماه اين مبلغ از دستمزد آنها 
کسر مـيـشـود. کـارفـرمـا شـرط             
پرداخت حقوق کامل کارگران را 

ــردن         ــلـــدان در         ۷۵۰پـــر کـ گـ
روزاعالم کـرده اسـت. کـارگـران            
نــهــالســتــان شــهــر ســنــنــدج در           
اعـــتـــراض بـــه ايـــن تصـــمـــيـــم           
پـيــمــانــکــار از روز پــنــجــشــنــبــه         
گذشته دست از کار کشيده و بـه    
تجمع و اعتراض در مـحـل کـار        
دست زده اند و خانواده هاي اين 
کارگران هـم آنـهـا را هـمـراهـي                

ــد   ــنـــــــــ ــنـــــــــ ــکـــــــــ ــيـــــــــ  .مـــــــــ
کميته کردستان حزب از خواست 
و مطالبـه کـارگـران نـهـالسـتـان            
منابـع طـبـيـعـي سـنـنـدج دفـاع                
ميکـنـد و تصـمـيـم پـيـمـانـکـار                 
مبني بـر نـپـرداخـتـن دسـتـمـزد                
کامل به کارگران را نقض حقـوق  
پايه اي کـارگـران مـيـدانـد. مـا              
حضور خانواده هاي کارگران در   
اين اعتراض و همه اعـتـراضـات    
کــارگــري را اقــدامــي مــوثـــر               
ميدانيـم و از هـمـه کـارگـران و                
تشــکــلــهــاي کــارگــري ســنــنــدج         
مــيــخــواهــيــم از اعــتــراض ايــن         

 .کارگران حمايت کنند
کميته کردستان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
دسامبر  ١٦، ١٣٩٤آذر  ٢٥

٢٠١٥ 
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آذر چه تحرکي      ۱۶ انترناسيونال: در    
را در سطح دانشگاههاي کشور                 
شاهد بوديم؟ شعارهاي محوري و            
عمده کدام بودند؟ ابعاد اين                         

 اعتراضات چه بود؟
کيان آذر: در شانزده آذر امسال شاهد        
تجمعات مختلف اعتراضي در               
دانشگاه هاي مختلف کشور بوديم و        
دانشجويان با شعارهاي مختلفي از         
جمله "دانشگاه پول گردان، تضعيف         
زحمتکشان" ،"آموزش رايگان حق          
مسلم ماست"، "پرديس بين الملل،          
انحالل انحالل"، "امکانات برابر، حق       
مسلم ماست"، "آموزش خصوصي،      
نمي خواهيم"، "در دانشگاه بيگاري،        
بعد از تحصيل بيکاري"، "استاد               
دانشگاه، دالل پروژه"، "منطق                   
سرمايه داري، استثمار و بيکاري"،          
"زنداني سياسي آزاد بايد گردد"،               
"دانشجو ميميرد، ذلت نمي پذيرد".        
صداي حق طلبي خود و اکثريت                 
عظيم جامعه را عليه شرايط                      
اقتصادي، سياسي و اجتماعي                 

 حاضر اعالم کردند.
 -انترناسيونال: جناح اصالح طلب         

اعتدال طلب تالشي بسياري کرده            
است که دانشجويان را زير چتر                    
خودشان جمع کنند،  آيا با حضور در         

آذر موفق شدند به    ۱۶ دانشگاهها در 
 اين هدف خود دست يابند؟ 

ويژه     ۱۳۹۴ شانزده آذر       کيان آذر:      
بود، صداي نه دانشجويان به وضعيت      
موجود بود. با توجه به شرايط                    
سياسي، اقتصادي حاکم بر جامعه از       
طرف دولت روحاني و جمهوري                 
اسالمي و در ادامه شرايطي که در             
دانشگاه ها حاکم کرده اند در اين روز         
دانشجويان در دانشگاه هاي مختلف      
با صداي رسا و کوبنده اي "نه" خود را          
به وضعيت حاکم ايجاد شده از طرف         
حکومت اعالم کردند و اين حکم کل        
جامعه بوده است. در ادامه اين "نه"            
دانشجويان بود به دار و دسته هاي              
حکومتي از نوع اصولگرا و نوع                
گرايشات طرفدار دولت روحاني و             

 اصالح طلبان.
انترناسيونال: عکس العمل                       
دانشجويان چه بود؟ چه ارزيابي اي از         

