انترناسيونال
حزب کمونيست کارگری ايران
شماره

٦٦٦

يادداشتهای هفته
حمید تقوايی
* رویگردانی از مذهب یک جنبش سیاسی است
* "زخم خدا" بر پیکر جامعه ایران
* باید الیحه جرم سیاسی را بر سرشان خراب
کرد
* "توحشی با نام "حکم نورانی قصاص"

؟

از ما میپرسند:

می گویند شما خیلی زیاده خواه هستید
بهتر نیست آدم انتظار و توقعش را کمی
پایین تر بیاورد که زودتر به نتیجه ای برسد؟

بخشش پنج محکوم به اعدام در کرمان و ارومیه
این یک سونامی است در مقابل قتل عمد دولتی در ایران

کمیته بیا المددی عدیه اعکام

اگربیگناه باشی بعد از اعدام به بهشت میروی

اگر عدالت علی اینست واسالم اینرا میگوید من هیچ
اعتقادی به خدای علی ندارم!

کمیته بیا المددی عدیه اعکام

کارگران در هفته ای که گذشت
شهال دانشفر

جنبش روشنایی در افغانستان
درد ما هم برق است و هم فرق!

سیامک بهاری

نگاهی بر حقوق مهاجرین افغان در ایران
لیال یوسفی

جعفر عظیم زاده باید فورا آزاد شود!

اتهام امنیتی از پرونده فعالین کارگری و معلمان باید لغو شود!
اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران

درخواست سندیکاهای کارگری فرانسوی از جعفر عظیم زاده
چهارشنبه  ٢٩ارديبهشت  ٦١ - ٦٩٩١می ٢٦٦٦
بنا به گزارش کمیته های "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه" و "اتحاد بیییا الیمیدیدیی در
حمایت از کارگران در ایران – پاریس :
پاریس  ٦١ :مه ٢٦٦٦
جعفر عزیز،
در پیکار دشواری که تو در دفاع از حقوق کارگران و برای کسب حقوق سینیکییکیاریی در اییران درگیییراش
هستی ،ما سازمان های سنکیکاری فرانسوی س اف د ت ،س ژ ت ،اف اس او ،همبستگی (سیود سیولیییکر ،
او ان اس آ ،را همواره و با تمام وجود در کنار خود داری .
اعتصاب غذای شجاعانه ات در آگاه ساختا افکار عمومی دنیا در رابطه با زنکانی شکن غیرعادالنیه ات و
همچنیا در افشای شرایط غیرقابل قبولی که در زنکان متحمل می شوی ،نقش مهمی داشته است .
به هر حال وخامت سالمتی ات شکیکا ما را نگران کرده است .
حفظ سالمت جسمانی ات شرط اولیه برای ادامه مبارزه سنکیکاری است .
کارگران به تو نیاز دارنک !
به ایا دالیل است که ما از تو می خواهیم که همیا امروز به اعتصاب غذای ات خاتمه دهی .
به تو اطمینان می دهیم که تمام تالش های خود را برای آزادی تو بکار می گیریم .تینیهیا از اییا طیریی
است که مبارزه تو می توانک تکاوم یابک .
با بهتریا درودهای رفیقانه
CFDT : preau@cfdt.fr
CGT : n.ferouse@cgt.fr
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : contact@solidaires.org
UNSA : emilie.trigo@unsa.org

حزب و جامعه ای که جمهوری اسالمی را بچالش میکشد
این نوشته برمبنای سخنرانی افتتاحیه در پلنوم  ۵۴تدوین شده است
حمید تقوایی
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 ٩٦اردیبهشت ٦٩٩١

انترناسیونال

جعفر عظیم زاده باید فورا آزاد شود!
اتهام امنیتی از پرونده فعالین کارگری و معلمان باید لغو شود!
اسییمییاعیییییل عییبییکی روز ٢١
اردیبهشت با وثیقه  ٩٦٦میییدیییون
تومانی و پس از حکود  ٦٦میاه
از زنکان آزاد شیک .پیس از شیروع
اعتصیاب غیذا بیه هیمیراه جیعیفیر
عظیم زاده از روز  ٦٦اردییبیهیشیت
امسال ،حمایت وسیعی از آنها بیه
جییریییان افییتییاد و دهییهییا بیییییانیییییه
حمایتی از جیانیب تشیکیل هیای
کیارگییری ،کییارگییران واحییکهییای
مختدی ،،کیانیون هیای ینیفیی
معدمان ،فعاالن سیاسی ،زنیکانیییان
سیاسی ،زنکانیان متهم بیه جیراریم
غیییییر سیییییاسییی ،و هییمییچیینیییییا
تعکادی از سازمانهای کیارگیری
در کشورهای مختد ،ادر شیک
و خواسیت آزادی اییا دو نیفیر و
سایر کارگران زنکانی و زنیکانیییان
سیاسی در ابعیاد وسیییعیی میورد
تاکییک قیرار گیرفیت .جیمیهیوری
اس ییالم ییی ت ییح ییت ای ییا فش ییاره ییا
اسماعیل عبکی را آزاد کرد.
اسماعیل عیبیکی بیالفیا یدیه
پس از آزادی از زنکان اعالم کیرد
بکلیل آزاد نشکن جعفر عظییم زاده،
احساس آزادی نیمیییکینیک .جیعیفیر
عظیم زاده نیز در بیانیه ای ضمیا
اع ییالم خ ییوش ییح ییال ییی از آزادی
اسماعیل عبکی اعالم کیرد کیه
پییرونییکه اسییمییاعیییییل را هییمییچیینییان
مفتوح گذاشته انک و بیر خیواسیت
پایان دادن به اتیهیام امینیییتیی بیه
فعالیا کیارگیری و میعیدیمیان و
سایر مطالبات میهیم کیارگیران و
معدمان تاکیک کرد .هر دوی آنهیا
در واقع بر بیانیه مشیتیرخ خیود
تاکیک گذاشتنک .میوضیع گیییری
آنها پاسخی محکم به حیکیومیت
بییود کییه تییالش کییرد بییا آزادی
عبکی میان آنها شیکیاف اییجیاد
کنک و مانع گستیرش و تیعیمییی

