انترناسيونال
حزب کمونيست کارگری ايران
شماره

٧٥٦

يادداشتهای هفته
حمید تقوايی
* قاتل ستایش جمهوری اسالمی است!
* نظام اسالمی در برابر مدنیت و مدرنیسم!
* رتبه سوم در بازداشت روزنامه نگاران،
رتبه اول در وقاحت!

در حمایت از فراخوان جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی
بدنبال بیانیه مشترک اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران و جعفر عظیمزاده رئیییه ایییا
مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ،جنب و جوشی در دفاع از این بیانیه و حول اول مه ،روز جیایانیی کیارگیر ،بیراه
افتاده است .از تشکل اای معلمان در شاراای مختلف تا تشکل اای کارگری و فعالین کارگری در زنیدان
و بیرون زندان به این حرکت پیوسته و ضمن خواست آزادی این دو فعال سرشناس جنبش کارگیران و میعیلیمیان و
آزادی کلیه کارگران و زندانیان سیاسی ،بر خواست اای مام اقتصادی و سیاسی مردم تاکید میکنند.

صفحه ٧

ما همه ستایش هستیم

زنده باد اول مه
اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران

صفحه ٦

سیامک بهاری

جنگ قره باغ ،تحرک ناسیونالیسم ،راه حل انسانی!
محسن ابراهیمی

"گشت امنیت اخالقی نامحسوس" هم
شکست خواهد خورد!

روحانی و جمهوری اسالمی نامحسوس

اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران

کیوان جاوید

صفحه ٦

کارگران در هفته ای که گذشت
شهال دانشفر

صفحه ٨

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و
غیر سیاسی دربند به مناسبت اول ماه
مه ،روز جهانی کارگر
صفحه ٠١

؟

از ما میپرسند:

از هر کس به اندازه استعدادش ،به هر کس به اندازه
نیازش که شعار استراتژیک کمونیست ها ست یعنی چه؟

مصطفی صابر :این شعار بطور خالصه برابری واقعی بین انساناا را بیان میکند .برای اینکه انساناا
واقعا از فرصت اای برابر در زندگی اجتماعی برخوردار باشند ،الزم است که امه ویژگیاای فردی آناا در
نظر گرفته شود .قابلیت اا و توان ار عضو جامعه ،و امینطور نیازاای وی ،طبعا با افراد دیگر متفاو
است .یک جامعه حقیقتا انسانی تمامی نیازاای یک فرد را بدون ایچ چشم داشتی و به باترین وجه
تامین میکند .در عوض توان و استعداد ار فرد را در ار حدی که باشد در جات شکوفایی زندگی
اجتماعی به خدمت میگیرد .مبنای روابط انساناا در چنین جامعه ای نه مالکیت است و نه رنگ و جنه
و نه ایچ تبعیض و تمایز دیگر .قانون اساسی اینجا عبار از آزادی و اختیار فرد از یکسو و اماانگی و
وحد فرد و جامعه از سوی دیگر است.

2

انترناسیونال

 ٣اردیبهشت ٠٣٣٥

ما همه ستایش هستیم
سیامک بااری

م ییرف ف ییج ییی ی س ییت ییای ییش،
دخ یییت یییرک خ ییین یییدهروی یییی ک یییه
شکوفهاای عمیر فیقیط شیش
باار تاب آورد تا پرپیر بشیود،ییک
بییار دیییگییر طییعییم تییل ی و گییزنییده
زن ییدگ ییی خش ییون ییتب ییار و ن ییاای ییم یین
کودکیان در اییران را بیه صیحین
ج ییام ییع ییه آورد .م ییاا ییرا م ییرف
سییتییایییش پییدیییدهای میینییطییقییی در
جامعهای است که سام کیودکیان
از امنیت ،رفاه و خوشبختی را از
آن ربودهاند.
در سکوتی سینیگییین و بیاور
نکردنی در زیر الیه ضخیییمیی از
فیییقیییر ،میییحیییرومیییییییت و سیییییییه
روزی،ستایشاابیآنکیه نیامیی و
جایی و ردپیاییی از خیود بیجیای
بگذراند محو و نیابیود مییشیونید.
وقتی جنیناابفرو مییرسینید و
دسته دسته کیودکیان بیه خیییابیان
رانده شده را اجاره میداند ،کیرور
کرور کیودک ،بییآنیکیه بیدانینید
کودکی چیست و چه مییتیوانید
باشد ،در بیغولهاای بیازار بیییرحیم
کیییار م یییدیییال یییه ش یییده پ یییا ب یییه
بییزرگسییالیییییمیییگییذارنیید ،تییا چییر
لعنتی سیرمیاییه بیدیرخید و میدام
کودک ببلعد! در بر امین پاشینیه
خوااد چرخید.
مرف دردناک ستایش شیش
سییال ییه ب ییه دس ییت ام یییییر حس ییی یین،
کودک پانزده ساله دییگیری کیه
فرصتی نیافته تا بدانید کیودکیی
چیست و پا به نوجوانی گذاشیتیه،
قطره کوچکی از درییای وحشیت
ا ییر روزه ک ییودک ییی ن ییاای ییم یین در
جماوری اسالمی است.
محله کیارگیرنشییین خیییرآبیاد
ورامین در جینیوب شیره تیایران،بیا
این فیاجیعیه ،دیمیزده در بیایت و
حیر فرو رفت! اما اگر زخم ایین
محله در شبکیهایای اجیتیمیاعیی
سر بیاز نیمییکیرد ،نیه رسیانیهای
سرادش میرفت و نیه وکیییل و

وزیر و سفیری از آن کیوچیهایای
تنگ و پستیوایای تیو در تیوی
کارگر نشین سر در میآورد.

از یکشنبه  ١٠فیروردیین کیه
ستایش برای خرید کیوچیکیی از
خانه بیرون رفت و دیگر برنگشیت،
قریب یک افته گذشت تا فیوران
خبراا از شبکهاای اجتماعی بیه
کل جامعه سرازیر شد تا سیکیو
مرگبار رسانهاا در ام شیکیسیتیه
شود .جامعه اگر چه در شیوک
عمیقی فرو رفت اما آدو گیرم
وپرمیحیبیتیش را بیه روی ایر دو
خانواده گشود.
در عوض دستگیاه انیتیظیامیی
کیه وارد مییییدان شیید،تشیوی ی بییه
قصاص و انتقام با اشید میجیازا
را بییه عیینییوان تیینییاییا راه حییل بییه
خانواده داددار قریشیی و جیامیعیه
عرضه کیرد .کیودکیی بیه قیتیل
رسیده است ،و نیییروی انیتیظیامیی
مییخییواایید بییا کشیتیین کییودک
دیگری بعنوان قاتیل ،بیاز ایم بیه
جامعه خون بپاشد.
جییینیییاییییی کیییردن خیییطیییای
کودکان ،آری یا نه؟
اخبار ضد و نقیییضیی در ایین
باره در شبکهایای اجیتیمیاعیی و
رسانه میچیرخید .تصیور ایینیکیه
کودکی پانزده ساله بتواند چینییین
جنایتی را با این درجه از خشونیت
و قصیاو انیجییام دایید ،اییمیه را
دربات فرو برده است.
امیرحسین فیقیط پیانیزده سیال
سن دارد،مادر مییگیویید :هبیه
امین دلییل او کیار میلیی ایم
نداشت.گفت مامان شیطان گیولیم
زد! اصال تجاوزی در کیار نیبیوده،
ماجیرای وان اسییید و دیییره ایم
حقیقت ندارده .این نمیونیهای اسیت
ک یییه م یییادر از پس یییر ن یییق یییل
مییییییکییییینییییید.پیییییدر و میییییادر

میگویند:همیا از قشیر ضیعیییف
جامعهاییم ،خیودمیان کیارگیرییم،
خییانییواده سییتییایییش اییم م ی ییل مییا
زحمتکش و کارگرنده.
آیییا چیینییییین اسییت کییه مییادر
میگوید؟ در عین حیال مییتیوان
ب ییه اع ییت ییراف ییا ام ییی ییرحس ییی یین در
بییازجییوییییاییای فییوه خشیین اداره
آگاای باور داشت؟!
په ماجرا چیییسیت؟ نیییروی
انتطامی هسیلیحیشیورانیههکیودکیی
پانزده ساله را دستگیر کرده اسیت
تا به اشد میجیازا میحیکیومیش
کیینیید.امیییییرحسییییین را در مییقییابییل
خانها  ،از جرثقیل آویزان کینید و
بگویید عیدالیت اجیرا شید! عیمیل
امیرحسیین بیه ایییچ وجیه قیابیل
دفیاع نیییسیت .بیا ایر تیفیسیییر و
تعبیری ،جنایتی اولناک توسیط
او رقم خیورده اسیت.بیرای کشیف
حقیقت باید از امیییرحسییین فیراتیر
رفییت،عییمییی ی تییر شیید و دسییت بییه
ریشهاا برد.
امیر حسین در کیدام میدرسیه
و با چه کیفیتی درس میخوانیده
است؟ کدام متون درسی راج بیه
بدن خود  ،احساسا جینیسیی و
رابطه جینیسیی تیدرییه مییشیده
است؟ وضعیییت تیعیادل روانیی او
ارگز بیازبییینیی و آزمیاییش شیده
بییود؟ پییی ییش از ای یین ف ییاجییع ییه او
نشانهای از عدم پایداری روانی از
خود نشان داده است؟ چیه کسیی
میداند؟ او از مشیکیلیی روانیی
رنج میبرده است؟ در کیجیا ایین
بررسیاا و کنتیرلایا انیجیام شیده
اسییت؟ در مییحییلییه کییارگییرنشییییین
خ ییی ییرآب ییاد ورام ییی یین؟! مس ی ییول ییی یین
مدرسه در ارتباط بیا او و دییگیر
دان ییییشآم ییییوزان آزم ییییایش ییییا و
مراقبتاای روانی انجیام دادهانید؟
پ ییرون ییدهای در ای یین ب ییاره م ییوج ییود
است؟
امیرحسین محصول جامعیهای

در حمایت از فراخوان
جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی
در بیانیه اای مختلیفیی کیه تیوسیط تشیکیل ایای میعیلیمیان و
کارگران و زندانیان سیاسیی صیادر شیده اسیت ،جیمیایوری اسیالمیی
بخاطر انگ امنیتی زدن به اعتراضا کارگران و معیلیمیان میحیکیوم
شده است» .اقدام علیه امنیت کشور«اتاامی است کیه بیه فیعیالییین
کارگری و معلمان فعال و دیگر فعالین جنبش ایای اعیتیراضیی زده
میشود تا مردم معترض را به سکو بکشانینید .ایین ییعینیی میحیروم
کردن مردم از ح بیان و اعتراض و اعتصاب .این اقدامی علیه ایمیه
مردم معترضی است که زندگی شان تیوسیط میفیتیخیوران حیاکیم بیه
تباای کشیده شده است .در بیانیه اای کارگران و معلمان امیدینییین
به چپاول صندوه تامین اجتماعی و قط سوبسید کاالایای اسیاسیی،
به نابودی تحصیل رایگان و رشد فزاینده مدارس دیرانتفاعی و ایییا
امنایی ،به تحمیل کار کودکان و تشدید سرکوب کارگران و معیلیمیان
و تشکل اای آناا اعتراض شده است .ایناا خواست ایای فیراگیییر و
برح اک ریت مردم علیه چپاولگران حاکم است .این بیانیه اا در واقی
پالتفرمی است که میتواند به پرچم میبیارزا نیه تینیایا کیارگیران و
معلمان بلکه توده عظیم مردمی که به زیر خیط فیقیر رانیده شیده انید
تبدیل بشود.

آنده بویژه شورانگیز است فیراخیوان ایا و بیییانیییه ایای میتیعیدد
تشکل اای معلمان در گرامیداشت اول مه و اتحادی است که میییان
معلمان و کارگران شکل گرفته است .ایین گیامیی میایم در جیایت
اتحاد و امبستگی کارگران و معلمان و توده مردمی است که تیحیت
فشار سخت ترین شرایط معیشتیی قیرار گیرفیتیه انید .ایین حیرکیتیی
تعرضی و رو به پیش در جنبش وسی مردم علیییه فیقیر و بیییعیدالیتیی
است و به
فضای تازه ای از رادیکالیسم و مبارزه جویی علیه بیعدالیتیی ایا
و زورگوییاا دامن میزند .باید از این بییانیییه ایا حیمیاییت کیرد و بیه
گفتمان وسیعی که حول اول مه شکل گرفته است پیوست.
حزب کمونیست کارگری کارگران و معلمان و تشکل اای آنیایا،
کلیه جوانان و دانشجویان آزادیخواه و کلیه نیرواای چی و انیقیالبیی
را به حمایت از این حرکت و دامن زدن به گفتمان و فضیای فیکیری
و اعتراضی برای آزادی جعفر عظیم زاده و اسماعیل عیبیدی و سیاییر
کارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیییاسیی و پیاییان دادن بیه
پرونده سازی علیه فعالین اعتراضا مردم فرامیخواند.
کارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیییاسیی بیایید فیورا و
بی قید و شرط آزاد شوند
پیش به سوی اول مه روز جاانی کارگران
حزب کمونیست کارگری ایران
 ٣١فروردین  ٠٨ ،٠٣٣٥آوریل ١١٠٧