واکنشهاي دانشجويان داريد؟ نقش         
دانشجويان چپ و کمونيست در اين          

 واکنشها چگونه بود؟  
موج اعتراضي شانزده آذر      کيان آذر:    

امسال در ادامه جنبش حق طلبانه            
معلمان، پرستاران، کارگران و                   
بخشهاي ديگر جامعه عليه حاکمين      
بوده است. موج اعتراضي                          
دانشجويان بار ديگر نشان داد که              
دانشگاه مهار شدني نيست و                    
نميتوان با سرکوب و استبداد جلو              
خواست و اعتراض دانشجويان را             
گرفت. نه دانشگاه و نه جامعه زير بار         
اختناق و سرکوب نخواهد رفت.                
شانزده آذر امسال اعالم کرد                       
"دانشگاه زنده است" و "دانشگاه چپ        
است" و دانشجويان، مدافع برابري،          
آزادي، سکوالريزم، راديکاليسم و            
مدرنيسم، رفاه و عدالت همگاني             

دانشجويان راديکال و            هستند.      
مستقل از جناح هاي حکومتي و             
مدافعين حکومت و دانشجويان چپ      
و سازمانده با برنامه ريزي و                         
سازماندهي و نيز با بيانيه اي که                 
منتشر کردند، افق و چشم انداز چپ          
و سوسياليستي را بر فراز دانشگاه ها       

 به اهتزاز درآوردند.
انترناسيونال: ويژگيهاي اعتراضات       

آذر چيست،  چه      ۱۶ سالهاي اخير در    
 تفاوتي با دوره هاي گذشته دارد؟ 

کيان آذر: شانزده آذر اعتراضي                  
امسال نقطه عطفي در پيشبرد                  
مبارزات دانشجويان و کل جامعه           
بوده است. بايد همبسته، هماهنگ،       
سراسري و متشکل اعتراضات را            
ادامه داد و جلوي سرکوب و تحميل          
بيحقوقي اقتصادي، سياسي و                 
اجتماعي از طرف حاکمين ايستاد.         
مبارزه ما براي انسانيت و برابري و             
آزادي ادامه دارد. شانزده آذر امسال         
بعد از چهارسال تمام سعي حکومت         
را که از طريق سرکوب مضاعف               
نسبت به سالهاي قبل که همه                     
تالشش را کرد تا اعتراض                          
دانشجويان را مهار کند و جلوي                
تجمعات اعتراضي و فعاليتهاي             
دانشجويان را بگيرد فرو ريخت و ما         
مجددا امسال شاهد تجمعا                      
اعتراضي دانشجويان در دانشگاه           
هاي مختلف بوديم. مجددا                      

چپگرايي و افق سوسياليسم و نقد و           
رويکرد سوسياليستي در تقابل با             
گرايشات درون حکومتي نوع                   
اصولگرايانه يا اصالح طلبانه مهر          
خودش را به مبارزات دانشجويان و          

 دانشگاه هاي ايران زد. 
انترناسيونال: براي پيشروي چپ و             
کمونيسم در دانشگاهها بر چه مولفه       

 ها و سياستهايي تاکيد ميکنيد؟
کيان آذر: در اوضاع وخيم اقتصادي         
کنوني و نارضايتي فزاينده ميليوني        
مردم و دانشجويان، زمان آنست که          
دانشجويان نيروي خود را بصورت            
سراسري متحد و متشکل کند. در           
پاسخ به اين نياز و براي تعيين                      
بخشيدن به يک جنبش سراسري                 
آزاديخواهانه، مدرن، انساني و برابري      
طلبانه  در دانشگاه ها و براي مقابله          
با جمهوري اسالمي و تمامي                    
حاميان ريز و درشتش و همه                       
جرياناتي که مانعي بر سر راه پيروزي        
مردم ايران هستند ميتوان و بايد حول     
يک سري از خواستهاي اصلي                     
دانشجويان يک حرکت سراسري را در        
دستور کار خود قرار دهند و                        
پيشاپيش اين برعهده دانشجويان            
سازمانده و چپ و پيشرو در دانشگاه         
است که با تبيين درست از فضاي              
سياسي جاري و سازماندهي                     
اجتماعي در بين فعالين و بدنه                   

 دانشجويي به اين سمت گام بردارند.
من در انتها مهمترين خواسته هاي          

که در سال تابستان         دانشجويان را      
پالتفرم اتحاد سراسري   تحت "   ۱۳۹۰ 

" منتشر کرده ايم را       دانشجويان ايران 
 مي اورم.  