بیشتر اتیحیاد میییان کیارگیران و
معدمان بشود.
اکنون وضیع جسیمیی جیعیفیر
عظیم زاده بکلیل اعتصاب غیذای
 ٦١روزه رو به وخامت رفته و در
همیا حال دستگاه قضایی پیرونیکه
مربوط بیه دفیاع او از کیارگیران
نورد و لوله فیا در سیاوه را بیه
جریان انکاخته است تا فشار بیر او
را تشکییک کینیک .عیظیییم زاده در
تماس تدفنی از زنکان گفتیه اسیت
که وزنش بشکت کاهیش ییافیتیه،
چشم هایش تار شکه ،کدیه هاییش
خوب کار نمی کینیک و قیادر بیه
دفییع ادرار نیییییسییت .جییان جییعییفییر
عظیم زاده در خطر اسیت .میا بیا
حمایت کامل از خواستیهیای وی
و ارج گ ییذاش ییت ییا ب ییه م ییب ییارزه و
اعیتییراو او در دفییاع از حییقییوق
کارگران و معدمان و همه زنکانییان
سیییییاسییی از او میییییخییواهیییییم بییه
اعتصاب غذایش پیاییان دهیک .بیا
برخورداری از سالمت جسمیی بیا
قییکرت بیییییشییتییری میییییتییوان ایییا
مییبییارزه را بییه پیییییش بییرد و بییه
پیروزی رسانک.
جرم عبکی و عیظیییم زاده و
سایر کارگران و معدیمیان زنیکانیی
دفاع از کیارگیران و میعیدیمیان و
دفاع از خیواسیت هیای اکی یرییت
مردم است .اتهامات امینیییتیی از
پ ییرون ییکه ج ییع ییف ییر ع ییظ ییی ییم زاده و
اس ییم ییاع ییی ییل ع ییب ییکی و ک یید ییی ییه
کارگران و معدمانی که بیا قیییک
وثیقه آزاد شکه انیک و ییا بیرایشیان
پرونکه تشکیل داده انک ،بایک حیذف
شود .پرونکه عیبیکی بیاییک بسیتیه
شود و جعفر عظیییم زاده و سیاییر
کیارگیران و میعیدیمیان زنیکانیی و
کدیه زنکانیان سیاسی بیاییک فیورا،
بکون وثیقه و بیکون هیییی قیییک و

شرطی آزاد شیونیک .اعیتیصیاب و
اعتراو ح کارگران ،میعیدیمیان،
پ یییرس یییت یییاران و دانش یییج یییوی یییان،
بازنشستگان و بیییکیاران و هیمیه
مردم است .تالش برای متیشیکیل
شکن و متیشیکیل کیردن دییگیران
ب ییرای دف ییاع از خ ییواس ییت ه ییای
ع ییادالن ییه ش ییان ج ییرم ن ییی ییس ییت.
کارگران ،میعیدیمیان ،پیرسیتیاران و
دانش ییج ییوی ییان ،ب ییازنش ییس ییت ییگ ییان و
بیکاران و هیمیه میردم حی دارنیک
تجمع کینینیک ،میتیشیکیل شیونیک،
اعتصاب کننک و از زنکگی خیود
ع یید ییی ییه ی ییک در ییکی ه ییای
مفتخور حاکم اعتراو کننک.
حزب کمیونیییسیت کیارگیری
ایران کارگران و معدمان و کیدیییه
مردم آزادیخواه را فرامیخوانیک کیه
یکصکا و متحکانه خیواهیان پیاییان
دادن به امنیتی کردن اعتیراضیات
و برداشته شکن اتهام امینیییتیی از
پرونکه های میفیتیوح کیارگیران و
معدمان شونک و راه را بیر پیاپیوش
دوزی عدیه فعالییا کیارگیری و
معدمیان و سیرکیوب اعیتیراضیات
خیود بییه بییهیانییه هیای میخییتیدیی،
ببنکنک .حیزب از کیدیییه سیازمیان
ه ییای ک ییارگ ییری و ن ییه ییاده ییا و
شخصییت هیای انسیانیکوسیت در
سراسر جهان میییخیواهیک بیا میردم
ایران عدیه ددمینیشیی جیمیهیوری
اسالمی همیراه شیونیک و خیواهیان
آزادی فوری جعفر عظیییم زاده و
کدیه کارگران و معدمیان زنیکانیی
و زنکانیان سیاسی شونک.
حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢١اردیبهشت  ٦١ ،٦٩٩١مه
٢٦٦٦
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از ما میپرسند:

می گویند شما خیلی زیاده خوواه هسوتویود
بهتر نیست آدم انتظار و توقعش را کمی پوایویون
تر بیاورد که زودتر به نتیجه ای برسد؟

مصطفی ابر :اینکه تیوقیع
تان را پاییا بیییاورییک و قینیاعیت
کنیک و غیره ،تقرییبیا بیه قیکمیت
پیکایش جوامع طبیقیاتیی اسیت.
از وقتی کیه عیکه ای میالیک
وسارل تولیک اجتمیاعیی شیکنیک و
اک ی ییریییت مییردم تییولیییییک کیینیینییکه
مجبیور شیکنیک بیرای آنیهیا کیار
کننک ،چه بصورت برده یا رعبیت
و چه بصورت کارگیر ،هیمیییشیه
یک شعار طیبیقیات حیاکیم اییا
بوده که کمتر بخواهیک ،به آنیچیه
داریک رضاییت بیکهیییک .اییا کیم
توقعی و قناعت پیشگی الیبیتیه
موعظه همه مذاهب هیم هسیت.
قناعت و شکر خکا گفتیا بیرای
آنچه که داریک حیتیی ثیواب هیم
دارد!
خود سوال اگیر دقیت کینیییم
بسیار گویاست .فرو سوال اییا
است که یک چیزی را از میا
گرفته انک و حیاال بیرای بیکسیت
آوردن بییخییشییی از آنییچییه غییارت
کرده انک ،مصدحت ایا است کیه
توقع مان را پاییا بیییاورییم .امیا
تاریخ بکست آوردن چیزی تیوسیط
م ییردم زح ییم ییت ییک ییش خ ییالف ای ییا
مصیدییحیت ایاهییرا خییییرخیواهییانییه
میکهک .یعنی اگر توانسیتیه اییم
حقی را بیگیییرییم ییا وضیاع را
قکری قابل تیحیمیل کینیییم ،اییا
محصول کم توقعی و آب ریختیا
در خواسته هایمیان نیبیوده اسیت.
درست بیرعیکیس ،حیتیی هیمیان
مختصری هم کیه بیکسیت آورده
اییم غییالییبییا میحییصییول مییبییارزات
جییین یییبیییش هیییای رادییییک یییال و
میاکییزییمییالییییسیتییی و نیبییردهییای
عظییم و بیی امیان بیوده اسیت.
م ی ییال بییه تییاریییخ مییبییارزه بییرای
کاهش ساعت کار نگاه کینیییک.