دوره دوم  -شماره ٧٥٦
فقر زده است که خشونت از سر و
رویش میبارد .او حیداقیل شیااید
چندین فقره جان دادن قیربیانیییانیی
آویزان شده از جرثقیییل بیوده اسیت!
شییاله زدن ،دیییگ ییران را ب ییعیین ییوان
اج ییرای هع ییدال ییته دی ییده اس ییت.
بیرحمی را باراا و بیارایا چیه در
رابییطییه بییا خ ییود چییه دیییگ ییران
مش ییاا ییده ک ییرده اس ییت .م ییان یین یید
میلیوناا نیوجیوان دییگیر در سین
ب یییح یییران یییی ب یییل یییو ج ییین یییس یییی
است،جذابیتاای جینیسیی بشید
وسیوسییها میییکیینیید ،آمییوزشییی
راج ی ب ییه ب ییدن خ ییود ،مس ییای ییل
ومراقبتاای جنسی ندییده اسیت.
اگر مشکلی ام دارد ،نه خیود
و نه اولیای او و میربیییان میدرسیه
از آن ب یییخ ییب ییرن یید .اگ ییر ان ییگ ییی ییزه
انییح ییراس جیین ییس ییی او را ب ییه آزار
ستایش شش ساله کشیانیده اسیت،
بی تردید پیش از این ،خیود را در
دااا واکنش جینیسیی و جسیمیی
دیگر نشان داده اسیت،نیه خیود ،
نیییه خ یییانیییواده و نیییه م یییربیییی یییان
م ییدرس ییه،رو و رون ییدی ب ییرای
بازیافت این نشانهاا نیدارنید.نیه در
خانه و نه در مدرسه مدیریتیی در
این بیاره اکیییدا وجیود نیدارد .در
حالیکه سام آموزشاای میذایبیی
در کیتییب و بییرنیامیه تیحیصییییلییی
دانشآموزان بیییش از  ١٥درصید
است ،سام آموز و مراقیبیتیایای
جنسی صفر است .تابواایی اسیت
که باید چنان سربسته بیمیانید کیه
کودکان و نوجوانان با کنجکیاوی
خود با قبول انبوای از ریسک و
خطر ،در باترین حالت با آزمیون و
خیطییا ،بییه آنییدییه کییه بییه بییدن و
سییاخییتییار جیینییسییی و تییفییاوتییاییای
بییی ییولییوخی ییک ییی دخ ییت ییران و پس ییران
م ییرب ییوط م یییش ییود و اس ییاس ییا در
فیییراییینیییگ عیییقیییب میییانیییده و
مییتییحییجییراسییالمییی ،حیییییطییهاییایییی
ممنوعه است ،دسیت ییابینید .امیا
آمییوخییتیین انییبییواییی از خییزئییبییال
م ییییذا ییییب ییییی و ج ییییع ییییل ییییی ییییا
تییاریییخییی،خشییونییتاییای مییذاییبییی
امییوری اج ییبییاری و ال ییزامییی در
کتب و آموزشاای درسی است.
واضح است که اداره آگیاایی
نیروی انیتیظیامیی،امیییرحسییین را
ب ییق ییص یید اع ییت ییراسگ ییی ییری ،چ یین ییان
شکنجه خوااد کیه نیه تینیایا بیه
صحینیهایاییی کیه اداره آگیاایی
میخوااد ،که به دااا فقیره جیرم
نکرده دیگر ایم اعیتیراس خیوااید
کرد! فاجعه قتیل سیتیاییش ،حیول
موضوعی به نام تجیاوز و پیاک
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کردن آثار جیرم تیوسیط کیودکیی
پانیزده سیالیه مییچیرخید .پیرونیده
نیروی انتظامی از پیییش نیوشیتیه
شده و آمیاده ارسیال بیه ییکیی از
شیعییبییا دادگسییتیری جییمییاییوری
اسالمی است .طب سناریویی پیا
خورده ون نما ،خوااند گفت :هبینیا
ب ییه اع ییتیییراس و اقیییرار ص ییرییییح
متام،انگیزه قاتل تیجیاوز جینیسیی
بوده است.نیامیبیرده صیرییحیا اقیرار
کرده است که امه این صحینیهایا
را مییکییررا از طییری ی مییااییواره و
اجوم فرانگی بیگانگان آموختیه
استه!
خبرگزاری فارس وابسیتیه بیه
س ییپ ییاه پ ییاس ییداران ،س ییرا خ ییان ییواده
امییرحسییین میییرود .در اقیدامیی
مشم ز کننده که فیقیط از ییک
دستگاه پلیییسیی بیییرحیم سیاخیتیه
اس ییت،در فش ییاری ب ییاورن ییک ییردن ییی،
مادر و پدر امیرحسیین را میقیابیل
دوربین تلوییزییون مییگیذاردتیا بیه
امه معرفی شوند .علنیا از آنیایا
اعتراس میگیرد و آناا به نیاچیار
خ یییود را چ ییین یییی ییین م یییع یییرف یییی
میکنند،هپدر قاتله،همادرقاتلهآنایا
را مجبور میکنند که از پیییش،
پای سندی را که بعداا دستیگیاه
قضیاییی کشیور جیلیوی جیامیعیه
میگذارد ،میقیابیل عیمیوم امضیا
کنند .سناریو برای کشتن هقیاتیله
و ختم دادرسی به شیوه جمیایوری
اسالمی در حال وقوع است!
اما صیحینیه واقیعیی جیامیعیه
چیز دیگری است .درست بفاصلیه
ده روز ،دومین هسیتیاییشه بیاز ایم
شییش سییالییه ،بییه طییرزی فییجییی ی
توسط مردی  ٣٣ساله در ییکیی
از روستااای نیرییزاسیتیان فیارس
با انیگیییزه سیرقیت گیوشیواره ایین
کودک در راه ماد کیودک بیه
خانه ،ربوده و به قتل میرسد .در
نقطهای دیگر در اسیتیان لیرسیتیان
بییرای کییودک  ۵سییالییه حییک ییم
بازداشت صادر می شیود.هقیاضیی
دادگاه به اتاام ایراد صدمه بیدنیی
دیرعمد به دیر ،برای امیرمحیمید
 ۵ساله حکم جلب صادر کیرده و
رأی به پیرداخیت دییه مییدایده.
آنده صرفا در امین ده روز اخیییر
روی داده اس ییت ،کییی ییف ییرخ ییواس ییت
وضعییت نیابسیامیان کیودکیان در
جماوری اسالمی است!
انگیزه یا علت ،کدامیک؟!
فقر تحمیلی به جامعه ،تینیایا

در محدوده صرفا اقتصادی بیاقیی
نمیماند .کل مناسیبیا ،روابیط و
ضییوابییط اجییتییمییاعییی و اخییالقییی
جامعه را تحت تاثیر خیود تیغیییییر
م یییدا یید .ن ییاام یین ییی و خش ییون ییت
سبوعانه دارد جامعه را مییبیلیعید
و کودکان ،اولین قربانیان بالفصیل
آن استینید .آنیدیه در حیال وقیوع
است ،با انگیزه یابی قیابیل پیاسی
نیست .چرایی این فجایی اسیاسیا
در انگیزهاا نافته نیست! جیامیعیه
حتی اگیر بیا میوارد نیادری از
خشونیت ،بیوییژه عیلیییه کیودکیان
روبرو شود باید به دنبال علل وقیوع
آن بیییگیییردد .آنیییدیییه روی داده
بیشک یک جنایت است .اینیجیا
یییک کییودک  ٠٥سییالییه را از
ایمییه میحیییییط ،شیرایییط آمییوز ،
امکانیاتیی کیه از او درییه شیده
است ،عدم بررسی وضعیت روانیی
و ایجانا ناشی از ناانجاریایای
شییخییصیییییتییی و داییاییا فییاکییتییور
اجتیمیاعیی و روانیی دییگیر جیدا
میکنند،آنده که بجا مییمیانید
امیرحسین شیرور خیبیییق و قیاتیل
است که با بیرحیمیی و قصیاوتیی
باورنکردنی ستیاییش کیوچیولیوی
شش سالیه را کشیتیه اسیت! ایین
ساده ترین راهحیل بیرای میخیدو
کردن علل اجتماعی وقوع چینییین
فجایعی است.
تعرض به حیقیوه کیودکیان و
زیرپا گذاشتن آن عیمیدتیا تیوسیط
حکومت اسالمی چه با تیحیمیییل
قوانین ضد کودک ،چه با چشیم
پوشی عامدانه به حیقیوه پیاییهای
کییودکییان تییوسییط دسییتییگییاهاییای
اج ییرای ییی آن م ییان یین یید آم ییوز و
پرور  ،با تیبیعیییضآمیییزو پیولیی
ک ییردن آم ییوز  ،ت ییزری ی م ییت ییون
ارتجاعی بجیای تیدرییه عیلیم و
دانش ،پلیسی و پیادگیانیی کیردن
محیطاای آموزشی از ییکیطیرس
و بازیستیاا ،شارداریاا و نییروی
انتظامی با مافیایی کردن آنیدیه
به دلط حمایت از کودکان نامییده
میشیود و دسیتیگیاه قضیاییی و
انتظامی کشوردر طیرس دییگیر و
امزمان فقر و فالکت عیمیومیی
تحمیل شده به جامیعیه ،کیودکیان
را در مخاطره عیظیییمیی فیروبیرده
است.
جییمییاییوری اسییالمییی و کییل
دستگاااای انتظامی و قضیاییی
و تبلیغی آن در مواجاه با میرف
دردنییاک سییتییایییش قییریشییی ،بییا
سیییرا یییم ب ییین یییدی ع یییام یییدان یییه و

انگیزهسیازی مصینیوعیی بیقیصید
مخدو کیردن صیور مسی یلیه
وض یییعیییییییییت مصیییییییییب یییت بییییار
کودکان،مشغول پناان کردن عیلیل
اصییل ییی ن ییاام یین ییی اج ییت ییم ییاع ییی و
بیپناای کودکاناست.
سؤال اصلی جامعه این اسیت!
میلیوناا کودکی که در فیقیر و
تیینییگییدسییتییی ،در مییعییرض ان ییواع
خطرا و صدما اجیتیمیاعییانید،
با سوءتغذیه دسیت و پینیجیه نیرم
می کینینید ،نیابیاورانیه از سینییین
کودکی به بردگیان جینیسیی بیدل
میشوند،ایدز و اپاتیت بخشیی از
زندگی روزمره آنااست یا بیعینیوان
کودکان زبالهگرد ،کیودکیان کیار
و خیابان ،کودکان کارتین خیواب،
کودکان مقبرهخواب و  . . .بیی
آنکه بدانند کیودکیی چیییسیت و
چه میتواند باشید ،در سیکیوتیی
ب ییاورن ییک ییردن ییی ن ییی ییس ییت و ن ییاب ییود
میییش ییون یید را ب ییا ک ییدام ان ییگ ییی ییزه
میتوان توضیح داد؟ از امین رو،
انگیزه امیرحسین ار چیه اسیت،
انوز علت وقوع چنییین قصیاوتیی
را توضیح نمیداد.
واکنش عمیقا انسانی جامعه
بییییانییییه  ١٠تشییکییل و نییاییاد
مداف حقیوه کیودکیان در داخیل
کشییور،در رابییطییه بییا اییین رویییداد
تکان دانده،به درسیتیی سیمیت و
جات نگاه انسانی جامعه به عیلیل
اصلی و ریشهای مرف سیتیاییش
ق ییییییییریش ییییییییی را نش ییییییییان
میداد.مس ولیت آنده روی داده
و م ییداوم ییا ت ییک ییرار م یییش ییود را
میتیوجیه نیظیامیی مییکینید کییه
عامدانه کودکان و حقیوقشیان را
برای یک زندگی شیاد ،اییمین و
خاله،زیر پیا لیه مییکینید و بیه
فراموشی میسپارد.
تجم انیبیوایی از میردم کیه
بییطییور سییمییبییولیییییک در مییقییابییل
سفار افغانستان در تاران ییکیبیار
دیگر امسرنوشتیی و ایمپیییمیانیی
مردمیی را نشیان مییداید  ،بیا
گرامیداشت ییاد عیزییز سیتیاییش،
سییی ییاس ییت ییاییای ح ییک ییومییت ییی ض یید
مااجرین و پنااندگان افغانستانیی
را محکوم میکنند .فاصلهایا و
م ییرزا ییای ییی را ک ییه دول ییت ا ییا
کشیدهاند به کناری میزنند.
کس ییی خیییواا ییان میییجیییازا
کودک دییگیری کیه فیعیال در
چنگال بازجیوایای اداره آگیاایی

است نیمییشیود .کسیی خیواایان
قصاص نیست و عیمیییقیا ایر دو
خانواده را در آدو محیبیت خیود
میگیرند .مردم میگویند ما بیا
مرف دو کودک روبرویم! یکیی
به قتل رسیده و دیگری را ایم بیه
جرم قتل میخوااند بکشند.
به امین سبب میورد خشیم و
ی ییور ن ییی ییروی ان ییت ییظ ییام ییی ق ییرار
میگیرد و با خشیونیت و پیرتیاب
گاز اشکآورتجم مردم را به ایم
میزنند.
آنده در این میان بیایید میورد
بررسی قرار گیرد،تعیایداتیی اسیت
که حکومت اسالمی را ملیزم بیه
رعییای ییت ح ییق ییوه ک ییودک ییان و ب ییه
رسمیت شینیاخیتین آن کینید .ایین
میسر نیست جز اینکه جیمیایوری
اسالمی مس ولیت مستیقیییم خیود
را قییبییال وضییعیییییت مصیییییبییتبییار
کودکیان و آیینیده تیارییکیی کیه
بیرایشییان سییاخییتییه اسییت ،بییپییذیییرد.
جامعه بح انگشیت اتیایام را نیه
بسوی امیرحسین  ٠٥سیالیه کیه
به سوی کلییت نیظیام جیمیایوری
اس ییالم ییی دراز م یییک یین یید .ب ییه
حکومتی که جز با زبان کییفیری
بییا کییودکییان بییرخییوردی نییداشییتییه
است!
نییبییای یید گ ییذاشییت ،ج ییمییا ییوری
اسالمی برای پاک کردن پیرونیده
سراسر جنایتش علیه کودکان ،بیا
قصاص امیر حسییین ،خیود را از
مالیکیهای کیه خیود مسیبیب و
بانی و عامل بقای آنست ،برااند!
جامعه باید پایش را در ییک
کفش کند و آمیوز جینیسیی و
شناخت علیمیی از کیارکیردایای
احسیاسییا جینییسییی را بییه مییواد
درسی دانش آموزان اضافه کنینید
و توسیط افیراد بیا صیالحیییت در
مدارس تدریه گردد .انجمن خانیه
و مدرسه برای امیه خیانیوادهایای
دانییشآمییوزان دورهاییای تییعییلیییییم و
آموز جنیسیی و میدییرییت ایین
دوران نزد کودکان و نوجوانان بیرپیا
کند .این حداقلی است کیه بیایید
فییوری و اضییطییراری در دسییتییور
کار آموز و پرور قرار گیرد.
امیرحسین باید به میرکیز روان
درمیانیی میینیتیقییل شیود و تیحییت
معالجه جدی قرار گیرد تا بتیوانید
با کسب مایار ایای الزم بیرای
انسانی مفید و مطم ن بیه آدیو
جامعه بازگردد.