مهمترين خواسته هاي دانشجويان در     
 شرايط کنوني عبارتند از:

. آزادي فوري و بي قيد و شرط                  ۱ 
دانشجويان زنداني و همه زندانيان             

 سياسي.
. آزادي هاي بي قيد و شرط                      ۲ 

سياسي مانند آزادي بيان، تجمع،             
تشکل، اعتراض، اعتصاب، و ساير       
فعاليت هاي دانشجويي نظير کلوپ        

 هاي فرهنگي و علمي وغيره.
. لغو حجاب اجباري و انتخاب               ۳ 

 آزادانه پوشش.
. لغو قوانين تبعيض آميز عليه              ۴ 

زنان و لغو تفکيک جنسيتي به هر               

 شکل و در هر زمينه.
. انحالل فوري همه نيروهاي                    ۵ 

نظامي، شبه نظامي و امنيتي مانند    
کميته هاي انضباطي، حراست،               
نمايندگي رهبري و غيره در دانشگاه.       
ممنوعيت اکيد ورود پليس و نيروي         

 انتظامي به دانشگاه.
. جدايي دين از آموزش و پرورش و         ۶ 

 دانشگاه ها.
. معرفي آمرين و عاملين کشتار و       ۷ 

جنايت عليه مردم و دانشجويان و             
محاکمه آنان در دادگاه هاي علني با         

 نظارت بين المللي.
. لغو هرگونه گزينش و امتحان               ۸ 

ايدئولوژيک مذهبي، عقيدتي و               

سياسي براي ورود به دانشگاه ها.              
لغو فوري همه احکام اخراج و و                   
بازگردندان فوري همه دانشجويان و          

 استادان اخراجي.
. انتخابي شدن همه مديران و                  ۹ 

مقامات دانشگاهها توسط                     
 دانشجويان و استادان.

. تامين باالترين استانداردها             ۱۰ 
براي تحصيل و امکانات رفاهي               
دانشجويان. از قبيل لغو شهريه،               
تامين خوابگاه مناسب، پرداخت             
کمک هزينه، تامين دانشگاه و فضاي      
تحصيلي کافي براي همه متقاضيان       

 ورود به دانشگاه و ...

ــکـــي از مـــزدوران                 ــروز يـ امـ
حــکــومــت در پــاســخ بــه مــردم          
شهرويي در کانال جـديـد رسـمـا       
اعتراف کرد که نيروي انتظامي 
بــراي پــراکــنــده کــردن جــوانــان           
شهرويي دست به تيراندازي زده   
اســت و از مــردم مــيــخــواســت           
بجاي اعتراض از مسير قانونـي  
مساله را پيگيري کننـد. طـبـق       
گزارشي که به ما رسيده سه نفـر  
از مردم شهرويي دستگيـر شـده     
انـد. نـام دو نــفـر از دســتـگــيــر                
شدگان افشين و داريوش اسـت.    
مردم شهرويي مـيـگـويـنـد ايـن           
جنايت را بي پـاسـخ نـخـواهـنـد           

 گذاشت. 
قتل مرتضي فـرج نـيـا يـک           
بار ديگـر تـاکـيـد مـيـکـنـد کـه                
کارگران بايد بطور جـدي دسـت       
بــه کــار بــه زيــر کشــيــدن ايــن               
حکومت کثـيـف و جـنـايـتـکـار            
سرمايه داران شوند. حکـومـتـي     
که بجاي تامين کار و رفاه براي 
مردم، کارگر و جوان بـيـکـار را        
به قتل ميرساند بايـد سـرنـگـون       
شود. عامـلـيـن و آمـريـن قـتـل              
مرتضي فرح نيا بايد مـحـاکـمـه     
شوند. دسـتـگـيـر شـدگـان بـايـد              

فورا آزاد شوند. سران جـمـهـوري    
اسالمي با اين جـنـايـت پـرونـده        
 سياه خود را سنگين تر کردند.  