در قرن نوزده ساعت کار دستکیم
 ٦٢ساعت و در میواردی حیتیی
به  ٦١ساعت در روز میییرسیییک.
ت یین ییه ییا ی ییک م ییب ییارزه ج ییه ییان ییی
رادیکال برای  ١ساعت کار کیه
اتفاقا کمونیستها نیقیش میهیمیی
در آن داشییتیینییک تییوانسییت بییه آن
بردگی آشیکیار قیرن نیوزدهیمیی
مهار و محکودیتی بزنک.
اما می یال میبیارزه بیرای ١
ساعت کیاردر عیییا حیال نشیان
مییییییی ییییییکه ییییییک ک ییییییه م ییییییا
کمونیستها یک بعکی و غییر
منعط ،نیستییم .کاهش ساعیت
کار از  ٦٢به  ١سیاعیت هینیوز
بردگی مزدی را از بیییا نیمیی
برد .فقط شرایطیی قیکری قیابیل
تحمل تر برای ایا بردگی اییجیاد
می کنک .آنچه میا خیواهیان آن
هستیم البته الغاء بردگی میزدی
است اما برای هر ذره پیییشیروی
در بهبود زنکگی انسانیهیا ،می یال
کییاهییش سییاعییت کییار ،جییانییانییه
مبارزه میکنیم .چیرا کیه فیکیر
مییی ییک یینییی ییم بییی ییا مییب ییارزه ب ییرای
کمتریا خواستها و در عییا حیال
بیان روشا و بی تیخیفییی ،هیکف
نهایی مبارزه مان تناقضی وجیود
نکارد .دقیقا ایا ماکزیمالیییسیم و
حکاک ر گرایی است که بیه میا
امکان میکهک وال برای کمترییا
بهبود واقعیی در زنیکگیی میردم
پیگیر تر از همه باشیم ،ثانیییا بیا
بییکسییت آوردن یییک ذره بییهییبییود
دچار ایا توهم نشوییم کیه حیاال
دیگر دنیا گدستان میشود .بیقیول
مانیفست :کیمیونیییسیت هیا بیا
عزمتریا بخش طبیقیه کیارگیرنیک
چرا که "به شیراییط و جیرییان و
نتایج کدی جنبش پرولتاری پیی
برده انک".

اساس سوسیالیسم انسان است.
سوسیالیسم جنبش بازگرداندن
اختیار به انسان است.

دوره دوم  -شماره ٦٦٦
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حزب و جامعه ای که جمهوری اسالمی را
بچالش میکشد

این نوشته برمبنای سخنرانی افتتاحیه در پلنوم  ۵۴تدوین
شده است
حمید تقوایی
اگر کسی در ششماه گذشتیه
بجامعه ایران نگاه کینیک و یرفیا
سر تییتیر اخیبیار و رسیانیه هیا را
مالخ قرار بکهک خیواهیک گیفیت
ک ییه در ای ییا دوره ج یین ییاح ییه ییای
حکومتی بجان یککیگیر افیتیادنیک
و کش ییم ییک ییش ب ییی ییا دارودس ییت ییه
روحانی و خامنه ای باال گیرفیت،
انتخاباتی انجیام شیک کیه خیییدیی
پرسرو کا بود و جیامیعیه در اییا
انتخابات بحرکیت درآمیک ،در اییا
دوره بییرجییام شییروع شییک ولییی بییه
اعتراف خودشان اجیرای آن دچیار
دست انکاز شکه و بیه نیتیییجیه ای
منیجیر نشیکه اسیت ،در اییا دوره
حمده خامنه ای به آمریکا دوبیاره
باالگرفته است و غیییره و غیییره.
یعنی یک سری مشاهکاتی کیه
فعل و انفعاالت و ارتبیاطیات بیییا
باالری ها را مالخ قرار میییکهیک
و ب ییر ای ییا اس ییاس ت ییح ییوالت را
ارزیابیی میییکینیک .اییا مشیاهیکه
واقعی هست ولی حقیقتی را بییان
نمیکنک .ایا اتفاقات افیتیاده اسیت
ولی اگر بخواهیک کمی عیمیییقیتیر
نگاه کنیک و ارزیابیی و تیحیدیییل
درسییت تییر و حییقیییییقییی تییری از
اوضاع داشته باشیک میفهمیییک اییا
تحوالت موتورش غایب است .بیه
ایا میمیانیک کیه کسیی حیرکیت
اتومبیل را با ایا تیوضییید بیکهیک
ک ییه چ ییرخ ییه ییای ییش م ییی ییچ ییرخ ییک و
فرمانش را به اینیطیرف و آنیطیرف
مییی چییرخییانیییییم و در آن بیینییزیییا
میریزییم ولیی از میوتیور حیرفیی
بمیان نیاورد.
نیروی محرکه تحیوالتیی کیه
مشاهکه میکینیییم چیییسیت اییا
اتفاقات چیرا میی افیتیک حیتیی
اختالف و ا طکاخ با آمیرییکیا
بر سر چیسیت دعیوای بیییا دو
جناح بر سر چیییسیت انیتیخیابیات
چرا آنطور شک برجام چرا به گیل
نشست اینها را بایک در سیییاسیت
ایران کسی توضید بکهک .وگیرنیه
یک عکس فوری از واقعیت بیه
م ییع یین ییی ش یین ییاخ ییت آن ن ییی ییس ییت.
بخصوص با یک عیکیس فیوری
از جامعه و تغییرات سیییاسیی بیه