4

 ٣اردیبهشت ٠٣٣٥

انترناسیونال

جنگ قره باغ ،تحرک ناسیونالیسم ،راه حل انسانی!
محسن ابراایمی
جیینییگ و نسییل کشیییییاییای
قیومییی  -میذاییبییی در قییره بییا
کواستانی در منطقه قفقاز یکیی
از میراثاای فروپاشی شیوروی و
پایان جنگ سرد است .ارچه بیه
دوره کنیونیی نیزدییکیتیر شیده اییم
تنش حل نشده قره با بیییشیتیر از
مییحییدوده سیییییاسییی آ ربییایییجییان و
ارمینییسیتییان فییراتیر رفیتییه و پییای
نیرواا و دولتاایی که درگیییر در
بحراناای حکومیتیی و سیییاسیی
منطقه خاورمیانه و شیمیال آفیرییقیا
استند در آن بیاز شیده اسیت .در
این یادداشت به سرفصیلیایاییی در
بییاره زم ییییینییه اییای ت ییاریییخییی -
سیاسی این تنش ،آثار و عیواقیب
و راه حل انسانیی پیاییان آن اشیاره
میکنیم.
 -٠یک نیگیاه تیارییخیی -
ماندسی جمعیتی
قره با کواستانیی مینیطیقیه
ای به وسعیت  ٣٥١١کیییلیومیتیر
مرب است که در ضیلی جینیوبیی
منطقه ای بزرگتر به نام قیره بیا
قرار دارد .قره با کیواسیتیانیی از
لحاظ جغرافیایی تماما در خیاک
جماوری آ ربایجان محصور اسیت
ولی از لحاظ ترکیب جمعیتی در
حال حاضر  ٦٧درصد ارمینیی و
 ١٣درص یید ت ییرک زب ییان در آن
زندگی میکنند.
ترکیب جمعیتی قیره بیا در
طول قیرنیایا در اثیر ایجیومیایا و
کشورگشاییاای امیپیراطیورییایای
مخیتیلیف کیه قیدمیتیش بیه دوره
ا ییخ ییام یین ییش ییی و س ییاس ییان ییی و
کشورگشاییاای میتیقیابیل میییان
امپراطوریاا ایرانی و بییزانیه وروم
شرقی) برمیگردد بیارایا و بیارایا
تغییر یافته است .بعداا در نتیجیه
سیاستاای تزاراای روس و حتیی
بعدا ادامه ا توسط استالین ایین
ماندسی جمعیتی امدنان ادامیه
پیدا کرده اسیت .ایین تیالیشیایای
سیاسی سازمانیافته برای تیغیییییر
ترکیب جمعیییتیی بیه نیفی ییک
هنژاد یا قومه معین اساسا با ایدس
گستر قلمرو سیاسی و ایجیاد و
دامن زدن به تنیشیایای قیومیی و

ملی انجام گرفته است.
اگیییرچیییه عیییلیییییییردیییم ایییین
تالشاای قیوم پیرسیتیانیه طیبیقیا
حاکم ،مردم ترک زبان و ارمینیی
برای داه اای متمادی با صیلیح
و آرمیش در کینیار ایم زنیدگییی
کرده اند اما در مقاطی میخیتیلیف
بنا به نیازاای سیاسی آن میقیطی
دول ییت ییا ییا ت ییوانس ییت ییه ان یید ب ییه ط ییور
سازمانییافیتیه تینیش و خصیومیت
قییومییی میییییان تییرک و ارمیینییی
ایجاد کنند که نتییجیه ا نسیل
کشی و بی خانمیانیی و آوارگیی
در مقیاس صداا ازار نفره از ایر
دو طرس بوده است .آخیریین میورد
آن جیینییگییی اسییت کییه در سییال
 ٠٣٣٠میالدی درگیرفیت و ٣١
اییزار قییربییانییی و نییزدیییک یییک
میلییون آواره و بیییخیانیمیان از دو
طرس برجای گذاشت .آن جینیگ
با یک آتش به ناپایدار در سیال
 ٠٣٣٣پایان یافت و چینید ایفیتیه
پیش تیوسیط نیاسیییونیالیییسیتیایای
حاکم در ارمنسیتیان و آ ربیاییجیان
مجددا جرقه جنگی تیازه زده شید
که میتواند بسرعت گستر پییدا
کند و مجددا انسانیایای بیییگینیاه
زیادی از ار دو طرس را بیه کیام
م ییرف و ن ییاب ییودی و آوارگ ییی
بکشد.
 -١یک نیگیاه تیارییخیی -
میراثی از فروپاشی شوروی
در ی ییک ن ییگ ییاه ک ییل ییی ت ییر
تاریخی مسیالیه قیره بیا ایم در
ردیف آن دسیتیه از مینیاقشیا و
تنشاای سیییاسیی اسیت کیه در
جریان و بعد از فیروپیاشیی شیوری
در قییلییم ییرو جییغ ییرافیییییای ییی از ا ییم
گسیخته و بازمانده از ایین تیحیول
تاریخی شکل گرفته اند .میدانییم
که با فروپاشی بیلیوک شیوروی
ساب و خال سیاسی ایجا شیده در
متن این فروپاشی انیواع و اقسیام
نیرواای سیاسی ناسییونیالیییسیتیی
شکل گرفتند و ایجیاد خصیومیت
و نفر قومی  -ملی میان میردم
را ب ییه ط ییول ف ییع ییال در دس ییت ییور
گییذاش ییت یین یید ت ییا بییا ات ییک ییا ب ییه آن
جغرافیای سیاسی مستیقیل بیرای

اعمال قدر سیاسی خیود شیکیل
داند.
ا یییم ییید ییین یییان یییک یییه کش یییور
ی ییوگس ییالوی س ییاب ی در ج ییری ییان
ف ییروپ ییاش ییی و در م ییت یین از ا ییم
گسیختگی ساختیار اقیتیصیادی-
سیاسی  ٦١سیالیه بیلیوک شیره
ساب و با سیربیرآوردن و تیحیرک
سیازمییانییییافییتییه انییواع نیییییرواییای
ناسیونالیست-مذابی بیه صیحینیه
کشمشکاای قومی و میذایبیی
خونینی تبدیل شد؛ دو کشور تیازه
اس ییت ییق ییالل ی ییاف ییت ییه آ رب ییای ییج ییان و
ارمنستان برای توسعه و تیحیکیییم
قلمرو جغرافیایی و اقیتیصیادی و
اقتدار سیاسی خود ،به منطقه قیره
بییا بییه خییاطییر تییرکیییییب مییتیینییوع
جییمییعیییییت ا بییه م ی ییابییه بسییتییر
مناسب ایجاد و گستر نیفیر و
تنش قومی دست بردند و بیاالخیره
توانستند صحنه خونین دیگری از
نس ییل کش ییی م ییی ییان هت ییرک و
ارمنیه سازمان داند.
قره با کواسیتیانیی کیه در
ادامه مانیدسیی جیمیعیییتیی دوره
اای قبیل در میقیطی فیروپیاشیی
ش ییوروی از اک ی ییری ییت ارم یین ییی
برخوردار بود ،در ساختار سیییاسیی
اتحاد جماایییر شیوروی سیابی از
ل ییح ییاظ س ییی ییاس ییی ب ییخ ییش ییی از
آ ربایجان شوروی بیا درجیاتیی از
خودمختاری اداری  -فیراینیگیی
محسوب میشد.
در مییقیط ی گیالییسیینیوسییت و
پروستریکیای گیوربیاچیف وقیتیی
که پیچ و ماره نظام ساب درحیال
شل شدن بود و اقتدار و اتوریتیه و
انسجیام سیییاسیی دم بیه دم فیرو
میریخیت از ییکیطیرس نیییروایای
ناسیونالیست حاکم در ارمینیسیتیان
با ارجاع به اکی یرییت ارمینیی قیره
با کواسیتیانیی بیه سیازمیانیدادن
جریانا افراطی ناسیییونیالیییسیتیی
دس ییت ب ییردن یید و ب ییا دم ییی ییدن ب ییر
احساسا ناسیونیالیییسیتیی و قیوم
پرستانه رفراندم استقالل و پیوسیتین
به ارمنستان راه انداخیتینید کیه در
آن فقط ارمنیاای قره با شیرکیت
کردند و از طرس دیگر نیییروایای

ناسیونالیست حاکم در آ ربیاییجیان
با ارجیاع بیه ایینیکیه قیره بیا در
خاک آ ربایجان محصور و جزئیی
از آن خاک است بیه تشیکیییل و
تقویت نیییروایای نیاسیییونیالیییسیت
ترک دست زدند.
امزمان با فروپیاشیی کیامیل
ش ییوروی س ییاب ی در س ییال ٠٣٣٠
آ ربییایییجییان و ارمیینییسییتییان تییوسییط
جریانا ناسیونالیسیتیی دو طیرس
اعالم استقالل کردند و این بیار بیه
م ی ییابییه دو دول ییت وارد جیین ییگ ییی
خونیین شیدنید کیه ایمیدینیانیکیه
پیشتر یادآور شدم تیا سیال ٠٣٣٣
بیش از  ٣١ازار کشیتیه و قیرییب
یک مییلیییون آواره و بیییخیانیمیان
برجای گذاشت .جنیگیی کیه در
آن نیرواای ارتش و شبه نظامیییان
ار دو طرس به جنیاییت فیجیییعیی
علیه طرس مقیابیل دسیت زدنید و
زخ ییم ییا ییای ع ییم ییی ییق ییی در رواب ییط
مردمی که دایه ایا بیاایم و در
کینییار ایم زنییدگیی کییرده بییودنیید
برجای گذاشتنید کیه بیه آسیانیی
قابل درمان نیست.
به طور خالصه این تنش ایم
م ی ییل ف ییروپ ییاش ییی ی ییوگس ییالوی
میراثی از پایان جنگ سرد اسیت
که روی کشتار انساناای بیگنیاه
مینییتییسیب بییه اقییوام و مییلییتیاییا و
مذااب مختیلیف شیکیل گیرفیتیه
است.
 -٣دو زمینه مام
در اعییاده جیینییگ دو دولییت
که با پرچم دفاع از هدو میلیت و
دو قومه آداز کیرده انید ایم عیلیل
قدیمی در قالباا و ابعاد جیدیید و
ام فیاکیتیوایای جیدییدی دخیییل
استند.
الف  -داستان قدیمی دشیمین
خارجی برای سرکوب داخلی
اولین و نه الزامیا میایمیتیریین
فاکتور امان اسیت کیه در ایمیه
تحریکا و تحیرکیا قیومیی رد
پاییش را میییتیوان دیید :وقیتیی
دولت معینی هدییر میلییه ا
به جو می آید و بیا نشیان دادن
دشمن خیارجیی بیه سیرا همیلیته
خود میرود حتما بدانید که کیاسیه

ای چ ییرک ییی یین زی ییر ن ییی ییم ک ییاس ییه
مشعش ملی است .حتما بیدانییید
که مساله خارجی علم شده اسیت
تا سر آن همیلیته بیر سیر مسیائیل
داخلی شیره بمالند .خطر خیارجیی
را جلوی چشم مردم میگیرنید تیا
بییر چشییم اییمییان مییردم در قییبییال
مسییائییل واقییعییی داخییلییی خییاک
بپاشند .علم کردن خیطیر خیارجیی
در مقابل مردم در امیه ایینیگیونیه
موارد معموال موضوعی مربیوط
به خطر داخلی اسیت کیه تیوسیط
خود امان مردم دولیت خیودی را
تادید میکند.
در رابطه با مساله قیره بیا
کواستیانیی ایم ایین وضیعیییت
اقتصادی ،فقر گسترده ،بییکیاری
وسی و مردم میعیتیرض در داخیل
آ ربایجان و ارمنیسیتیان اسیت کیه
الیگارشی سرمایه دار حیاکیم در
ایییر دوطیییرس را بیییه صیییرافیییت
آدمشکیاای تازه انیداخیتیه اسیت.
ادس به طور ساده مشیغیول کیردم
مردم با خطر خیارجیی و انیحیراس
توجه و انرخی سیییاسیی رادییکیال
مردم علیه حیکیام داخیلیی اسیت.
اینجا الزم نیییسیت در بیاره وضی
اک ریت عظیم طیبیقیه کیارگیر دو
کشیور م ی یال بییزنیم .یییک نییگییاه
کوتاه در گوگل اطالعا زییادی
در بییاره زنییدگییی زیییر خییط فییقییر
اک ریت مردم تایدست از یکیطیرس
و الیگارشی سرمایه دار حاکیم از
طرس دیگر در ایر دو کشیور در
اختیار ار نامر عیالقیمینید خیوااید
گذاشت.
ب :صف بندی منطقه ای
فاکتور دیگر اوضاع منیطیقیه
در خ ییاورم ییی ییان ییه اس ییت .ا ییم ییان
نییروایاییی کیه امیروز در عیراه،
سوریه و یمن و سایر نقاط با اتکیا
به نیرواای قومی و میذایبیی -
چه به صور دولتاای قیومیی و
مذابی و چیه بیه صیور انیواع
شبه نظامیان اسالمی و قومیی و
قبیله ای  -ااداس اسیتیراتیژییک
سیاسیی خیود ییعینیی تیقیوییت و
تحکیم موقعیت سیاسی و نایاییتیا
اقتصادی خود در مینیطیقیه و بیه