 
حزب کمونيست کارگري بـه    
خانواده و دوستان مرتضي فـرج    
نيا صميمانه تسليت ميگويد و   
دست مردمي را کـه امـروز در           
گراميداشت مرتضـي دسـت بـه        
تجمع زدند و در کـانـال جـديـد             
خــبــررســانــي کــردنــد و پــاســخ           
مــقــامــات حــکــومــت را دادنــد        
صميمانه ميفشارد. حزب مردم  
بهبهان را فراميخواند دسـت در    
دسـت مــردم شــهـرويــي بــه ايــن           
جنايت اعتراض کنند. وسـيـعـا       
در مراسم بزرگـداشـت مـرتضـي       
شرکت کنند و يادش را گـرامـي   
بــدارنــد. ايــن واقــعــه بــايــد در              
سراسـر کشـور مـورد اعـتـراض            
کارگران و جوانان و همـه انسـان     
هاي معترض و آزاديخـواه قـرار     
گيرد. مبارزه براي رفاه و کار يا  
بيمه بيکاري را بايد در سـراسـر     

 کشور گسترش داد.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
دسامبر   ۱۷ ، ۱۳۹۴ آذر  ۲۶ 
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سازمان گزارشگران بدون مرز در اطـالعـيـه اي          
که اين هفته منتشر شد اعالم کرده است که ايران با   

در مـقـام        ۲۰۱۵نگار زنداني در سـال       روزنامه ۱۸
"سومين زندان بزرگ جهان بـراي روزنـامـه نـگـاران"           

 قرار گرفته است!
اين را بايد در کنار شکـسـتـن رکـورد اعـدام در            
پرونده افتخارات جمهوري اسالمي و دولت "تدبير و  
اميد" اش ثبت کرد. از جمله افتخـارات ديـگـر ايـن           
رژيم  شکنجه و کشتار در زندان و شالق و سنگسـار  
است.   درهمين هفته زني در گيالن حکم سنـگـسـار    
گرفت. بيشک در اين موارد نيز ايران اسالمزده جـزو   

 "بزرگترين کشورهاي جهان" است!
تا آنجا که به روزنامه نـگـاران و کـال اهـل قـلـم               
مربوط ميشود اين رژيم قتلهاي زنجيـره اي را نـيـز          
در پرونده خود دارد. گرچـه نـقـطـه اوج ايـن قـتـلـهـا                   

و  قـربـانـيـان سـرشـنـاس آن مـحـمـد                    ۱۳۷۷آذرماه 
مختاري و محمد جـعـفـر پـويـنـده بـودنـد ولـي "در                     

ها در طول چندين سال اتفاق افتـاده و     مجموع، قتل
تعداد قربانيان به بيش از هشتاد نويسنده، متـرجـم،   

ــدان عــادي                         ــرون ــه ــاســي و ش ــي ــال س ــع ــر، ف ــاع ش
رسد" ( ويکي پديا). اين واقعيـت مـدال اولـيـن              مي

کشور جهان در ترور روزنامه نگاران و نـويسـنـدگـان     
 را نيز نصيب جمهوري اسالمي ميکند!

اما ويژگي ايران تنها حکومت اسالمي نيـسـت.   
توده مردم تصـويـر ديـگـري از جـامـعـه ايـران رسـم                    
ميکنند که صد و هشـتـاد درجـه در بـراي تـوحـش                 
حاکم قرار مـيـگـيـرد! مـبـارزات بـي وقـفـه مـردم،                      
کارگران و زنان و جوانان، عليه حکومت اسالمـي و    
عليه وضع موجود  و مشـخـصـا بـرآمـد  جـنـبـش                     

، خـيـزش     ۷۸سرنگوني طلبانه مـردم در تـيـرمـاه                
، و  مبارزات وسيع و ۸۸انقالبي توده مردم در سال 

بيسابقه کارگري در سالهاي اخـيـر  خـطـوط عـمـده               
تصويري است کـه مـردم از جـامـعـه ايـران بـدسـت                     
ميدهند. دور نيست روزي که ايـن مـبـارزات زنـدان         
بزرگ جمهوري اسالمي را در هم بشکند و ايـران را      

 در مقام  آزاد ترين ها  قرار بدهد!   
  ۱۵دسامبر  ۱۶

بنا به آمار رسـمـي سـازمـان         
ثبت احـوال جـمـهـوري اسـالمـي             
بطور متوسط هر سـال در ايـران         

سـال     ۱۸هزار نفر زيـر سـن          ۴۰
ازدواج مــي کــنــنــد. ايــن آمــار             
ازدواجــهــاي ثــبــت شــده اســت.           
تــعــداد ازدواجــهــاي ثــبــت نشــده        
بسيار بيشتر است. مدير نهـادي   
بنام طرح مادرانه امام عـلـي در     