هیی جا نمیرسیک .بایک کیمیی در
واقعیت رخنه کنییک ،بیاییک کیمیی
عمی بشیوییک و بیروییک در عیمی
قضیه .راستش در جیامیعیه اییران
تعم زیادی هم الزم نیسیت چیون
آنقکر قضایا واضید و آشیکیارسیت
که میوتیور تیحیوالت ،بیر خیالف
اتومبییل ،حیتیی پینیهیان نیییسیت
جدوی چشم است .قیوه میحیرکیه
تحوالت اعتراضات وسیعیی اسیت
کیه در جیامیعیه شیکیل گیرفیتیه
است .و تمام ایا فعل و انیفیعیاالت
و کشییمییکییشییهییا و تیینییاقضییات و
ا طکاکاتی که بیا بیاالریی هیا
هست  -اعم از رابطیه آمیرییکیا و
ایران یا اروپا و ایران و یا دعیوای
بیا جناحها و یا انیتیخیابیات و ییا
مجدس خبرگان و غیییره -بیه هیر
ککام از اینها که توجه کنیک میی
بییییینیییییک آنییچ ییه بییاع ی شییکه ای ییا
تحوالت اتفاق بیفتک در خیود اییا
مجموعه نیییسیت .کیامیال خیارج
آنست .و آن اعتراضاتی است کیه
امروز شما در جینیبیش کیارگیری
می بینیک ،در چالشی که بر سیر
مساله حجاب و بیی حیجیابیی و
گش ییت ن ییام ییح ییس ییوس و غ ییی ییره
درگرفته اسیت ،در جینیگیی کیه
معدمان با حیکیومیت دارنیک و در
مبارزه حتی بر سر حقوق حیوانیات
و بح میحیییط زیسیت و حیقیوق
دگرباشان جنسی و غیره و غیییره.
ه ییم ییه ای یین ییه ییا دارد در ج ییام ییع ییه
میجوشک .اییا دییگیر پینیهیان هیم
نیست .در دیکتاتیورییهیاریی می یل
حکومت زمیان شیاه و ییا فیرو
کینیییییک اردن امییروز بییایییک خیییییدییی
کیینییکییاش و جسییتییجییو کییرد ت ییا
م ییت ییوج ییه ش ییک ک ییه در آن زی ییر
تحرکاتی در جریان است و مبیارزه
طبقاتی را بایک از اعیمیاق بیییرون
کشیک و بیرجسیتیه اش کیرد در
نگاه اول نمی بینیک .ولی در اییران
مساله اینطور نیست .اگیر حیتیی
سایتهای خود حکومیت را دنیبیال
کنیک می بییینیییک بیحی بیر سیر
اینست که در برخورد بیه جینیبیش
کارگری و مساله دسیتیمیزد چیه
بییایییک کییرد ،در بییرخییورد بییه بییی
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حجابی چیه بیاییک کیرد ،ییکیی
م ییی ییگ ییوی ییک گش ییت ن ییام ییح ییس ییوس
خیوبسیت و یییکیی مییییگیویییک بییک
است .یکی میگویک در مورد اول
مه باییک اییا سیییاسیت را داشیت
یکی میییگیوییک آن سیییاسیت را.
دعییوا بییا ییطییالح بییر سییر لییحییاف
مالنصرالکیا اسیت .دعیوا بیر سیر
یک چیز سومی هست .اختیالف
جناحهای حکومت بیر سیر حیفیظ
کییدیییییت نییظییام اسییت در مییقییاب ییل
فاکتور دیگری .که ایا فاکیتیور
دیگر در چنک کدمه عبیارتسیت از
مبارزات و اعتیراضیات جیاری در
جامعه.
ویژگی مبارزات در ایران
در قکم بعک بایک خصیدیت وییژه
ایا مبارزات را شناخیت .بیه نیظیر
ما میوضیوع ا یدیی پیدینیوم اییا
موضوع اسیت و میا میییخیواهیم
ایا موضیوع را بیییشیتیر تیوضییید
بکهم .ایا که در هر جیامیعیه ای
همیشه مبارزه و اعیتیراو وجیود
دارد و اییا کیه تیارییخ جیوامیع،
تاریخ مبارزه طبقاتی است ،ایا را
بییطییور مشییخییت و بییرجسییتییه در
جامعه ایران مشاهکه میییکینیییم و
اینکه ایا میبیارزات بیر سیر چیه
سوژه هاری در گرفیتیه اسیت هیم
مشخت است .ایا بح امیروز و
دیروز نیست بیدیکیه از هیمیان بیکو
بقکرت رسیکن جمهوری اسیالمیی،
از همان  ١مارس سال  ،١١یعینیی
حکود یک ماه بعک از روی کیار
آمکن ایا رژیم ،میقیابیدیه میردم بیا
حکومت شیروع شیک و تیا امیروز
ادامه ییافیتیه اسیت .از اعیتیراو
زنان عدیه حیجیاب شیروع شیک و
بعک مسیالیه کیارگیران بیییکیار و
اعتراضات دانشجیوییان و جینیبیش
انقالبی در کیردسیتیان و غیییره و
غیره .از سال  ١١تا امروز جامیعیه
یییک لییحییظییه آرام نییبییوده اسییت.
کس ییی ک ییه ب ییخ ییواه ییک ک ییم ییی
م یین ییص ییف ییان ییه و ع ییی یین ییی گ ییزارش
سیاسی از تیحیوالت اییران در هیر
ککام از ایا سالهیا را بینیویسیک از
چهار فحه گیزارش دو یفیحیه