دوره دوم  -شماره ٧٥٦
ایین اعییتیبییار در جیاییان را دنیبییال
میکنند ،تنش دو دولت آ رباییجیان
و ارمنستان و جنیگ قیره بیا را
ام در ایمییین چیایارچیوب میورد
توجه قرار میداند.
روسیه و ترکیه اولییین چیایره
اای متعل به دو کم میقیابیل
استینید کیه ایم بینیا بیر سیابیقیه
طرفداریشیان از ییک طیرس ایین
تنش و ایم بیا تیوجیه بیه تیقیابیل
اخییرشیان در سیورییه بیایید میورد
توجه قرار بگیرند.
روسیه که در جینیگ ١١
سال پیش مستقیما از ارمینیسیتیان
حمایت نظامی میکرد و جینیاییا
شبه نظامیان و ارتیش ارمینیسیتیان
علیییه تیرک زبیانیان قیره بیا بیا
حمایت مستقییم نیظیامیییش پیییش
میرفت ،امروز نقش مرییفیتیری را
ایفا میکند .روسیه از یکطرس بیا
ارمنستان بیه می یابیه جیغیرافیییای
سیاسی  -نیظیامیی بیازدارنیده در
م ییق ییاب ییل ک ییم ی د ییرب ق ییرارداد،
نظامی دفاعیی دارد و از طیرس
دیگر روی دولت آ ربایجان ایم بیه
عنوان شریک تجاری مامیی در
زمینه محصوال نفتی و انیرخی
حساب میکند .در عییین حیال بیا
توجه بی افقی سیییاسیی کیمی
دیرب در خییاورمییییانییه و شییمییال
آفریقا ،در میاجیرای قیره بیا ایم
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م ی ییل گ ییرجس ییت ییان و اک ییرای ییی یین
میخوااد ابتکار عمل سییاسیی را
بدست بگیرد و میوقیعیییت خیود
برای اعاده عظمت از دست رفیتیه
امپراطوری ساب روسیه را تقیوییت
کند.
ترکیه به عنیوان عضیوی از
ناتو در کل تقابل منطیقیه ای در
کم درب و در میقیابیل روسیییه
قرار دارد که مشخصا در سیورییه
این تنش و تقابل مییان دو کشیور
حتی حادتیر شید .ایمییین تیقیابیل
منطقه ای دو کشیور اسیت کیه
خ ییود را در ق ییره ب ییا ا ییم نش ییان
میداد .حمایت اردودیان از دولیت
آ ربایجان عالوه بر این ییک وجیه
ایدئولوخیک  -سیاسی ایم دارد.
ناسیونالیسم ترک در ترکیه خیود
را متولی تاریخیی پیان تیرکیییسیم
میداند کیه در آن آ ربیاییجیان ایم
جییییزوی ازرویییییای بییییازگش ییییت
امپراطوری عی یمیانیی میحیسیوب
میشود که اردودان حتی قصیر
را ام ساخته است! وبه ایناا بیایید
اض ییاف ییه ک ییرد ک ییه دول ییت آک
پارتی که دارد بیش از پیییش در
میان مردم ترکیه منفیور میییشیود
روی ار ایجان ناسیونالیستیی در
میان هملت ترکه بیرای مشیغیول
نگه داشتن مردم و انحیراس تیوجیه
شان حساب میکند.

 -٣نکاتیی در بیاره راه حیل
انسانی
مطلوبترین راه حل مساله قیره
با این است که میردم دو کشیور
ارمیینییسییتییان و آ ربییایییجییان احییزاب
ناسیونیالیییسیت را از قیدر خیلی
کنند ،قدر سیییاسیی را بیدسیت
بگیرند و جامعه ای آزاد و بیرابیر
سازمان داند که در آن تیبیعیییض
به ایچ دلییل و تیوجیییایی جیا
نداشته باشد .اما تا آن زمان و در
متن شرایط کنونی بیه نیظیرم ایین
نکا مام استند:
اوال و قبل از ار چییز ایییچ
نیرو ،جنبش ،حزب ییا سیازمیان و
دولتی که خود جزئیی از مسیالیه
است نمیتواند بیخیشیی از راه حیل
باشد .دولت آ ربایجان و ارمنسیتیان
و سازماناا و و نیییروایا و شیبیه
نظامیان ناسیونالیست  -فاشییسیت
وابستیه ایر دو طیرس بیه عینیوان
محرکین و سازمانیداینیگیان قیتیل
عامیایا و نسیل کشیییایا و آواره
کییردنییاییا در قییره بییا اسییتیینیید و
نمیتوانند و صالحیت ایفای نیقیش
در حل مساله قره با را ندارند.
ثانیا و به ایین اعیتیبیار ایمیه
نیرواا و جنبشاا و دولتااییی کیه
در نقش حامی یکی از طیرفییین
این منازعه قومی ماار شده انید،
از نییقییطیه نییظییر حییل مسیالییه بییی

اعتبار استند.
ثال ا ،ار راه حیل انسیانیی و
موثر مساله تناا زمانیی میمیکین
اسییت کییه بییر بییرابییری اییمییه در
میینییطییقییه تییاکییییید بییگییذارد .اییر
تصویری از سیاست ،دولت ،قیدر
سیاسی ،ساختار سیاسی ،سیسیتیم
قانونی و قضاییی کیه میبینیاییش
تقسیم آن جیامیعیه بیه ارمینیی و
ترک و تعریف حقوه سیییاسیی و
اجتماعی بر پایه این تقسیم بنیدی
ملی و قومی باشد بخشی ازخیود
مساله است و نه راه حل.
مبینیای راه حیل انسیانیی و
میوثییر اییین اسییت کییه کییه اییمییه
انسیانییاییایییی کییه در آن میینییطییقییه
زندگی میکنند فقط و فیقیط بیه
این دلیل و به این خاطر که افیراد
انسانی استند به عنیوان شیایرونید
بیرابیر از امیینیییت و اییمیه حیقییوه
اقتصادی ،اجتماعی ،سیییاسیی و
فرانگی به طور کامل بیرخیوردار
باشند.
رابعا ،استقرار امه این حیقیوه
انسانی باید از ضیمیانیت قیانیونیی،
قضایی ،اجرایی برخوردار باشد.
و بییاالخییره ،اییمییه اییینییاییا در
صورتی ممکن است که:
 امه نیییروایای دولیتیی وشبه نیظیامیی نیاسیییونیالیییسیت -
فییاشیییییسییت ارمیینییی و تییرک از

روحانی و جمهوری اسالمی نامحسوس
کیوان جاوید
روح یییان یییی ب یییا اش یییاره ب یییه
گشتاای نامحیسیوس :کیرامیت
انسان مقدم بر دین است
حسن روحانی ،رئیه جیمیایور
ایران ،بیا اشیاره بیه »گشیتایای
نامحیسیوس امینیییت اخیالقیی «
گفته است که »اولین ومییفیه «
حکومت در قبیال میردم »احیتیرام
به شخصیت ،جایگاه و کرامت «
آنااست زیرا »این کیرامیت میقیدم
بر دین است«.
آیا نبیایید بیرای بیییان ایمییین
جمال زیبا و انسانی و متیین بیه
روحییانییی بییاییتییرییین جییوایییز حییقییوه
بشری دنیا تعل بگیرد؟
آیا نباید فیورا کیمیییتیه نیوبیل
تشکیل جلسه بداد و یک میدال
مداف راستین کرامت انسانیی بیه
روحانی بداند؟

آیا نباید میردم اییران بیه خیود
ببالند که چنیین رئیییه جیمیایور
فایم و با درایت و ماربانی بر سیر
کار است و از حقوه شارونیدی و
انس یییان یییی یییت آن یییا یییا در ب یییراب یییر
»اصولگرایان افراطی «حاکم بیر
قوه قضائیه و نظامیان مستیقیر در
سپاه پاسیداران و گشیت ارشیاد و
بسیج و دیگر نییروایای سیرکیوب
گر جانانه دفاع می کند؟
با این جمله زییبیای روحیانیی
چه کار کنیم؟ آخیونیدی کیه نیه
از درون حجیره ایای پیر و دور
افتاده حوزه علمیه قم ییا نشیسیتیه
بر حصیری کیاینیه چینییین میی
گوید ،کسی که نان و خیرمیاییی
می خیورد و بیا زاید و عیرفیان
الای خود می خوااد به ملکیو
عالء برسد.

ای یین ا ییال ییه ن ییوران ییی دور س ییر
روحانیی ییادگیار رئیییه جیمیایور
پیشین امین حیکیومیت اسیالمیی
است .روحانی نیز رئیییه جیمیایور
امین حکومیت خیونیرییز و قیاتیل
است .حکومتی که طی ایمییین
چند افته قبل بیش از  ٦١نفیر را
به دار کشیده است و میدال میقیام
اول اعدام را در جیایان بیر گیردن
رخیمش آویخته .حیکیومیتیی کیه
دوا و درمییان زنییدانیییییان سیییییاسییی
بیمار را گروگان گرفته اسیت تیا
بخیال خود آناا را به زانو در آورد.
حکومتی که دستیمیزد کیارگیران
را نییمییی پییردازد و خییط فییقییر را
نجومی کرده اسیت .حیکیومیتیی
که به گیفیتیه گیزارشیگیران بیدون
م ییرز ”ای ییران از ن ییظ ییر س ییرک ییوب
مطبوعا در مییان  ٠٦٣کشیور

مقام  ٠٧٣را به خیود اخیتیصیاص
داده است“.
ما میدانیم چرا روحانی حیرس
از کرامت انسانیی میی زنید .در
ایران ییک جینیبیش عیظیییم ضید
حکومت اسالمی و ضد دینیی و
ضد فساد و دیار و چیپیاول در
جریان است .در ایران یک جنیبیش
ریشه دار فرانگی علییه خیرفیا
اسالمی از دل جامعه می جیوشید
و امه زندگی را طلب می کنید.
یک جنیبیش بیرابیری طیلیبیانیه و
آزادیخوااانه کیه میی دانید بیایید
رخیم اسالمیی بیرود تیا میردم بیه
رفاه و آسایش بیرسینید .ایمیه ایین
گشییت ا ییا و از ج ییم ییل ییه گش ییت
نامحسوس را بیرای کینیتیرل ایین
جنبش اجتماعی بنیانکن سیازمیان
داده اند و بودجه سرکوب را چینید

منطقه خارج شیونید .از ییکیطیرس
امه نیرواای دولت ارمنستان بایید
از قره با و افت مینیطیقیه اشیغیال
شده خارج شوند و از طیرس دییگیر
دست نیروایای نیظیامیی و شیبیه
نظامی دولت آ ربیاییجیان بیایید بیه
طییورکییامییل از تییعییرض بییه مییردم
ارمنی منیطیقیه کیوتیاه شیود .بیه
جای این نیرواا باید یک نیییروی
بین المللی که در آن دول طیرفیدار
یکی از طرفیین نیقیشیی نیداشیتیه
باشند در منطقه حضیور داشیتیه
باشد.
 در ناایت با حضیور ییکنیروی بیین الیمیلیلیی و در ییک
فض ییای ام یین و دور از ارع ییاب
نیرواای ناسیونالیست و در ییک
رفیییرانیییدم آزاد میییردم در میییورد
سییرنییوشییت سیییییاسیییییشییان تصییمیییییم
بگیرند.
مجددا باید تاکیید کیرد کیه
وجه اصلی ار راه حل انسانی ایین
است که مستقل از ار تصمیییمیی
که میردم میییگیییرنید بیایید ایمیه
افرادی که در مینیطیقیه زنیدگیی
میکنند به عنوان شایرونیدان بیرابیر
ب ییرس ییم ییی ییت ش یین ییاخ ییت ییه ش ییون یید و
کوچکترین تبعیضی با ار بیایانیه
و توجیای و مشخصا بر میبینیا و
به نام تعل قومی بر عیلیییه شیان
اعمال نشود.
ده برابر کرده اند .روحانی اینایا را
میی بیییینیید و از کییرامیت انسییان
حرس می زند تیا بیه خیییال خیود
این نیروی عیظیییم اجیتیمیاعیی را
کنترل کند ،یا وقیتیی میردم کیل
دستگیاه پیلیییسیی و امینیییتیی و
سرکوبگر این حکومیت را نشیانیه
گرفته انید ،ییک بیخیش دییگیر
حکومت که روحانی در راس آن
قرار گرفتیه اسیت از آتیش خشیم
مردم در امان باشد.
ما با صیدای بیلینید ،طیوری
که دنیا بشوند و پرده گو سیران
حکومت پیاره شیود ،اعیالم میی
کنیم امه سران حکومت و ایمیه
بخشاای رییز و درشیت تشیکیییل
دانده این حکومت مسی یول ایمیه
جنایاتی استند کیه بیر زنیدگیی
مردم ایران حاکیم اسیت .روحیانیی
نمی تواند بخشی از این حکومیت
را از زییر ضیرب میبیارزا میردم
خارج کند .امه بخشایا و جینیا
اای رخیم اسیالمیی بیرای میردم
ایران محسوس اند و مدال جینیاییت
علیه بشریت بر گردن روحانیی ایم
آویزان می شود.
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يادداشتهای هفته
حمید تقوايی

قاتل ستایش جمهوری اسالمی است!
فاجعه تکان دانده قتل ستایش دختر شیش سیالیه
افغانستانی که بوسیله یک نوجوان افده سیالیه ربیوده
شد و په ار تجاوز بقتل رسید میحیل تیالقیی میولیفیه
اای مختلفی در جماوری اسالمی است .این واقیعیه
تکان دانده برآیند و حاصل خشونت ،بیگانه ستیییزی،
کودک آزاری ،جیداسیازی جینیسیییتیی ،میحیرومیییت
جنسی ،بی ارزشی جان انسان و کیال میجیمیوعیه آن
فرانگ و قیوانییین و مینیاسیبیا میذایبیی و فیوه
ارتجاعی و ضد انسانی است که جمایوری اسیالمیی
بر جامعه حاکم کرده است .چنییین جینیاییتیی در ایر
جامعه ای ممکن است ر بداد ولیی در جیمیایوری
اسالمی نظام حاکم و فرانگ و اخالقیا و قوانییین
فوه ارتجاعی حکومتی ،در وقوع چنیین فیجیاییعیی
نقش تعیین کننده ای ایفا میکنند .قصاص و دییه و
قط دست و پا بعنیوان میجیازا  ،اعیدام گسیتیرده در
مالء عام ،قانونی شدن و رواج یافتن تجاوز به دخیتیران
 ۹ساله تحت عنوان ازدواج شیرعیی ،نیگیاه بیه زن و
حتی دختران خردسیال بیعینیوان کیاالی جینیسیی و از
سوی دیگر بیحقوقی مفرط مااجرین افیغیانسیتیانیی و
تحقیر و تواین رسمی به آنیایا از سیوی میقیامیا و
رسانه اای دولتی امه و امه زمینه سیازان چینییین
فاجعه ای استند.
یک استاد جامعهشناسی و عیلیوم تیربیییتیی در
پیارییه در گییفیتوگیو بییا دوییدیهولیه در ایین مییورد
میگوید از آنجایی که در ایران هییک نیوع سیانسیور
عمومی در مورد مس له جنسی وجیود دارد و رابیطیه
دختر و پسیر بیا انیواع میمینیوعیییتایا ،نیاگیفیتیهایا و
مسائلی شبیه این امراه اسیت ،ایمیییشیه بیرای ییک
جوان این مسائل میتواند بسیییار رازآلیود بیاشید و بیه
خاطر امین ام خیلی موق کشیانیده شیدن بیه طیرس
چنین اعمال جنایتآمیزی میتواند با کاراای خیلیی
ساده انجام شود ،به جات اینکه در این جامعه آن قیدر
ممنوعیتاا وحصاراا زیاد استند که یک جیوان نیه
در موردشان میتواند با کسی صحیبیت بیکینید و نیه
عرصه عمومی به اندازه کافی و با صراحت بیا جیوان
اایش در این موارد حرس میزند.ه