ــد             ــهــا  «ايــن مــورد مــيــگــوي آن
ازدواجشان را ثبت نـمـي کـنـنـد،        
چون نه خود شناسنامـه دارنـد و       
نه ازدواج پدر و مادرانشان ثـبـت   
شـــده اســـت. کـــودکـــان بـــي                  
شــنــاســنــامــه، بــي کــتــاب، بــي          
غذا ... در ميـان خـانـواده هـاي            
ايــن کــودکــان فــرهــنــگ تــجــاوز         
وجود دارد. ايـن اتـفـاق مـمـکـن            

سالگي بـيـافـتـد. ايـن          ۵است از 
موارد فقط مربـوط بـه کـودکـان         
مــحلـــه شـــوش و دروازه غـــار              
نيست، اطراف شهر ري خيلي از   

ســالــگــي     ۱۲دخــتــران در ســن        
   »ازدواج مي کنند.

ــه               ــســت؟ چ ــي ــت چ امــا عــل
عواملي اين فرهنگ تـجـاوز بـه        
کــودکــان را در جــامــعــه ايــران             
ــمــوال              اشــاعــه داده اســت؟ مــع
ــان            ــاسـ ــنـ ــارشـ ــات و کـ ــامـ ــقـ مـ
حــکــومــتــي ازدواج کــودکــان را         
ــتــصــادي و                 ــقــر اق ــاشــي از "ف ن
فرهنگي" ميدانند. اما فقر خود   
بخود به ازدواج کـودکـان مـنـجـر        
نميشود. اساس مساله  نه "فـقـر       
فــرهــنــگــي خــانــواده هــا" بــلــکــه          
قوانين و فرهنگ ضد زن و ضـد      
کودک حـاکـم بـر جـامـعـه اسـت.              
مســـالـــه بـــرســـر مشـــروعـــيـــت         
بخشيـدن بـه فـحـشـاي کـودکـان              
تحت نـام ازدواج شـرعـي اسـت.            

قـــانــون مــدنـــي          ۱۰۴۱مــاده     

جمهـوري اسـالمـي مـي گـويـد:             
"عقد نکاح دختر قبل از رسـيـدن    

سال تمـام شـمـسـي و          ۱۳به سن 
 ۱۵پسر قبل از رسيـدن بـه سـن          

سال تمام شمسي منوط است بـه    
اذن ولـــي بـــه شـــرط رعـــايـــت              
مصلحـت يـا تشـخـيـص دادگـاه             

 صالح". 
يعني نه تنها ازدواج دختـران  

ساله قـانـونـي اسـت، بـلـکـه               ۱۳
ازدواج در سنيـن کـمـتـر نـيـز در             
صورت اجازه پدر و راي دادگـاه        
مجاز اسـت! و ايـن سـن مـجـاز               
هيچ حد پائيني هم ندارد! چنيـن   
قانوني کامال مبتني و منـطـبـق    
اسـت بـر فـلـسـفـه و فـرهـنـگ و                    
اخالقيات "الهـي" اي کـه تـعـدد             
زوجات را مجاز ميشـمـرد، حـق      
طالق را از زنان سلـب مـيـکـنـد،         
دختر و پسر را با ديوار آپارتـايـد   
جنسي از هم جدا ميکند، رابطـه  
جنسي آزادانه را زنا و مسـتـحـق    
سنگسار مـيـدانـد و بـه فـحـشـا                
تحت عنوان صيغـه مشـروعـيـت       
ميدهد، و در  توضيح المـسـائـل    
ــي                ــجــوئ ــذت "امــام راحــل" اش ل
جنسي حتي از دختران نـوزاد را      

 بالمانع اعالم  ميکند!  
اشــاعــه ازدواج کــودکــان در        

ن زائــيــده چــنــيــن شــرايــطــي        رااي
است. و تا وقتـي   کـار بـدسـت              
جمهوري اسالمي و  نـهـادهـائـي       
نظير "طرح مادرانه امام علي" و   
غيره باشد بايد همچنان منتـظـر   
رشد اين پديده بـود. کـلـيـد حـل             
اين مسـالـه جـمـع کـردن بسـاط               
جمهوري اسـالمـي و فـلـسـفـه و               
قوانين و اخالقيات اسالمي اش   

 از جامعه است.
 ۱۵دسامبر  ۱۶
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"جوانها نه شغلي، نه آينده اي ، هيچي ندارند! هـمـه     
 بدبخت اند!"  