اش اقال در میورد اعیتیراضیات و
مبارزات کارگران و زنان و جوانیان
و غیره است .بنابریا ایا فیاکیتیور
هم جکیک نیست .آنچه در وضعییت
سیاسی امیروز اییران جیکییک اسیت
اینست که مبارزات جاری بر سیر
بچالش کشیکن کل سیستم اسیت.
در ی ییک س ییط یید پ ییای ییه ای و
عمومی ایا شبیه حیالیتیی اسیت
که امروز در انیتیخیابیات آمیرییکیا
می بینیک .سانکرز وضیع میوجیود
را بزیر سئوال مییبیرد .میوضیوع و
مساله مورد جیکل وضیع میوجیود
اس ییت .در ان ییگ یید ییی ییس ه ییم در
انتخاباتیی کیه جیرمیی کیوربیییا
رریس حزب کارگر شک هیمیییا را
می بینیک .در ایا انتخاباتها بحی
بر سر سیستم ،ییا بیقیول خیودشیان
،establishmentاس ییییت.
بییح ی و جییکل بییر سییر وضییعیییییت
مییوجییود اسییت و نییه ایییا یییا آن
سیاست و یا مطالبه مشخت .در
ایران مکتهاست ایینیطیور اسیت .و
بخیصیوص در اییا دوره ،بیعیک از
سکته برجام و دسیت انیکازی کیه
آمک و رد شک همه دیکنک که هیمیه
مشکالت و مصارب بر جیاسیت و
خیدی هم بیکتیر و وخیییم تیر شیکه
است .چنیا به نظر میییرسیک کیه
مییبییارزاتییی کییه در ایییران هسییت
نفی و مطالباتی و مکنی اسیت
ولییی اگییر کسییی فییقییط ایییا را
ببینیک به کنه موضوع پیی نیبیرده
است .اینها هیمیه فیرم و شیکیل
مییبییارزه اسییت .وقییتییی دو رهییبییر
کارگران و میعیدیمیان از زنیکان آن
بیانیه را میکهنک نیمیییتیوان گیفیت
چون از دستمزد و حقوق کارگیران
و معدمان حبت شیکه اییا ییک
بیانیه سنکیکالیستی و یا نیفیی
است .هیچکس چینیییا تصیوری
از ایا بیانیه نکارد .نه کیارگیرانیی
که آنرا اعالم کرده انک و نیه رژییم
و نه هیییی شیخیت ثیالی یی کیه
وضعیت ایران را بشناسک .هیر کیه
بیانیه را بخوانک میتیوجیه میییشیود
که ایا کیفرخواستی عیدیییه کیل
سیییییسییتییم اسییت .وقییتییی بیییییانیییییه
میگویک اتهامات امینیییتیی را از
پرونکه ها پاخ کنییک و چیرا بیه
ماری که برای حیقیوق پیاییه ای
کارگر و معدم میبیارزه میییکینیییم
انگ امنیتی میزنیک و میییگیوییک
ما امنیت میدیی را بیزییر سیئیوال
نمیبریم ،امنیت یک در کیها و
امنیت مفتخورها را بیزییر سیئیوال
میبریم  -ایا تفسیییر میا نیییسیت
متا رید خود بیانییه اسیت کیه
از زنکان ادر و اعالم شکه اسیت-