این سانسور عمومی و ممینیوعیییتیایا و حصیارایا
واقعیی اسیتینید امیا در روانشینیاسیی اجیتیمیاعیی و
فرانگ و عادا مردم ریشه ندارند .در جامعیه اییران
تابواای جنسی و خشونت علیه زنان و کودکیان قیبیل
از ار چیز مسیالیه ای سیییاسیی اسیت .ایین اسیتیاد
جامعه شناسی مییگیویید هدر اییران دییوار ضیخیییم و
عریض و طویلیی میییان دخیتیر و پسیر و زن و میرد
کشیده شده؛ دیواری که برپاکنندها نه تناا قیوانییین
و سیستم حکومتی که عرس و سینیت و عیاد ایای
رایج در جامعه ام استند.ه
اما باید تاکید کرد عامل اصلی تبلییه و اشیاعیه
و مشروعیت و قانونیت دادن به عیرس و سینین عیقیب
مانده و ضد زن نییز سیییسیتیم حیکیومیتیی جیمیایوری
اسالمی است .در ایران سنن عقب مانده و ارتیجیاعیی
تبدیل به قوانین کشوری شده و بیوسیییلیه میقیامیا و
رسانه اای حکومتی ار روز تبلیه و تشیویی و اجیرا
میشود.
در قتل ستایش راسیسم ضید میایاجیر افیغیانیی و
تابواا و مقدسا ضد زن اسالمی و بی ارزشیی جیان
انسان امه نقش داشته است اما شاید بیدتیریین جینیبیه،
جنایت و خشونت نافته در کینیه قصیاص و سیییسیتیم
قضائی جماوری اسالمی است .این سیییسیتیم اسیت
که جنایت را در جامعه رواج میییداید و میعیمیوال بیا
مجازاتی بدتر از جرم واق شده پاس میگوید.
رسانه اا خبر میداند که پیدر سیتیاییش خیواایان
قصاص قاتل است .سایت دویده وله مینویسد :هپسیر
 ٠٦سالهای بر اساس قوانین ایران بایید تیا پیاییان ٠٨
سالگی در زندان بماند و در روز تولد  ٠٨سیالیگییا
اعدام شوده .این پاسخگوئی به یک جنایت بیوسیییلیه
جنایتی دیگر جزء اصلی سیستم قضائی جیمیایور ی
اسالمی است.
دور باطل جنایت در چارچوب جماوری اسیالمیی
قابل توقف نیست .تناا با درام شکسیتین جیمیایوری
اسالمی و سیستم اخالقی و قضائی ا مییتیوان ایین
توحش را متوقف ساخت.

نظام اسالمی در برابر مدنیت و مدرنیسم!

رتبه سوم در بازداشت روزنامه
نگاران ،رتبه اول در وقاحت!
ب ییییه گ ییییزار س ییییازم ییییان
گزارشگران بدون مرز هایران ییکیی
از سییرکییوبییگییرتییرییین کشییوراییا در
آزادی مطبوعا اسیت.ه بینیا بیه
این گزار جماوری اسالمیی در
زندانی کردن روزنامه نگاران رتیبیه
سوم را در جاان به خود اختصیاص
داه است.
لیست هافتخارا ه جیمیایوری
اسالمی مدام طوالنی تر میشیود.
بعد از رکورد شکنی در اعیدام،
دزدی و فسییاد دولییتییی ،نییقییض
حقوه سیاسی و مدنی شایرونیدان،
نر تورم و خط فقر  -که بنا بیه
گزار نیایادایای بییین الیمیلیلیی
جماوری اسالمی در صیدر و رده
اای باالئی این نوع لیستاا قیرار
دارد  -حیاال نیوبییت بیه سیرکییوب
روزنامه نگیاران رسیییده اسیت .در
اییین میییییان بییاییید مییدالییی اییم در
وق ییاح ییت ب ییه س ییرک ییردگ ییان ای یین
حکومت داد .روحانی ادعیا کیرده
است که فکر نمیییکینید در اییران
هفردی به خاطر روزنامهنگاری ییا
فعالیت رسانیهای دسیتیگیییر شیده
باشد.ه ام اکنون ده ایا روزنیامیه
نگار و فعالین مدیای اجیتیمیاعیی
در زنییدان اسییتیینیید  -کییه بییاراییا
اسامی شان از جیانیب نیایادایای
جاانیی مینیتیشیر شیده -و ده ایا
خبرنگار و نویسنده میمینیوع الیقیلیم
شییده انیید ،یییا مییانیینیید پییوییینییده و
مختاری قربانی قتلیایای زنیجیییره
ای شده اند ،و ییا میانینید سیتیار
باشتی زیر شکنجه جان باخته انید
ام ییا ج یین ییاب روح ییان ییی و دی ییگ ییر
مقاما حکومتی امدنان هفکیر
نمیکننده کسی بخاطیر فیعیالیییت
رسانه ای دسیتیگیییر شیده بیاشید!
وقاحت ام حدی دارد!
در این میان ییک بیار دییگیر
پای هدالیل امنیتیه را بیه وسیط
کشیده اند .بعد از انتشار گیزار

سیازمییان گییزارشییگییران بییدون مییرز
روزن ییام ییه ا ییای ای ییران از ق ییول
مقاما حیکیومیتیی نیوشیتیه انید
ههاگر مطبوعا یا روزنامهنیگیاران
با محدودیتیی میواجیه مییشیونید
دالیل امنیتی دارد.ه ایین تیوجیییه
وقیحانه یکبار دیگر اامیت حیذس
اتاام هاقدام علیه امنیت میلییه از
پرونده زندانیان سیییاسیی را میورد
تاکیید قیرار میییداید .ایین ییک
خواست مام بیانیه جعفیر عیظیییم
زاده و اسماعیل عبدی اسیت کیه
سزاوار حمایت قاط امه قیربیانیییان
سرکیوب جیمیایوری اسیالمیی از
جمله نویسندگان و اینیرمینیدان و
روزنامه نگاران و فعالیین میدییای
اجتماعی است.
جیمیایوری اسیالمیی میانینیید
اییمییه حییکییومییتییاییای مسییتییبیید و
سرکوبگیر ایمیواره اعیتیراضیا و
مبیارزا حی طیلیبیانیه نیه تینیایا
فعالین جنیبیش کیارگیری بیلیکیه
امه مبیارزیین و آزادییخیواایان را،
اقدام علیه امنیت ملیی خیوانیده و
با این توجیه آنیایا را بیازداشیت و
زندانی و اعدام کیرده اسیت .بیایید
این اسلحه را از دست سرکوبیگیران
حاکم خارج کیرد .جیا دارد ایمیه
نییاییاداییا و فییعییالییییین در جیینییبییش
کارگری ،جنبش معلمان ،جنیبیش
آزادی زن ،جنبش دفیاع از آزادی
مطبوعا و آزادی قیلیم و بیوییژه
جنبش آزادی زنیدانیییان سیییاسیی
فعاالنه به مقابله با انگ و اتیایام
رنگباخیتیه هاقیدام عیلیییه امینیییت
ملیه برخیزند .این یک گام مایم
در مبیارزه بیرای آزادی زنیدانیییان
سیاسی و ممانعیت از تیعیقیییب و
بازداشت و پیرونیده سیازی عیلیییه
نیرواا و فعالین سیاسی و میدنیی
است.

دوره دوم  -شماره ٧٥٦
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زنده باد اول مه

سرمایه داری بزرگترین خطری است که زمین را
تادید میکند! جنگ و ترور و اعدام و شکنجه و
دیکتاتوری و سرکوب و حاکمیت جال و خرافه و
تنازعا ملی و قومی و مذابی ،فقر و فالکت و
بیکاری و افسردگی و خودکشی ،تبعیض و
نابرابری و انواع ستم اا و محرومیت اا و بیعدالتی،
امه ایناا در کنار تبدیل کردن قدر عظیم کار و
خالقیت بشر به پول و سرمایه و ثروتی بیگانه و
حاکم بر بشر ،و تبدیل کردن اک ریت عظیم بشر به
بردگان مزد ،مشخصه سرمایه داری در دو قرن
گذشته بوده است .اما اکنون سرمایه داری و حرص
بی پایانش برای سود و انباشت ،امه این مشخصا
را به حد ناایی خود رسانده و حتی نفه موجودیت
بشر را نیز تادید میکند .آینده زندگی در گرو
راایی از شر سرمایه داری است .تناا نیرویی که
میتواند زمین و ساکنانش را از این خطر برااند اتحاد
و مبارزه جاانی امه بردگان مزد ،خل ید سیاسی و
اقتصادی از طبقه سرمایه دار و بازگرداندن اختیار به
انسان است .اول مه ،روز جاانی کارگر ،روزی برای
نمایش عزم و اتحاد ،روزی برای تجدید پیمان برای
انجام این کار است.
اول مه در عین حال روزی برای طر خواستاای
مشخص ماست .کااش ساعت کار ،خواست سنتی
اول مه ،در کنار خواست افزایش دستمزد و مقابله با
سیاست اای ریاضت کشی اقتصادی که از ایران تا
یونان و از فرانسه تا آمریکا و چین خون بشریت را در
شیشه کرده است ،از جمله این خواستاا است .اول مه
روزی است که باید امه جا علیه یک درصدی اا،
علیه بانکاا و مفتخوران ،علیه آیت الله اای
میلیاردر و دولتاایشان به میدان آمد و یکصدا فریاد
زد دیگر به است! بیکاری به است! فقر نابود باید
شود! تبعیض و نابرابری پایان باید یابد! ثرو عظیمی

که بشر امروز تولید میکند اگر در جنگ اا و
مخارج ارتش اا و دولت اای پلیسی و در حساب
بانکی سرمایه داران ادر نرود ،ازار بار کفاس ریشه
کن کردن امه مصائب بشر را میداد.
در ایران اول مه قبل از ارچیز روزی برای
اعتراض علیه جماوری اسالمی و حکومت آیت الله
اای میلیاردر است .روزی برای اعتراض علیه
دستمزداای مادون فقر ،روزی برای اعتراض علیه
بیکاری میلیونی و روزی برای مبارزه برای آزادی
تشکل و اعتصاب است .اول مه در ایران روزی برای
طر خواست آزادی اای سیاسی و بویژه آزادی
زندانیان سیاسی و از جمله رابران کارگران و معلمان
است .اول مه روزی برای اعتراض علیه ارگونه
تبعیض و نابرابری بویژه تبعیض علیه زنان است .اول
مه امینطور روز اتحاد امه بخش اای طبقه کارگر
است ،اعم از کارگران بخش تولید و بخش خدما ،
اعم از شادل و بیکار ،اعم از بخش اایی که دوران
تحصیل و آمادگی ورود به بازار کار را میگذرانند
و آناا که دوران سخت بازنشستگی را سپری
میکنند .اول مه روز اتحاد بشریت برای دفاع از
زندگی در برابر بربریت سرمایه داری و حکومت
اسالمی آنست.
حزب کمونیست کارگری با تمام قوا به استقبال
روز جاانی کارگر میرود و دست تک تک زنان و
مردانی که برای برپایی ارچه باشکواتر اول مه در
ایران و جاان تال میکنند را میفشارد.
زنده باد اول مه روز جاانی کارگر
حزب کمونیست کارگری ایران
 ١٦فروردین  ٠٥ ،٠٣٣٥آوریل ١١٠٧

گشت امنیت اخالقی نامحسوس" هم شکست خواهد خورد!

هسردار حسییین سیادجیی نیییاه
فرمانده نییروی انیتیظیامیی تیایران
بیزرف ازآدییاز بییه کییار  ٦اییزار
نیروی پیلیییه در قیالیب هگشیت
امنیت اخالقی نامیحیسیوسه خیبیر
داد و گفت :هنیروی نیامیحیسیوس
گشت امنیییت اخیالقیی ،بیرخیورد
عملی ندارد و فقط شماره پیالک
فرد خاطی را بیه گشیت امینیییت
اخالقی پیامیک میییکینید.ه ایین
مقام سرکوبگر حکومت اسیالمیی
اضییافییه کییرد :هچییاییار مییوضییوع
اساسی در سطح معابیر اصیلیی و
بزرگراه اا مد نیظیر میاسیت .وی
آلودگی صوتی ،حرکا پر خیطیر
در حوزه راانمیاییی و رانینیدگیی،
مزاحمت نیوامیییه و ایمیدینییین
کشییف حییجییاب در خییودرو را از
جمله این موارد عنوان کرد.ه
امه میدانند که ادس اصلیی
حکومت اسالمیی از اییجیاد ایین
نیروی  ٦١١١نفره اساسا مقابله بیا
حییجییاب اسییالمییی و تییاکییتیییییک
اعییتییراضییی امییروزه زنییان یییعیینییی
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هکش ییف ح ییج ییاب در خ ییودروا ییاه
است .و این گیوشیه ای از جیدال
دائ ییم ییی زن ییان ع ییل ییی ییه ح ییک ییوم ییت
اسالمی است .جدالی کیه سیو
آن در  ٨م ییارس  ٠٣٥٦و ب ییا
اعییت ییراض گس ییت ییرده زن ییان ع ییل ییی ییه
حجاب اسالمی زده شد و تیا روز
شیرین سرنگیونیی ایین حیکیومیت
ادامه خوااد یافت .مبارزه عیلیییه
حیجیاب اسیالمییی ،میبیارزه بییرای
آزادی زنان و لغو امیه قیوانییین و
مقررا ضد زن ،یکی از عیرصیه
اای اصلی نبرد اجتماعی امیروز
و در پ ییروس ییه س ییرن ییگ ییون ییی رخی ییم
اسالمی و تحق خیواسیت دییریینیه
مردم مبنی بر آزادی و بیرابیری و
رفاه و سعاد امگان است.