اين گفته يک عابرين خيابان در ويـدئـو کـلـيـپـي           
است که در وب سايت خبرگزاري فارس منتشر شـده  

جناح اصولگرايان و است. خبرگزاري فارس وابسته   
سپاه است و اين ويـدئـو را بـدنـبـال تصـمـيـم دولـت                  

 ۵۳۴مبني بر کاهش دستمزد جوانان تازه کار  بـه        
هزار تومان در سايت خود درج کرده اسـت. در ايـن          
ويدئو صحبتهاي مردم به شکل بريده بريده و اديـت      
شده سر هم شده است اما  حتي در همين سـطـح هـم      
شدت اعتراض مردم  بـه پـائـيـن بـودن درآمـدهـا و                
بــيــکــاري و گــرانــي و کــال وضــعــيــت فــالکــتــبــار                   
اقتصاديشان کـامـال آشـکـار اسـت. ظـاهـرا جـنـاح                   
اصولگرا خواسته است در آستانه انتخابات مجـلـس   
زير آب دولت روحاني و طـرفـدارانـش را بـزنـد امـا                 
مشکل حکومت عميقتر از انتخابـات و دعـواهـاي        
انتخاباتـي اسـت. واقـعـيـت ايـنـسـت کـه اقـتـصـاد                         
جمهوري اسالمي با رکود شديد و يـک فـلـج کـامـل            
مواجه است و چشـم انـدازي هـم بـراي حـتـي انـدک                    
بهبودي ندارد. در اين شرايط هـر کـس مـيـخـواهـد              
آوار را بر سر جـنـاح ديـگـر خـراب کـنـد! گـاري بـه                       
سرباالئي افتاده اسـت و اسـبـهـا يـکـديـگـر را گـاز                    

 ميگيرند!   
مردم اين رژيم را خوب ميشناسنـد. هـمـانـطـور         
که از همين ويدئو هم پيداست درد  مردم کـل نـظـام      
موجود است  نه تنها دولت روحـانـي. مـرد جـوانـي           
ميگويد "حقوقهاي انچناني خودشان نميگذارد درد  
مردم را درک کـنـنـد. ايـنـهـا واقـعـا درد مـردم را                           
نميفهمند!"  فرد ديگري د رمورد مقامات ميگويد   
" آنها مينشينند در حمام سـونـا تصـمـيـمـاتشـان را             

 ميگيرند".  
اين گفته ها نه تنها دولت روحانـي بـلـکـه هـمـه           
مقامات حکومتي از خامنه اي و بـيـت رهـبـري تـا           
سرداران سپاه و هـمـه آيـت اهللا هـاي مـيـلـيـاردر و                     
آقازاده هـا و بـانـدهـاي مـافـيـائـي شـان را شـامـل                        
ميشود. جناحهاي حکومتي بجان هم افتـاده انـد و        
از همديگر افشاگـري مـيـکـنـنـد، امـا مـردم ايـران                  
بخوبي ميدانند که خانه از پاي بسـت ويـران اسـت.          
گراني و بيکاري و مشـقـت اقـتـصـادي هـمـزاد ايـن                 
حکومت است و راه حل نهائي آن نـيـز جـارو کـردن             
بساط کل اين حکومت با همه جناحها و دارو دسته 

   هايش خواهد بود.  
 ۱۵دسامبر  ۱۶
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فاشيسم عريان،در اشکال جـديـد، در       
نـيـسـتـنـد. در ايـنـجـا              ،   دوران حاضر

 اشاره به چند سياست معين است:
يک بخشي از جمهوريخواهان              -۱ 

خواهان منع ورود "مسلمانان" به               
آمريکا هستند. پرچمدار چنين                 
سياستي در حال حاضر دانالد ترامپ       
است. اما اين سياست به اين                       
کانديداي دماگوگ جاه طلب و                  

 مشمئز کننده محدود نيست.  
مجلس نمايندگان کنگره اخيرا          -۲ 

اليحه اي را تصويب کرده است که بنا        
بر آن شهروندان اروپايي را که متولد           
عراق، سوريه، سودان و ايران هستند         
و يا هر اروپايي را که در پنج سال                  
گذشته به اين کشورها سفر کرده                 
است، مجبور به اخذ ويزا ورود به                
آمريکا ميکنند. دولت اوباما نيز از         
اين اليحه بطور ضمني دفاع کرده              
است. اين سياست نوعي تبعيض             
آشکار عليه شهروندان کشورهاي             
اروپايي بر حسب محل تولد آنها و يا         
بر حسب سفر به کشورهاي معيني           
است. و از آنجائيکه معافيت ويزا              
اقدامي متقابل ميان کشورها                  
است،انتظار ميرود اروپا نيز در                  
صورت تصويب چنين سياستي در          
مقابل چنين سياستي را بر عليه                
شهروندان تبعه آمريکا بر حسب                