آیا ایا نفی است میطیالیبیاتیی
است سینیکییکیاریی اسیت اگیر
کارگر اسپانیاری اییا را بیگیوییک
میشود آنرا سینیکییکیاریی دانسیت.
بییهییمیییییا دلیییییل هییم بییا ایییا زبییان
نییمییی ییگییویییک .فییوقییش از اضییاف ییه
دستمزد به نسبت نیر تیورم حیرف
میزنک.
یا وقتی زنان حیجیابیهیا را بیر
میییییکارنییک دعییوا سییر مییک لییب ییاس
نیست .یک زمیانیی بیییحیجیابیی
نامحسوس بود و پدیس محسیوس،
امیروز بییرعیکییس شییکه اسییت بییی
حجابی محسوس اسیت و پیدیییس
نامحسوس! چرا چرا وضعیت بیه
اینجیا رسیییکه بیخیاطیر دعیوا بیا
آمریکا به اینجا رسیکیم جنیاحیهیا
یییکییی طییرفییکار حییجییاب اسییت و
یک بی حجابیی میعیدیوم اسیت
که اینطور نییسیت .میعیدیوم اسیت
دعوا بر سر چیست.
بنابریا بح فقط بر سیر اییا
نیست که اعیتیراو و میبیارزه و
یک کشمکش دارمی در جامعیه
وجیییود دارد .اییییا کشیییمیییکیییش
طبقاتی بر سیر کیل نیظیام اسیت.
ایا کشمکش طبیقیاتیی اسیت نیه
فقط بیه اییا میعینیی کیه ییک
طرف کارگیرسیت و ییک طیرف
سرمایه دار .اییا نیوخ پیییکیان
است ولی در یک سیطید عیمییی
تر و پایه ای تر مبیارزه طیبیقیاتیی
است به ایا میعینیی کیه بیر سیر
مسارل و میوضیوعیاتیی کیه در
جامعه هست دو کمپ ا دی در
برابر هم قرار گرفتیه انیک :کیمیپ
کیار در بییرابیر کیمییپ سیرمیایییه.
کسی که ممیکیا اسیت خیودش
کیارگیر نییبیاشیک ولیی در سیدیطییه
احبان سرمایه -در اییران آییت
الده های میدییاردر و کیال ییک
در کیهای حاکم و کسانی کیه
کارخانه ها و بیانیکیهیا و مینیابیع
ثروت را در اختیار دارنک -منفعتیی
نییکارد ،جییزو کییمییپ کییار اسییت.
ج ییوان ییی ک ییه از دانش ییگ ییاه ف ییار
التحصیل شکه و بیکار اسیت  -و
در ک باالری از نیییروی کیار در
ایران ایا وضیعیییت را دارد -جیزو
کمپ کار است چیون کیاالییش
 نیروی کارش -را بیرای فیروشبه بازار برده است و کسی نخیرییکه
است .مغازه داری کیه کسیی از
او جنس نیخیرد فیروشینیکگیی اش
بزیر سئوال نمیرود .جوانی هیم کیه
نیروی کارش را عرضه میکنک و
کسی نمیخرد جزو طبقیه کیارگیر
اس ییت .مس ییئ ییول ب ییی ییک ییاری ییش ه ییم
س ییرم ییای ییه داری اس ییت ک ییه ای ییا
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نییروی کیار را نیمیییتیوانیک بیکیار
بگیرد .به ایا معنی کمپ کیار
کمپ عظیییمیی در اییران اسیت.
جکال از همیا مساله بیییکیاری و
شرایط فروش نیییروی کیار شیروع
میشود تا ایا موضوع که سیدیطیه
مذهیب را از زنیکگیی میا جیمیع
کنیک تا دعوا بر سر اینکه پینیجیاه
در ک جامعه میخواهک م ل بقیییه
زنکگی کینیک ،میییخیواهیک ورزش
کنک ،میخواهک هیر لیبیاسیی کیه
دوسییت دارد بییپییوشییک ،میییییخییواهییک
مسافرت کینیک ،میییخیواهیک حی
طالق داشیتیه بیاشیک ،حی ازدواج
داشته باشک و غیره .زنان در اییران
از تمام ایا حقوق محروم هستنک.
در جامعه ایران ییک میبیارزه
طبقاتی وسییع بیر سیر هیمیه اییا
مسارل در جریان است .اییا هینیوز
حرف مشخصی در مورد جیامیعیه
ایران نیست در آمریکا و انگدییس
هم کشمکش طیبیقیاتیی وسیییعیی
جریان دارد .آنچه در مورد جامعیه
ایران مهم اسیت نیکیتیه ای اسیت
که زمانی منصور حکمت تیحیت
عیینییوان "زیییر حییجییاب اخییتیینییاق"
ت یییوض یییی ییید داد .ب یییای یییک ش یییم یییا
مکانیسمهای مبارزه طبقیاتیی در
جامعه ای م ل ایران را بشناسییک.
شرایط ایران م یل آلیمیان و سیوریک
نیست کیه کسیی بیتیوانیک عیدینیا
بگویک اییا رژییم را قیبیول نیکارم.
االن طرفکارن سانیکرز در آمیرییکیا
میییییییییییییییگیییییییویییییییینیییییییک میییییییا
establishmentی ییع یین ییی
سیستم میوجیود را قیبیول نیکارییم.
خود سانکرز میگویک بیرنیامیه میا
انقالب سیاسی اسیت .در جیوامیع
غربی میشود با چنیا تبدیییغیاتیی
در انتخاباتها شرکت کیرد .امیروز
در غرب کسی که میخیواهیک در
چارچوب سیستم میوجیود رریییس
جمهور بشود از انیقیالب سیییاسیی
حرف میزنک ولی در اییران مسیالیه
ب ییرع ییک ییس اس ییت .کس ییی ک ییه
میخواهک رژیم را سیرنیگیون کینیک
خود را تشیکیل و فیعیال میکنیی
مینامک .مضمون واقعی تشکیدیهیا
و اعتراضات ،بر خالف فرمیهیاریی
که به خود میگیرنک و مسیاریدیی
که موضوع فیعیالیییت خیود قیرار
میکهنک مطالباتی و ینیفیی و
مکنی نییسیت .اییا تینیهیا فیرم و
شکل بیان ایا فعالییتیهیاسیت کیه
بییخییاطییر تیینییاسییب قییوا و شییرایییط
مشخت ایران به آنها تحمییل شیکه
اسییت .اگ ییر ک ییمییی واقییع یییییت را
خراش بکهیک و کمی تعم کنیییک
و دقی بشویک میبینیک جکل بر سیر
نظم موجود است .و از همه روشیا

 ٩٦اردیبهشت ٦٩٩١

انترناسیونال
تر و شفاف تر و برجسته تیر امیروز
جنبش کارگری ایا جیکال را بیه
پیش میبرد .شیمیا اگیر بیا دقیت
قطعنامه های اول مه امسال و ییا
بیانیه دو فعال جنبش کارگری و
معدمان را بخوانیک متوجه میشوییک
که چطور میقیابیل سیییسیتیم قیرار
میگیرنیک .هیمیان خیواسیت حیذف
اتهام اخالل در امنییت را در نیظیر
بگیریک .ایا یعینیی چیه ییعینیی
آزادی تشیکیل ،آزادی اعیتیراو،
آزادی اعتصاب چون پیاپیوش و
توجیه و بهانه جمهیوری اسیالمیی
در سرکوب همه فعالیا سیییاسیی
و اجتماعی در جنبیش کیارگیری
و جنبش معدمان و در همه عر یه
های مبارزاتی و آنیچیه تیبیدییی
میکنک و بکنیا مییگیوییک ایینیسیت
که اینها عدیه امنیت مدیی اقیکام
ک ییرده ان ییک .ای ییا ش ییی ییوه ه ییم ییه
دیکتاتوریها است .شاه هم هیمیییا
را میگفیت و سیییسیی در مصیر
همیا را میگویک و پییینیوشیه هیم
همیا را میگیفیت .هیمیه دولیتیهیا
مخالفینشان را به "بخطر انیکاخیتیا
نییظ ییم و امیین ییی ییت م ییدییی" م ییت ییه ییم
میکننک .حتی دولت آمرییکیا هیم
توجیه اش همیا اسیت .آسیانیژ و
اسنودن را بیه اتیهیام اقیکام عیدیییه
امنیت مدی آمریکا تحت تعیقیییب
قرار داده انیک .اییا شیییوه پیاپیوش
دوزی ام ییری ج ییه ییان ییی اس ییت.
"امنیت مدی" پرچمیی اسیت کیه
بدنیک میییکینینیک بیرای آنیکیه هیر
میخییالییفییی را بیکییوبیینییک .اگییر در
کش ییوره ییای غ ییرب ییی ای ییا م ییوارد
معکود است در جامعیه ای می یل
ایران و سایر دیکتاتوریهای عیرییان
عدییه یکهیا فیعیال سیییاسیی و
میکنیی هیر روز اییا اتییفیاق مییی
افتک.
وقتی کارگر بدنک میییشیود و
میگویک ایا اتهام را از پیرونیکه هیا
برداریک دارد اسدحه میهیمیی را از
دس ییت ی ییک در ییکی ییه ییا خ ییارج
میکنک .گفتمان و بح و جیبیهیه
ای را باز میکنک کیه کیارگیر و
جامعه میتوانک در آن پیش بیرود و
رژیم فقط میتوانکعقب بینیشییینیک.
راه دی ییگییری نییی ییسییت .کییارگ ییران
بکرست مییگیویینیک بیحی بیر سیر
امنیت مفتخورها است میگویینیک
مییا امیینیییییت جییامییعییه را بییخییطییر
نیانکاخته ایم بدکه امنیت کسیانیی
را بخطر انکاخته ایم که امینیییتیی
برای جامعه بجا نگذاشته انک نیه
تامیا اقیتیصیادی و نیه امینیییت
سیاسی و نه امنیت اجتیمیاعیی و
حییقییوقییی و غیییییره .ایییا پییالتییفییرم
جنبش زنیان هیم هسیت ،پیالتیفیرم