س یییازمییییانییییدا یییی هنیییییییییروی
نامحسوس گشت امنیت اخالقییه
نشاندانده این حقیییقیت اسیت کیه
ح ییک ییوم ییت اس ییالم ییی ع ییل ییی ییرد ییم
سرکوب روزمره و سیسیتیمیاتیییک
زنان و صرس مخارج انیگیفیت نیه
تناا نتوانستیه اسیت میبیارزه زنیان

عییلیییییه حییجییاب اسییالمییی را بییه
شکست بکشاند و آناا را وادار بیه
تسلیم کند بلکه برعکه صیفیوس
خود حیکیومیت در ایین جیدال دو
شقه شده و از امیییشیه نیاتیوان تیر
شده است .روزی نیست کیه آییت
الله اای ریز و درشیت حیکیومیت
که شااد پیییشیروی زنیان عیلیییه
حجاب و سایر میقیررا اسیالمیی
استند ،آه و ناله سر نیداینید .اگیر
دی ییروز از ب ییدح ییج ییاب ییی ص ییح ییب ییت
میییییکییردنیید امییروز مییجییبییورنیید از
کشف حجاب وازدواج سفید حیرس
بزنند .جنبش راایی زن و جینیبیش
ضد مذابی ،قدرتمندتر ،گسیتیرده
تر و تعرضی تر از آن است که بیا
بسیج  ٦١١١نیفیر کیه قیرار اسیت
پ ییی ییام ییک! ب ییه هگش ییت ام یین ییی ییت
اخالقییه بیداینید تیاثیییری بیر آن
داشته باشد .واقعیت اما از ایینیایم
جالب تر است .خیود ایین نیییروی
گشت امنیت اخالقی محسوس و
نامحسوس نیاز به کنترل اخیالقیی
توسط یک نیییروی دییگیر دارد!
این فقط مایه ریشخند بیشتر زنیان

؟

از ما میپرسند:

چنین مناسبا متعالی و
خالقی بین فرد و جامعه در نظام
سرمایه داری نمی تواند برقرار
شود .چرا که اساس برابری
بورخوایی مناسبا بازار و مبادله
کاالاا است .کاالاا بر پایه
ارز مبادله ،یعنی کار اجتماعا
الزمی که برای تولید شان
صرس شده ،مبادله میشوند.
انساناا ام بر اساس ارزشی که
تولید میکنند یا در اختیار دارند
تعریف میشوند .باالخره باید برای
ار چیزی بپردازید و یا کسی
باید برایتان بپردازد .وای بحال
روزی که نداشته باشید بپردازید!
اما حتی امین مبادله برابراا ام
در جامعه سرمایه داری صوری
و قالبی است .یعنی در یک
مورد اساسی و تعیین کننده که
بنیاد کل زندگی و تولید
اجتماعی است ،این مبادله برابراا
عمال نقض میشود .آنام وقتی
است که کارگر کاالیش یعنی
نیروی کار را به بازار میبرد و
به سرمایه دار میفروشد .در این
مبادله کارگر حتی اگر تمام
ارز نیروی کار را ام بگیرد،
باز وقتی که سرمایه دار این
نیروی کار را مصرس میکند
ارزشی بیشتر از آنده برای ارز
نیروی کار پرداخته بدست می
آورد؛ که امان سود مربوطه
باشد .در نتیجه مبادله برابراا در
بازار عمال به تصاحب بالعوض
قدر خالقه کار و تولید بشری
توسط طبقه سرمایه دار منجر
میشود .منشاء امه بدبختی اا
و از جمله نابرابری اای
وحشتناکی که اکنون با آن
مواجه استیم امین است .اینکه
چند ده نفر میلیاردر در دنیا به
اندازه نصف تمام مردم دنیا ثرو
دارند ،نتیجه طبیعی و ناگزیر
امین برابری بورخوایی یعنی
همبادله برابرااه در بازار است.
برای پایان دادن به این بربریت

ناشی از حاکمیت بازار و سرمایه
و مالکیت خصوصی باید شعار
هاز ارکه به اندازه قابلیتش و به
ارکه به اندازه نیاز ه را
متحق کرد .برای این کار باید
کل مناسبا اجتماعی تولید را
عوض کرد .باید از بورخوازی
سلب قدر سیاسی و اقتصادی
کرد .باید کل وسائل تولید
اجتماعی به تملک اشتراکی
جامعه در بیاید .باید به خرید و
فرو نیروی کار و بردگی
مزدی پایان داد .باید کار به
فعالیتی داوطلبانه و آزاد و
حقیقتا خاله تبدیل شود .باید
بازار و مبادله و کاال و پول و
بانک و سرمایه و است مار را به
موزه عصر ماقبل تاری سپرد.
باید تولید ثرو اجتماعی و توزی
آن در خدمت تعالی فرد و جامعه
قرار گیرد.
بعنوان نکته پایانی بگویم که
این شعار هاز ارکه به اندازه
قابلیتش و به ارکه به اندازه
نیاز ه اختراع کمونیستاا نیست.
این شعار قبل از مارکه نیز
مطر بود ،ارچند او نقش
اساسی در توضیح و توده گیر
کردن آن داشت .ارکه کالاش
را قاضی کند خود میتواند به
این شعار برسد .ایچ چیز
طبیعی تر از این نیست که یک
جامعه انسانی بیدریه از تمام
اعضایش مستقل از توان و
مرفیت آناا نگاداری کند و در
عوض افرادی که در چنین
جامعه ای پرورده میشوند تمام
استعداد اا و خالقیت اای خود
را بیدریه در خدمت تعالی امه
قرار داند .اامیت مارکه بویژه
در این بود که نشان داد چگونه
این آرزو و آرمان دیرینه بشر که
در شعار فوه مستتر است
میتواند در دنیای واقعی متحق
شود.

و جوانان است.

نمونه ای از وارفتگیی حیکیومیت
در مقابل پیشروی زنان است.

اگیر دسیتیجیا اوبیا حیزب
الییلییه ،گشییت انصییار و بسیییییج و
نیروی انتظامیی و سیپیاه و انیواع
نیرواای هدیبیه و اسییید پیاشیان
حکومتی نتوانستند جنبش عیلیییه
حجاب را به شکست بیکیشیانینید،
این اقدام نیز از پیش میحیکیوم بیه
شکست است .حکومت در مقابیل
این جنبش ناتوان تر از این حیرفیایا
است .هفیتیوایه خیامینیه ای بیه
مناسبت دید و بیازدییدایای نیوروز

حزب کمونیست کارگیری بیه
زنان آزادیخواه و برابری طلیب درود
میفرستد و امه مردم آزادیخیواه را
به گستر مبیارزه عیلیییه رخییم
اس ییالم ییی ح ییول پ ییرچ ییم آزادی و
برابری و رفاه فرامیخواند.
حزب کیمیونیییسیت کیارگیری
ایران
 ٠٨آوریل ١١٠٧
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 ٣اردیبهشت ٠٣٣٥

انترناسیونال

کارگران در هفته ای که گذشت
شهال دانشفر
بیانیه مشترک جعفر عیظیییم
زاده و اسماعیل عبدی پالتفرمی
برای گرامییداشیت روز جیایانیی
کارگر
ییکییی از اتییفییاقییا مییاییم در
آستانه روز جاانی کارگر ،بیییانیییه
مشتیرک جیعیفیر عیظیییم زاده از
راییبییران کییارگییری و اسییمییاعیییییل
عبدی از رابران معلمان معیتیرض
است .یک خیواسیت مشیخیص و
برجسته این بیییانیییه اعیتیراض بیه
امنیتی شدن مبیاراز کیارگیران،
معلمان و ار انسان معتیرضیی بیه
وض موجود و بیه دسیتیمیزدایای
چند بار خط فقیر و ایر تیالیشیی
برای ایجاد تشیکیل ییابیی اسیت.
جعیفیر عیظیییم زاده و اسیمیاعیییل
عبدی در ایین بیییانیییه خیواسیتیار
خارج کردن اتاام هاجتماع و تبیانیی
علیییه امینیییت میلیی کشیوره از
پرونده مفتو کارگارن و میعیلیمیان
مییعییتییرض و بییرداشییتیین اییینییگییونییه
اتااما جیعیلیی از پیرونیده ایای
خود ودیگر فعیالییین کیارگیری و
معلمان زندانی شده اند .حمایت از
این خواست یعنی حماییت از حی
تشکل ،حمایت از ح تجم و بیر
پایی تجمعا اعیتیراضیی و حی
آزادی بیان و نیز حیمیاییت از حی
ب ییرگ ییزاری م ییراس ییم روز ج ییا ییان ییی
کارگر است ،که امواره کارگیران
به خاطر مورد پیگرد و تیعیرض
قرار گرفته اند.
اعالم ایین خیواسیت از سیوی
این دو رابر کارگری و کیارزاری
که پیییرامیون آن شیکیل گیرفیتیه
است ،یک تیدارک میایم بیرای
برگزاری روز جاانی کارگراست.
تا کنون تیعیدادی از تشیکیل
اای کارگری از جملیه اتیحیادییه
آزاد کارگیران اییران ،سینیدییکیای
نیییییشییکییر اییفییت تییپییه و کییمیییییتییه
پیگیری برای ایجیاد تشیکیلیایای
کارگری ،کانیون ایای صینیفیی
معلمان از چینیدیین شیایر و نیییز
فیعیالیییین و رایبیران کیارگیری و
معلیمیان از زنیدان و از بیییرون از
زندان و نیز لیییسیتیی  ٣٣نیفیره از
زندانیانی که به جرم سیییاسیی در
زندانند و زندانیانی کیه جیرم آنیایا

سیاسی نیست و امگی در زنیدان
رجایی شار بسر میبرند ،با بییانیییه
اای پیرشیورشیان از ایین بیییانیییه
اعتراضی حمایت کرده و بیه طیور
واقعی کیفرخواست خود را اعیالم
کرده اند .به این معینیی بیییانیییه
جعیفیر عیظیییم زاده و اسیمیاعیییل
عبدی پیالتیفیرمیی بیرای میتیحید
شدن کارگران و میعیلیمیان عیلیییه
است مار و بردگی کیاری ،عیلیییه
ریاضت اقتصادی و تعرضیا ایر
روزه ب ییه زن ییدگ ییی و م ییع ییی ییش ییت
کارگران و کل جامیعیه و عیلیییه
سرکوبیایاسیت و نیییز پیالتیفیرمیی
بیرای گییرامییییداشیت اول میه روز
جاانی کارگر است .این بیییانیییه
اا بیش از بیش جایگاه مام اقیدام
اعتراضیی جیعیفیر عیظیییم زاده و
اسماعیل عبدی را میقیابیل چشیم
امگان قرار میداد.بخش اایی از
این نامه اای حمایتی را در زییر
میخوانید:
 واق ییع ییی ییت ای یین اس ییت ک ییهامنیت اک ریت جامیعیه بیا پیایییین
نگه داشتن دستمیزدایا بیه میییزان
بیش از  ٣بیرابیر زییر خیط فیقیر،
محروم کیردن بیییکیاران از بیییمیه
بیکیاری و روا داشیتین مصیائیب
دیگر بواسطه سرکوب عرییان کیه
باعق فحشاء ،اعیتیییاد و از ایم
پاشیدن بنیان خانیواده ایا گیردییده
اند ،به خطیر افیتیاده اسیت .اتیایام
هاقدام علیه امنیته بیایید میتیوجیه
سرمایه داران و کارفرمایان گیردد
و آنیایا اسیتینید کیه بیایید میورد
پیییییگییرد ،مییحییاکییمییه و مییجییازا
گردند ،نه کسانی میانینید جیعیفیر
عظیم زاده و اسماعیل عبدی کیه
مدافعان واقعی امنییت عیمیومیی
می باشند .از اینرو ضرور مبیرم
دارد کارگران ،معلمان ،پیرسیتیاران،
بازنشستگان و بییکیاران در قیالیب
جمیعیایا ی خیود و تشیکیلیایای
مستقیل ایمیگیام بیا تشیکیلیایا و
سازماناای کیارگیری و میدافی
حقوه انسان در سطحی گسترده و
جاانی با دفیاع قیاطی از جیعیفیر
عظیم زاده و اسیمیاعیییل عیبیدی
خیواایان مییمینیوعییییت وارد کییردن
اتاامیا ه اقیدام عیلیییه امینیییت
ملی ،اخالل در نظم و تبلیه عیلیییه