 محل تولدشان اعمال کنند.
تد کروز و ترامپ کانديداهاي              -۳ 

رياست جمهوري آمريکا اعالم کرده        
اند که براي مقابله با داعش و                       
تروريسم اسالمي بايد خانواده آنها را        
نابود کرد بايد شهرهاي تحت کنترل         
داعش را بطور همه جانبه بمباران              
کرد. و اين سياستها با استقبال                  
نسبتا قابل مالحظه اي در آمريکا            

 مواجه شده است.   
اين سياستها تماما تبعيض               -۱ 

آميز، فاشيستي و ارتجاعي هستند.      
سياست ممنوعيت ورود افراد                  
منتسب به مذهب کثيف اسالم به            
آمريکا و يا هر جامعه اي، يک                     
تبعيض آشکار عليه شهروندان                 
جامعه بر حسب باورها و عقايدشان         
است. يک سياست عميقا ضد                    
انساني و فاشيستي است. در اين               
سياست مردم جوامعي،مستقل از          
تمايالت و خواستها و باورهايشان،          
مستقل از اينکه چقدر به خرافه هاي          

مذهبي اي باور دارند و يا ندارند،               
مستقل از اينکه براي خرافه هاي               
مذهبي اي و دستگاه کثيف اسالم            
ذره اي تره خرد ميکنند يا نميکنند،         
قربانيان اين تبعيض اند. مهم نيست        
که شما آتئيست، کمونيست،                    
سکوالر و يا فردي ضد دين و مذهب         
باشيد، مهم نيست چقدر عليه اسالم        
سياسي و دستگاه کثيف مذهب و            
اسالم جنگيده باشيد، اگر در اين                
جوامع به دنيا آمده باشيد،مهر                  
"مسلمان" را بر پيشاني شما الصاق          
ميکنند و تبعيض آشکاري را بر               
عليه شما اعمال ميکنند. چه آنها که        
ميخواهند جوامع را به ضرب شالق        
و شکنجه و چوبه هاي دار اسالميزه           
کنند و چه آنها در قطب مقابل قرار             
دارند و به بهانه مقابله با تروريسم               
اسالمي اين مردم را جمعي قرباني           

 سياستهاي خود ميکنند.
سياست اعمال دريافت ويزا براي        -۲ 

شهروندان اروپايي که در اين                        
کشورهاي نامبرده متولد شده اند،           
شکل ديگري از اين سياستهاي                 
تبعيض آميز است. زير پا گذاشتن            
حقوق شهروندي آحاد جامعه اي                
بخاطر محل تولدشان و يا ويژگي              
هاي چهره و يا نام و نشانشان،يک                
سياست عميقا ضد انساني و                     
فاشيستي است. در اين سياست افراد      
جامعه اي را از حقوق برابر شهروندي         
در جامعه محروم ميکنند. قانون به         
طور يکسان شامل همگان نميشود.       
شهروندان جوامع اروپايي بر حسب           
محل تولدشان به شهروندان درجه اول       
و درجه دوم تقسيم ميشوند. حتي اگر       
شما پناهنده سياسي و فراري از                  

مذهبي حاکم    –حاکميت استبدادي    
بر جوامع ايران و عراق و سوريه و                 
سودان باشيد، بخاطر تولد در اين              
جوامع به شهروند درجه دوم تنزل داده        

 ميشويد.  
 ��	�$ ه	 و ��5�	ت 

بهانه ها متفاوتند. توجيهات           
متعدند. طراحان و مدافعان اين                
سياستها مدعي اند که اعمال چنين         
سياستهايي بخشي از ضرورت                 
مقابله با تروريسم اسالمي است.             
اعمال چنين سياستهايي بمنظور             
حفظ امنيت جامعه ضروري اند. اما       
واقعيت اين است که بر خالف چنين          
ادعاهاي کاذبي، اتفاقا اين                        
سياستهاي عميقا تبعيض آميز نه           

تنها منجر به محدود کردن زمينه            
هاي فعاليت و تحرک اسالم سياسي          
نخواهند شد،بلکه عمال زمينه هاي        
گسترش آن را فراهم ميکنند. عمال         
اين سياستها را جان سخت تر                     
ميکند. اين سياستهاي ضد انساني       
بخشي از جدال دو قطب تروريستي           
در جهان معاصرند. کدام تجربه                 
واقعي را در جدال دو قطب تروريستي       