جنبش جوانان هم هست و از نیظیر
مضمونی حرف دل هیمیه جیامیعیه
است .همانطور کیه خیود بیییانیییه
میگویک همه زنکانیان سیاسی بیه
ایا بهانه دستگیییر میییشیونیک .بیه
وبالگ نویسها و نیویسینیکگیان و
سازنکه ویکروی موزیک هپی هیم
همیا انگ اقکام عیدیییه امینیییت
م یید ییی را م ییی ییزن یین ییک .از ن ییظ ییر
دیکتاتوریها همه اینیهیا هیمیانیطیور
که خامنه ای میییگیوییک نشیانیه
ن ییف ییوذ دش ییم ییا اس ییت ،ه ییر ن ییوع
اعتراضی نشانیه "نیفیوذ آمیرییکیا"
است و اییا "امینیییت کشیور" را
بخطر میانکازد.
خییال ی ییه کیینییم .اگییر کسییی
بپرسک خصیصه و خصیدیت نیمیای
شرایط امروز ایران چیست پیاسیخ
ایینیسیت :بیچیالیش کشیییکن کییل
حکومت و نظم موجود در قیالیب
مبارزات عر ه ای و مطالیبیاتیی
و نفی و مکنی.
دو گیراییش در حیرکیتیهییای
اعتراضی
تا همیا جای بح ایا نکیتیه
روشا میشود که مسیالیه بیر سیر
دو قطبی سرنگیونیی میطیالیبیاتیی
نیست .نیروهاری در اپیوزیسیییون
از مبارزات سرنگونی محور و ییا
مطالبه محور حبت میکنینیک و
برخی به ایا نتیجه رسیکه انک کیه
در ایا دوره بایک مبارزات مطالبیه
محور را در مرکز توجه قیرار داد.
به نظر ما ایا دوقیطیبیی میعینیی
نکارد .همانیطیور کیه گیفیتیم فیرم
میییییت ییوانییک مییط ییالییبییات ییی ب ییاشییک و
محتوی سرنگونی طدبانه .معیدیوم
است نیروری می یل حیزب میا در
خ ییارج کش ییور ش ییع ییار م ییی ییکه ییک
سرنگون باد ولی در اییران کسیی
که میرود جدوی مجدس و ییا در
پارکها اعتراو میکنیک و حیتیی
سییایییت بییراه میییییانییکازد نییمیییییتییوانییک
رییحیا از سیرنیگیونیی یحیبیت
کنک .اییا روشیا اسیت .بینیابیرییا
تقسیمبنکی به مطالیبیه میحیور و
سییرنییگییونییی مییحییور واقییعیییییت را
توضید نمیکهک .گویا اعتراضاتیی
هست که مضمونش میطیالیبیاتیی
است و اعتراضاتی که سرنگیونیی
طدبانه اسیت .بیه نیظیر میا اییا
تییقییسیییییمییبیینییکی درسییت نیییییسییت.
مبارزات سرنگونی طدبانه هیم در
قالب جنبشهای میطیالیبیاتیی بیروز
پییکا میییکینیک :میطیالیبیاتیی کیه
متیضیمیا سیرنیگیونیی جیمیهیوری
اسالمی است.
تقسیمبنکی درست میییان دو
گرایش و دو جینیبیش و دو خیط

است :یکی گرایش و خطیی کیه
بایک آنیرا خیط اسیتیحیالیه نیامیییک-
حتی عنوان ا الح طیدیب درسیت
نیست چون هکفیش رفیرم نیییسیت
بدکه تغییرات تکریجی برای حفیظ
حکومت اسیت -و دییگیری خیط
س ییرن ییگ ییون ییی و ب ییران ییکاخ ییت ییا ک ییل
حکومت و نظام میوجیود .هیر دو
ایییا هییا مییطییالییبییاتییی را مییطییرح
میکننک ولی یکیی امیکیانیات و
شرایط موجود را در نظر مییگیییرد
و از چارچوب قانون و نظام فیراتیر
ن ییم ییی ییرود و دی ییگ ییری ب ییرع ییک ییس
مطالباتی را مطرح میییکینیک کیه
معنی عمدی اش درهم شکیسیتیا
نظام میوجیود اسیت .در سیییاسیت
ایران همیشه ایا دوقیطیبیی وجیود
داشته است .از کنگره سوم بیحی
ما اییا بیوده اسیت کیه یحینیه
سیاسی ایران حنه تقابل اییا دو
خط و گرایش است .به نیظیر میا
ایا دو گرایش هسیتینیک کیه در
تشکدهای نفی و میکنیی و در
عر ه های مختد ،حضیور بیهیم
میرساننک و نماینکگیی میییشیونیک.
بروز و رد پای ایا دو گیراییش را
در همه بیانیه ها و اطالعیه هیا و
حرکیتیهیای اعیتیراضیی مشیاهیکه
میکنیک .از زبان و مضمون بیانیییه
ها م ال در اول مه امسال متیوجیه
میشویک که ککام خیط اسیتیحیالیه
است ،ککام خیط انیقیالب .ییکیی
میییییگییویییک قییانییون کییار و قییانییون
اساسی با اتیکیا بیه وعیکه هیای
روحیانییی و تیعییهییک بییه اقیتییصییاد
مقاومتی ،و دییگیری میییگیوییک
پاپوش امنیتی را بگذاریک کینیار،
زنکانیان سیاسی را آزاد کینیییک و
ح کارگیر و میعیدیم را بیکهیییک.
ی ییک ییی در اع ییت ییراو ب ییه س ییط یید
دس ییتیییم ییزدهیییا از ام ییکیییان ییات و
محکودیتهیای سیرمیاییه داری در
ایران حرکت میکینیک و ییکیی از
تییامیییییا زنییکگییی انسییانییی بییرای
کارگران عدیرغم تمام توجیهیات و
محکودیتها .هر دو مطیالیبیاتیی را
مطرح میکننک و هر دو هم ااهیرا
نفی هستنک ولی با یک نیگیاه
به اطالعیه هیا میعیدیوم میییشیود
یکی متعد به جینیبیش انیقیالبیی
عدیه وضع موجود است و ییکیی
جنبش اسیتیحیالیه و حیفیظ وضیع
موجود .اییا دومیی در اییران بیه
هیی جا نمیرسک .ما مخال ،رفیرم
نیستیم ولی به شرطیی کیه رفیرم
ا الت داشیتیه بیاییک ،رفیرم بیرای
بهتر شیکن وضیعیییت بیاشیک و نیه
تغییر بخاطر حفظ وضعیت .روشیا
است که حزب میا ییک نیییروی
ا دی سرنگونی طیدیب و تیغیییییر