نظام ه به معترضیان بیه وضیعیییت
معیشیتیی و فیعیالییین و رایبیران
جنبش کارگری ایران و حذس ایین
اتییا ییامییا از پییرون ییده اییای آن ییان
گردند.ه
 کییانییون صیینییفییی مییعییلییمییاناسییالمشییاییر مییییینییویسیید:ه کییانییون
صنفیی میعیلیمیان اسیالمشیایر در
راسییتییای ااییداس خییود ،حییمییایییت
قاط خود را از بیانییه مشیتیرک
اسماعیییل عیبیدی ،دبیییر کیانیون
صنفی معلمان ایران و جعفرعیظیییم
زاده رئیه ایا میدییره اتیحیادییه
آزاد کارگران ایران  ،اعیالم نیمیوده
و ضمن اینیکیه خیواسیتیه آنیایا را
خواسته خیود میییدانید ،خیواسیتیار
برخورد دیر امنیتیی بیا فیعیالیییت
اای صنفی معلمان و کیارگیران
و آزادی بدون قییید و شیرط تیمیام
فعاالن صنفی است.
 کییانییون صیینییفییی مییعییلییمییانگ ییی ییالن م ییی یین ییویس یید:هام ییی ییدواری ییم
مس ولین با اقدام اسیاسیی ضیمین
رسیدگی به خیواسیتیه ایای ایین
دوزندانی ،اقدامی درخور و مغیاییر
آنده تا کنون انجیام داده انید ،در
پیش گیرند .در دیر ایین صیور
ع ییواق ییب خ ییط ییرن ییاک ن ییاش ییی از
اعتیصیاب دیذای نیامیحیدود ایین
زندانیییان میتیوجیه نیظیام قضیاییی
کشور خوااد بود.
 سندیکای کارگران نیشکیرافت تپه در دفاع از جعفر عیظیییم
زاده و اسیمیاعیییل عیبیدی طیی
بیییییانیییییه ای تییحییت عیینییوان هچییه
کسانی امنیت جامیعیه را بیخیطیر
م ییییی ییییان ییییدازن یییید؟!ه ،چ یییین ییییی یییین
مییگیویید:هاکینیون دو تین از ایین
رابران زندانی جیعیفیر عیظیییم زاده
رئیه اتیحیادییه آزاد کیارگیران و
اسیمیاعیییل عیبیدی دبیییر کیانیون
صیینییفییی مییعییلییمییان در حییرکییتییی
متحیدانیه عیلیییه ایین فشیارایای
ام یین ییی ییت ییی ب ییه پ ییاخ ییواس ییت ییه و در
اعتراض به وارد کردن اتیایامیاتیی
از قبیل ه اجیتیمیاع و تیبیانیی بیه
قصیداقیدام عیلییییه امینییییت میلییی
کشوره به فیعیالیییتیایای صینیفیی
وت ییج ییم ییع ییا و اع ییت ییص ییاب ییا و
اعتراضا کارگری ،اعالم کیرده
اند که از روز دام اردییبیایشیت و

درآسییتییانییه روز جییاییانییی کییارگییر
اع ییت ییص ییاب د ییذای خ ییودرا آد ییاز
میکننید .سینیدییکیای کیارگیران
نییشیکیر ایفیت تیپیه ضیمین ابیراز
نگرانی از سالمیت ایین دو رایبیر
کارگری و معلمان پیه از آدیاز
اعتصاب دذا ،از خواست بیحی و
انسانی وقانونی آناا در اعیتیراض
به امنیتی کردن فیعیالیییت ایای
صنفی وتجمعا و اعتصابا وبیا
رد اتییاییامییا وااییی از قییبیییییل ه
اجتماع و تبانی به قصداقدام علییه
امنیت ملی کشور و تبلیه عیلیییه
نییظ ییامه ق ییاطییع ییان ییه دف ییاع ک ییرده و
خواستار محاکمه مسببینی اسیت
که با اقیدامیا خیود زنیدگیی و
آسایش و امنیت اک رییت جیامیعیه
را با تبعا نااینیجیار اجیتیمیاعیی
ناشی از آن ،به مخیاطیره انیداخیتیه
اند.ه.
 معلمان بروجیرد و جیمیعیییتفرانگیان استان زنجان طی بیانییه
ای حمایت خود را از بیانیه جعیفیر
عظیم زاده و اسیمیاعیییل عیبیدی
اعالم کرده و خواستار ازادی بیدون
قید و شرط آنان شده اند.
جعفر عظیم زاده و اسیمیاعیییل
عبدی در بیانییه مشیتیرک خیود
در گ ییرام ییی ییداش ییت روز ج ییا ییان ییی
کارگر اعیالم کیرده انید کیه از
روز دام اردیبایشیت وایمیزمیان بیا
گ ییرامیییی ییداشیییت اول همییییه روز
امبستگی جاانی طبقیه کیارگیر
اقدام به اعتصاب دذای نامیحیدود
خوااند کرد.
 ااشم خیواسیتیار بیه عینیواننماینده کانون صنفی میعیلیمیان در
خ یییراس یییان در ب یییی یییان یییی یییه خ یییود
مییییینییویسیید:هاییمییکییاران! نییه تیینییاییا
مییعییلییمییان و مییلییت ،بییلییکییه دنیییییا
حاکمان ایران را زیر نیظیر دارنید و
می بینند با معلمان شان چگیونیه
رفتار میییشیود .حیکیومیتیی کیه
معلم اایش را زنیدان و تیبیعییید و
اعدام کند ،بسیییار لیرزان و دیییر
قابل اعتماد اسیت .بینیابیرایین ای
معلمان ایران ،پرچم آزادگی را در
زندان برافراشیتیه نیگیه داریید کیه
پیروزی نااییی از آن میلیت اییران
است.
 پروین میحیمیدی از رایبیرانکارگری و عضیو ایییا میدییره
اتیحیادییه آزاد کیارگیران اییران در
بیانیه ای تیحیت عینیوان هبیاز ایم
تعریف وارونه ی هامنیت میلییه ،
مینویسد:ه مناف اک ریت جامیعیه
ی ییع یین ییی ص ییف م ییی ییل ییی ییون ییی ٣٣
درصدی ااست و دقیقیا کسیانیی
که مناف  ٣٣درصید جیامیعیه را

به خطر انداخته اند ،بیایید بیه جیرم
هاجتماع و تیبیانیی بیه قصید اقیدام
علیه امینیییت میلییه ،میحیاکیمیه
شوند .کسانی که بیا طیرحیایای
اقتصادی شان ،بیاعیت میییشیونید،
در ار ساعت  ٠٥١کارگیر اخیراج
و از زنیدگیی سیاقیط شیده و بیه
صف گرسنگان و بیکاران جامیعیه
بپیوندند و از امین صف میلییونیی
بیکاران برای ارزان نیگیاه داشیتین
دستمزد کیارگیران ،نیایاییت سیوء
استفاده را میکنند ،کسانییکیه بیا
انگیزه سود بیشتر بی اعیتینیاء بیه
جیییان انسیییانیییایییا شیییراییییطیییی در
محیطاای کار فراایم میییکینینید
کییه روزانییه  ٥کییارگییر قییربییان ییی
تولیدشان میشود و جیان میییداید،
کسانیی کیه میییزان دسیتیمیزدی
برای میلیوناا کارگر و میعیلیم و
پرستارو ...تعییین میییکینینید کیه
فقر و گرسنگی را در سفره ایای
آناا ناادینه کنند ،کسیانیییکیه بیا
تحمیل بیرحمانه ترین اسیتی یمیار و
حقار به کودکان کار و خیییابیان
متعل به خانواده اای کیارگیری
ثرو نجیومیی بیه چینیگ میی
آورند ،کسانی کیه درمیان را بیه
گرو گرفته اند تیا میرف را بیه
خانواده ایای آنیان ایدییه داینید،
کسانیکه ...امه ایینیان بیایید بیه
جرم هاجتیمیاع و تیبیانیی بیه قصید
اقدام علیه امنیت ملیه محاکیمیه
شوند.
 بانام ابراایم زاده از رایبیرانکارگری شناختیه شیده در زنیدان
در حمایت از بیانیه جیعیفیر عیظیییم
زاده و اس یییم یییاع یییی یییل ع یییب یییدی
مینویسد:همن ضمن اعالم حماییت
قاط از بیانییه مشیتیرک جیعیفیر
عظیم زاده و اسیمیاعیییل عیبیدی
انتظار وسیعترین حمایتاا را از ایین
عزیزان دارم و بر این باورم که ایین
یکی از اقداما مام امسیال میا
در گ ییرام ییی ییداش ییت اول م ییه روز
امیبیسیتیگیی جیایانیی کیارگیران
است.ه
  ٣٠نفر از زندانیانی کیه بیهجرم سیییاسیی در زنیدانینید و نیییز
زندانیانی که جیرم آنیایا سیییاسیی
نیست ،از زندان رجایی شار طیی
بیانیه ای به مناسبت روز جایانیی
کارگر ،از خواستاای اعیتیراضیی
جعیفیر عیظیییم زاده و اسیمیاعیییل
عیبییدی بییه عیینیوان خییواسییتییاییای
مشترک معلمیان و کیارگیران و
تمام مردم زحمتکش حمایت کیرده
و بر اتحاد و امیاری برای داشتین
یک زندگی انسانی تاکید نمیوده
اند .امدنین در بخش دیگری از

دوره دوم  -شماره ٧٥٦
این بیانییه ،آنیایا بیر خیواسیتیایای
فوری ای چون خارج کردن اتایام
هاجتماع و تیبیانیی بیه قصید اقیدام
علیه امنیت ملی کشوره و دیگیر
اتااما امنیتی از پرونده میفیتیو
کارگران و میعیلیمیان میعیتیرض و
امه اکتیویست اای سیییاسیی و
لغو احکام صادر شده زنیدان بیرای
آنان ،افزایش دستمزداا به بیاالی
خییط ف ییقییر ،بییی ییم ییه درم ییان ییی و
تییحییص یییییل رای ییگییان ب ییرای اییم ییه،
افزایش حیقیوه بیازنشیسیتیگیان بیه
باالی خط فقر و پرداخیت بیمیوقی
آن ،اجرای قانون مشادیل سیخیت
و زیییان آور و امین شییدن فییوری
م ییح ییی ییط ا ییای ک ییار ،پ ییرداخ ییت
ف ییوری دس ییت ییم ییزدا ییای م ییع ییوق ییه،
زن ییدگ ییی ش ییایس ییت ییه ب ییرای ت ییم ییام
کودکان و برخورداری آناا از حی
تحصیل رایگان و ییک زنیدگیی
شاد ،برابری کیامیل زن و میرد،
لغو مجازا اعدام ،رف تبعیییض
حقوه کارکنان دولت ،و ...تاکیید
شییده اسییت .اییمییدیینییییین ارخنییگ
داودی از زنییدانییییان سییییاسییی در
رجایی شار طی بیانیه ای به ایین
حمایت اا پیوسته است.
بدین ترتیب حمایت از بیییانیییه
جعیفیر عیظیییم زاده و اسیمیاعیییل
عبدی تبدیل بیه کیارزاری بیرای
کیفرخواست کارگران علیه فقیر و
فالکت و بیییحیقیوقیی و تیوحیش

سرمایه داری حاکم و برای بابیود
فوری شرایط زندگی و معیییشیت
کارگران و کل جامعه تبدیل شیده
است .امروز کارگران  ،معلمیان و
بخش عظیم حقوه بگیران جیامیعیه
بر خواست افزایش فیوری حیداقیل
دستمزد اا سه میلیییون و پیانصید
ازار تومان ،کیه رقیم اعیالم شیده
خط فقر است  ،تاکید دارند و در
چنین فضایی از جینیب و جیو
اعتراضی است کیه بیه اسیتیقیبیال
روز جاانی کارگری میرویم.
خالصه کالم ایینیکیه بیییانیییه
مشیتیرک جیعیفییر عیظییییم زاده و
اسمیاعیییل عیبیدی تیاکیییدی بیر
اتحاد کارگران و معلیمیان بیر سیر
خواستاایشان است .این بیانیییه در
عین حال بیر خیواسیتیایای فیوری
ا ییم ییه ک ییارگ ییران و م ییردم دس ییت
میگذارد .وسیعا از آن حیمیاییت
کنیم و خواستاای آنرا به پیالتیفیرم
اعتراض متحد و سیراسیری خیود
برای روز جاانی کیارگیر تیبیدییل
کنیم .امیانیطیور کیه در بیییانیییه
اای حمایت از جعفر عظیم زاده و
اسماعیل عبدی اعالم شده اسیت،
این حاکمان سرمایه اسیتینید کیه
بخاطر تحمیل چنین جیاینیمیی از
توحش و بربریت بر گرده کیارگیران
و کل جامعه ،جامعیه را نیا امین
کرده و به قاقرا کشانده و بیخیاطیر
آن باید محیاکیمیه شیونید .جیای

انترناسیونال
کارگران ،معلمان و مردم معتیرض
کییه خییواسییتییشییان یییک زنییدگییی
انسانی است ،زندان نیست .و ایین
اعتراض را بیه شیعیار و پیالکیارد
روز اول مه خود تبدیل کنیم.
اجتماعی چند ازار نیفیره در
مقابل مجله
تجمی اعیتیراضیی مشیتیرک
معلمان بازنشسته و بیازنشیسیتیگیان
صنای فوالد در میقیابیل میجیلیه
با شعاراایی چون خیط فیقیر سیه
میلیون حقوه ما یه میلیون ،بییمیه
رایگان ح مسلم ماست ،معیشیت
منزلت ح مسلیم میاسیت ،ییک
اتفاه مام در افته گذشته اسیت.
بازنشسیتیگیان صینیایی فیوالد بیه
نمایینیدگیی از  ٨٥تیا  ٣١ایزار
ا ییم ییک ییار خ ییود در اع ییت ییراض ب ییه
حقوقاای معیوقیه و وضی بیییمیه
شان به تاران آمده بودند .میعیلیمیان
بازنشسته نییز بیرای اعیتیراض بیه
سطح نازل حقوقاا و تبعییض گیرد
آمده و با پالکیارد خیط فیقیر سیه
میلیون ،حقوه ما یک میییلیییون،
صییدای اعییتییراضییشییان را عییلییی ییه
زن ییدگ ییی زی ییر خ ییط ف ییق ییر اع ییالم
داشتند .برپیاییی چینییین اجیتیمیاع
عظیمی در مقابل مجله کیفییت
جدیدی از اعتراضا کارگری و
معلمان را به نمایش میییگیذارد .و

تلويزيون كانال جديد از شبكه "نگاه
شما" در هاتبرد پخش ميشود.
فرکانه ٠٠١١١ :پوالريزاسيون :عمودي
سيمبل ريت۵/۵:FEC ١7٥١١ :
تلويزيون كانال جديد درGLWIZنيز قابل دريافت است.
برای دريافت برنامه از طري جی ال وايز به آدرس زير مراجعه كنيد:

Negah E Shom

http://www.glwiz.com/
تلفن تماس٥٥٦٩٦٥١٠١٠١٠٠ :

ايميل nctv.tamas@gmail.com :
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در چنین فضاییی از اعیتیراض و
مبارزا گسترده کارگیری اسیت
کییه ب ییه اسییت ییقییب ییال روز ج ییاییان ییی
کارگری میرویم.
واقیعیییت ایینیسیت کیه امییروز
کارگران در مبارزاتشان نیه تینیایا
خیواسیتیار پیرداخیت فیوری طیلییب
اایشان استند ،علیه بیکارسازیایا
ایس ییت ییاده و ا ییر روزه دس ییت ب ییه
اعتراض و میبیارزه میییزنینید ،بیه
حداقل دستمزداا  ٨٠١ازار تومان
اع ییت ییراض دارن یید ،ب ییل ییک ییه ب ییا
خواستاای تعرضی ای بیه جیلیو
آمده و در اعتراض به زندگی زییر
خط فقر خواستار حداقل دسیتیمیزد
سه میلیون و پانصید ایزار تیومیان
شده و بیمه اای اجیتیمیاعیی ای
چون درمیان ،راییگیان ،تیحیصیییل
رایگان را طلب میکینینید .تیجیمی
مشترک بیازنشیسیتیگیان صینیایی
فوال د و میعیلیمیان بیازنشیسیتیه و
شعاراا و امصدایی آنیایا گیوشیه
ای از این حقیقیت را بیه نیمیاییش
گذاشت.
صدور  ٣٠روز حیکیم زنیدان
برای طاار قادر زاده و محاکیمیه
ابراایم مددی
طاار قیادرزاد عضیو انیجیمین
صنفی معلمان کردستان ،از شیایر
س ییق ییز به ات ییا ییام هرا ان ییداخ ییت یین

تجمعیا اعیتیراضیی میعیلیمیان و
تشویش ا ایان عیمیومییه به ٣٠
روز زندان محکوم شد .و ابیراایییم
م ییددی از را ییب ییران س یین ییدی ییک ییای
شرکت واحد در  ١٨فیروردیین بیه
جرمهاجتماع و تبانی علیه امینیییت
کشور و اخالل در نظیم عیمیومییه
مییحییاکییمییه شیید .اتییاییام وارده بییه
ابراایم مددی و طیاایر قیادر زاده
از نوع امان اتاامیاتیی اسیت کیه
جعیفیر عیظیییم زاده و اسیمیاعیییل
عبدی در بیانیه مشترکشان به آن
اعتیراض کیرده و خیواسیتیار لیغیو
اتایامیاتیی از ایین دسیت و لیغیو
تمامی احکیام صیادر شیده زنیدان
برای فعالین کارگری ،معلمیان و
کلیه زندانیان سیاسی شده اند.
انییتییظییار اسییت کییه کییارگییران
سندیکای واحد نیییز در دفیاع از
ابراایم مددی ،در دفیاع از رضیا
شاابی که با امیین اتیایام ییک
سال حیکیم زنیدان دییگیر گیرفیتیه
است و قیبیال نیییز  ٥سیال را در
زندان گذراند است ،و در دفیاع از
داود رضوی و دیگر امیکیارانشیان
کیه بیا ایمیییین اتیایامیا پیرونییده
قضایی داشیتیه و تیحیت پیییگیرد
استند ،از بیانیه جعفر عظیییم زاده
و اسماعیل عبدی حمایت کنند.
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بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی دربند به مناسبت اول ماه مه،
روز جهانی کارگر
در آستانه فیرارسیییدن اول میاه
مه ،روز جاانی کارگر که تیقیارن
جالبی با روز میعیلیم دارد ،ضیمین
ارج ناادن به این دو مینیاسیبیت و
با استقبال از فراخیوان میبیتیکیرانیه
آقایان جعفر عظیم زاده و اسماعییل
ع ییب ییدی م ییب یین ییی ب ییر دع ییو از
تمامی تشکیلیایا ،سینیدییکیاایای
صنفی کارگران ،معلمان و اعضیا
و گیرواییایا و افیراد آزادیییخیواه و
م ییع ییتیییرض بیییرای ح ییمیییای ییت از
خواستاای برح جنبش مشترک
کارگران و معلیمیان  ،کیه بیطیور
واقعیی خیواسیتیایاییی ایمیگیانیی
است ،تاکید داریم کیه میوفیقیییت
ایین حیرکیت بیه حی اعیتیراضییی
میینییوط بییه اییمیییییاری و نیییییروی
مییحییرکییه کییارگییران ،مییعییلییمییان و
تییمییامییی زحییمییتییکییشییان مییبییارزی
میدانیم که که با پتانسیل عیظیییم
خ ییود م ییی ییرون یید ب ییرای س ییاخ ییت یین
تغییراتیی بینیییادی بیرای داشیتین
زندگی ای شایسته انسان.
اینک ضمن گرامیداشت ییاد
و خاطره عیزییزان از دسیت رفیتیه
شاار زمانی ،کور بیخیشینیده،
فییرزاد کییمییانییگییر و داییاییا فییعییال
کارگری و معلمان معترضی کیه
در راه حییقییوه انسییانییاییا  ،بییویییژه
ک ییارگ ییران و م ییع ییل ییم ییان ،از ج ییان
گذشتند ،یادآور میشویم کیه بیی
گمان در مقطعی حساس از تاریی
مبارزا آزادییخیواایانیه و عیدالیت
طلبانه خود قرار داریم.
در شرایطی که بیی تیدبیییری
حاکمان در عرصه امور داخلیی و
ماجراجویی اای آنان در منطیقیه
پر آشوب خاورمیانه ،سبیب اییجیاد
شییرایییط بییحییرانییی در اقییتییصییاد و
معیشت اک ر اییرانیییان خصیوصیا
کارگران و معلمان گردییده اسیت.
و مییتییاسییفییانییه شییاایید آنیییییم ک ییه
حاکمیت به جای تیدبیییر و چیاره
جویی برای رف مشکیال میردم
امدون گیذشیتیه بیییش از بیییش
تمرکز بر قوای قیایرییه گیذاشیتیه
است.
س یییرک یییوب اع یییت یییراض یییا و
اعتصابا کارگران و معلیمیان و

مردم معتیرض ،میخیالیفیت بیا ایر
گونه تال برای ایجاد تشکل در
م ییی ییان ک ییارگ ییران ،م ییع ییل ییم ییان و
تشکلاای مسیتیقیل کیارگیری و
دیر کیارگیری ،تیایدیید و فشیار
امراه با بازداشت و زنیدانیی کیردن
تعداد ک یری از فعالین کارگیری
و اجتماعی و حقیوه بشیری .و..
امگی دال بیر صیحیت ایر چیه
بیشتر میلیتاریزه شیدن حیاکیمیییت
است.
ام ییا ا ییر ع ییق ییل س ییل ییی ییم و
آزاداندیشی بیه سیادگیی در میی
یابد که این اوضاع و احوال دییری
نمی پاید.
ام میانان ،میردم بیه سیتیوه
آمده ایران!
ما زندانیان سیییاسیی و دیییر
سیاسیی در بینید میجیددا ضیمین
گرامیداشت روز جاانی کارگیر و
معلم بار دیگر بر خیواسیتیایای بیه
ح کارگران ،معلمان و میردم بیه
جان آمده از فیقیر و ایین زنیدگیی
جانمی پافشاری میکنیم :
 -٠خارج کردن اتاام هاجیتیمیاع
و تیبیانیی بیه قصید اقیدام عیلییییه
امیینیییییت مییلییی کشییوره و دیییگییر
اتااما امنیتی از پرونده میفیتیو
کارگران و میعیلیمیان میعیتیرض و
امه اکتیویست اای سیییاسیی و
لغو احکام صادر شده زنیدان بیرای
آنان.
 -١افییزایییش دسییتییمییزداییا بییه
باالی خط فقر
 -٣بیمه درمانی و تیحیصیییل
رایگان برای امه
 -٣افیییییزاییییییش حیییییقیییییوه
بازنشستگان به باالی خط فیقیر و
پرداخت بموق آن
 -٥اج ییرای ق ییان ییون مش ییاد ییل
سیخییت و زیییان آور و امین شییدن
فوری محیط اای کار
 -٧پرداخت فوری حقوقایای
م ییع ییوق ییه ک ییارگ ییران ،م ییع ییل ییم ییان،
بازنشستگان ،پیرسیتیاران و حیقیوه
بیگیییییرانییی کییه مییااییاییا پییرداخییت
حقوقشان به تعوی می افتد.

 -٦زنییدگییی شییایسییتییه بییرای
تمام کودکان و برخورداری آناا از
ح ی تییحییصیییییل رایییگییان و یییک
زندگی شاد
 -٨برابری کامل زن و مرد
 -٣لغو مجازا اعدام
 -٠١رفی تیبیعیییض حیقیوه
کارکنان دولت
 -٠٠رعیاییت میواد  ٠و ٣٠
قانون کار و نیز ماده  ١١اعالمییه
حقوه بشر سازمان ملل میتیحید و
مقاوله نامه اای سازمان جایانیی
کار
در پایان اعتیراض خیود را بیه
ازدی ییاد فش ییار ا ییای ن ییا ییادا ییای
امنیتی اطالعاتی بر تمام فعالییین
کارگری و اجتماعی در زنیدان و
در بیرون از زندان از جمله بیر روی
آقایان میحیمیود صیالیحیی ،رضیا
شییاییابییی ،داود رضییوی ،م ییددی
علیرضا بیایشیتیی ،میحیمید رضیا
آدوشی و بسیییاری از فیعیالییین
کیارگیری و میعییلیمیان میعیتییرض
و.بسیاری دیگر اعالم میداریم..
ما از امه کارگران ،معلیمیان،
پرستاران  ،بازنشستگان ،جیمیعیییت
عیظیییییم بییییکییاران ،خیانییواده اییای
کارگری و امه محرومان جامعیه
میخواایم در اول مه بیا اتیحیاد و
امبسیتیگیی بیه میییدان آیینید تیا
ضمن دفاع از خواستاای بیر حی
خود و برای دست یابی به ییک
زندگی بدور از بردگی و است یمیار
به میدان آیند و خیواسیتیار آزادی
فییوری اییمییه کییارگییران زنییدانییی،
معلمان در بند و زندانیان سیییاسیی
شوند.
در آخر خوبست متیذکیرشیوییم.
که شینیییده اییم افیرادی میعیدود
تحت عینیوان فیعیال کیارگیری و
معلیم بیا تینیگ نیظیری و خیرده
حساباای شخصی ،طیی بیییانیییه
ای ت ییال ک ییرده ان یید ،ح ییرک ییت
ارزشمند دوستان امبندمان جیعیفیر
عظیم زاده و اسماعیل عیبیدی را
که به راسیتیی صیدای اعیتیراض
ا ییم ییه م ییا ک ییارگ ییران زن ییدان ییی و
زندانیان دربند را نماینیدگیی کیرده
اند ،تحت عنوان اینکه اینیایا فیرد

استند ،و دیره ،تیخیطی یه کینینید.
اگییر چییه نییتییوانسییتیینیید ،در بییرابییر
حقیانیییت خیواسیتیه آنیان سیکیو
کنند .این افراد چشمشیان را بیر
این واقیعیییت بسیتیه انید ،کیه در
شرایطی که خبری از ح تشکیل
و ح بیان آزاد عقیییده نیییسیت ،و
ار حرکت و اعیتیراضیی در ایین
راستا امانیطیور کیه دوسیتیان میا
جعیفیر عیظیییم زاده و اسیمیاعیییل
عبدی اعالم کیرده انید ،بیا میایر
اخالل در امنیت ملیی کشیور ،بیا
پییییگیرد و زنییدان روبییرو مییییشییود،
حتی اگر یک نفیر ایم صیداییش
را بییلیینیید کیینیید و در بییرابییر ای یین
وضعیت قد عیلیم کینید ،بیایید بیا
حمایت وسی و گرم ما کیارگیران،
ما معلمان و ما مردم روبرو شیود.
این افیراد میییتیوانسیتینید سیکیو
کنند ،اما این کار آنیایا چیییزی
جز تفرقه افکنی و بیه ضیرر میا
کیارگیران و مییا زنیدانییییان دربینیید
نیست .اگر چه این نوع بحیق ایا
ره ای از حقانیییت میوضیوع کیم
نکرده و کم ام نخوااد کرد.
بیرقیرار بییاد اتیحییاد کیارگییران،
معلمان و تمیامیی زحیمیتیکیشیان
ایران
گ ییرام ییی ب ییاد اول م ییه روز
امبستگی کارگران و معلمان
امضا اا
زندانیان با اتااما سیاسی:
 -٠مادی عظیمی
 -١محیمید جیراحیی از زنیدان
تبریز
 -٣بانام ابراایم زاده
 -٣زانیار مرادی
 -٥رمضان احمد کمال
 -٧وحید موسوی

 -٦محمد ابراایمی
 -٨احمد کریمی
 -٣ناصر حمیدی شارابی
 - ٠١ابراایم پیروزی
 -٠٠حمید نوروزی
 -٠١مسعود عرب چوبدار
 - ٠٣رضا کاای
 -٠٣حسن کاکاوند
 -٠٥ایرج حاتمی
 - ٠٧علیرضا فرااانی
------------زنییدانیییییان بییا اتییاییامییا دیییییر
سیاسی:
اسماعیل سفری
جواد انبار
سامان محمدی
شکرالله الله یاری
مجید عابدینی
حسین کریمی
خداداد حسنی
رضا قاسمی
محمد طااری
سعید احمدی
مجید آسف خانی
علیرضا ناصر
اسد محمدی
آر وصلی
شااب افشار زاده
دانیال حسن یاری
سعید عباسپور
حسن حسین پور
رحیم نظری
ناصر بابایی
داود جاانگیری
فاضل دین پرور
احمد پوررنگ
احمد نیک نژاد
میر محمد موسوی
از زندان رجایی شار
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نشريه حزب کمونيست کارگری
سردبیر این شماره :سوسن صابری
مسئول فنی :سهند مطلق

ای میلanternasional@yahoo.com :
انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