سپتامبر را      ۱۱ در جهان پس از            
ميتوان نشان داد که جدال و                         
کشمکش اين دو قطب منجر به                 
حفظ امنيت و افزايش ايمني جامعه        
شده است؟ واقعيت اين است که                 
عليرغم ادعاهاي عوامفريبانه                 
طرفين،قربانيان هر دور تشديد                  
تخاصمات ميان اين قطبهاي                   
ارتجاعي، مردم عادي اند، عادي            

 ترين مردم!  
بعالوه هيچ جنايت و يا سياست        
تبعيض آميزي نميتواند توجيه گر و          
يا عامل مخففه سياست مشابهي          
در آن سوي صحنه باشد. ما همواره           
تاکيد کرده ايم که هيچ جنايتي                   
جنايت ديگري را توجيه نميکند.              
قبول چنين توجيهي يعني قبول                 
سياست کور و ارتجاعي مبتني بر            

 انتقام.  
ما کمونيستهاي کارگري در             
عين حال که همواره قاطعانه عليه             
اسالم سياسي، تروريسم اسالمي،و         
صنعت اسالم و مذهب مبارزه کرده         
ايم، قاطعانه نيز عليه هر گونه                     
تبعيض عليه مردم منتسب به                  
اسالم،"مسلمانان"، عليه هرنوع               
سياست راسيستي و فاشيستي،              
عليه اين بخش از جامعه، ايستادگي       
خواهيم کرد. سياستهاي فاشيستي        
درست همانند سياستهاي شکل              
دهنده و جوهر اسالم سياسي،                    
سياستهايي عميقا ضد انساني و             
جنايتکارانه اند. ما قاطعانه عليه هر       
نوع تبعيضي عليه شهروندان جامعه       
از جمله تبعيض بر حسب محل تولد         
و يا باور مذهبي و غير مذهبي،                
مبارزه خواهيم کرد. ما براي جامعه         
اي مبارزه ميکنيم که در آن تمامي           
شهروندان مستقل از تابعيت يا محل      
تولد و يا تکلم به زبانهاي                              
مختلف،مستقل از باورهاي سياسي     
و عقيدتي و مذهبي، شهروندان برابر        
و آزاد و متساوي الحقوق هستند. ما       
در عين حال که براي کوتاه کردن                  
دست مذهب از زندگي مردم مبارزه         
ميکنيم، ما در عين حال که براي               

کوتاه کردن دست مذهب از دولت و           
آموزش و پرورش و دستگاه قضايي و     
کل جامعه مبارزه ميکنيم، در عين        
آزادي مذهب و بي مذهبي را                     
برسميت ميشناسيم و از حق آزادي           

 عقيده و بيان همگان دفاع ميکنيم.  
اما در باره تروريسم اسالمي و           
نابودي آن چه بايد گفت؟ در اينجا اين        
گفته منصور حکمت را بايد بارها و          
بارها تکرار کرد که: " پايان دادن به             
تروريسم کار ماست. کار مايي که            
براي برابري حقوق و حرمت انسانها و        
به کرسي نشاندن ارزش آنها تالش             
ميکنيم. تروريسم دولتي را با بزير            
کشيدن دولتهاي تروريست بايد                
خاتمه دارد. تروريسم غير دولتي را           
بايد با پايان دادن به مشقات و                     
تبعيضات و استثمار و اختناقي که          
انسانها را به استيصال سوق ميدهد و    

قرباني جريانات و سازمانهاي مرتجع   
ضد بشري ميکند، از بين برد. با                
افشاي مذهب، قوم پرستي، نژاد               
پرستي و هر ايدئولوژي منحطي که          
براي انسان احترام قائل نيست. پاسخ        
ما مبارزه براي ايجاد جوامع باز و             
آزاد و برابر است که در آن آدميزاد و              
جان و حرمت و آسايشش ارزش                 
داشته باشد. حزب کمونيست                    
کارگري و احزابي نظير ما، با هردو            
سوي اين مسابقه تروريسم مقابله             
ميکنند. با دولتهاي مرتجع و با               
جنبشها و احزاب مرتجع. اما فعال          
چهره جهان را آنها ترسيم ميکنند.            
ما و احزابي نظير ما، بايد بشريت              

کل نوعدوست و آزاديخواه را عليه             
اين اوضاع به ميدان بکشيم. و تا              

 ".چنين نشده، اين بساط ادامه دارد
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