بنیادی وضع موجود است.
ش ییرک ییت س یید ییب ییی م ییردم در
انتخاباتها
ما همییشیه سیعیی کیرده اییم
مضمون و معنی واقعی تیحیوالت
را توضید بکهیم .یک م الش در
ایییا دوره انییتییخییابییات اخیییییر بییود.
حزب ما یک تبیییییا واقیعیی از
رای مردم بعنوان رای نه بیه کیل
سیستم بکست داد .وقتیی خیامینیه
ای لیستی را بعنوان جاسوس بیی
بی سی معرفی میکنک و بیعیک
فقط همان لیست انتخاب میییشیود
ایا ییعینیی چیی روشیا اسیت،
م ییردم دارن ییک ت ییوی ده ییا کس ییی
میزننک که فراخوان میکهک به اییا
ل ییی ییس ییت رای ن ییکه ییی ییک .م ییا در
یادداشتی نوشتم خامنه ای می یل
اکیوان دیییو شیکه اسیت .هییر چییه
میگویک مردم عکس اش را نیجیام
میکهنک .به نظر ما هر انتخابیاتیی
نفی ای و سدبی اسیت .مینیصیور
حکمت میگفت انقیالبیات سیدیبیی
هستنک به نظر ما انیتیخیابیات هیم
همینطور اسیت .کیال در جیوامیع
غربی انتخاب یک حیزب اسیاسیا
بخاطر نارضاری میردم از حیزب
حاکم اسیت .می یال در انیگیدیییس
حیزب کیارگیر انیتیخیاب میییشیود
بییخییاطییر اییینییکییه مییردم از حییزب
محافظه کار که چهار سیال سیر
کار بوده ذلیه شیکه انیک و ییا بیر
عکس اش .امروز هم در آمیرییکیا
زیاد کسی به برنامه های اثباتیی
کانکیکاها توجه نمیکنک .میوضیوع
اینست چه کسی میخواهک بیقیول
خودشان واشینیگیتیا را زییر و رو
ک یین ییک .چ ییه کس ییی م ییی ییخ ییواه ییک
"انقالب سیاسی" بکینیک .در اییران
بطری اولی اینیطیور اسیت .الیبیتیه
مضحکه ای که هیر از چینیکی
تحت نام انیتیخیابیات در اییران بیراه
مییی فییتییک حییتییی بییر مییبیینییای
ابتکاری تریا استانکاردها انتخیابیات
نیست اما در همان سیطیحیی کیه
مردم در انتخابات شرکت میکننیک
هکفشان مخالفت با نیظیام حیاکیم
و تضعی ،کل حکومت است .ما
هم در انیتیخیاب خیاتیمیی اییا
تبییا را داشتیم و هم در انیتیخیاب
روحانی و هم در انتخابات اخیر.
انتخابات اخیییر ییک چیالیش
حکومت بوسیده مردم بود .بیرجیام
نمونه دیگر است .مردم در رابیطیه
جییمییهییوری اسییالمییی و آمییریییکییا
بچالش کشیکه شکن وضع میوجیود
را میی بییینینیک .وقیتیی روحیانیی
میگویک ما میخواهیم به آمیرییکیا
نزدیک بشویم منظیورش ایینیسیت

دوره دوم  -شماره ٦٦٦
که چر سرمایه بکیار بیییفیتیک و
بانکها و سرمایه گیذاران خیارجیی
در ایران سرمایه گذاری کینینیک و
غیره ولی مردم مینیظیور و تیدیقیی
دیگری از رابطه با آمریکا دارنیک.
منیظیور آنیهیا زنیکگیی بیه شیییوه
زنکگی میردم غیرب بیه میعینیی
م بت کدمه است .یک زنیکگیی
مکرن و قرن بیست و ییکیمیی .بیه
ایا معنی که موزیک و جشیا
و شییادی آزاد بییاشییک و مییردم
آزادی بییان و عیقیییکه و تشیکیل
داشته باشنک و کارگر اییرانیی هیم
بتوانک می یل کیارگیر انیگیدیییسیی
تشییکییل داشییتییه بییاشییک و بییتییوانییک
اعتصاب کینیک و غیییره .ییعینیی
حتی در مورد رابطه با غیرب هیم
جامعه و توده مردم ،کارگیر و زن
و جوان ،نفی وضیعیییت حیاضیر را
میبینک و به ایا معنیی خیواسیتیار
آن هستنک و جناحهای حکومتیی
به معنای دیگری.
وقتی اییا تیبیییییا را داشیتیه
باشیک معنی واقعی حرکیت میردم
را بخودشان نشیان میییکهیییک .میا
میگوریم توریی کیه زییر حیجیاب
اختناق نمیتوانی حرفت را بیزنیی
اگر ایا حجاب نبود حرفیت حیرف
ما بیود .میا حیرف دل تیو را
میییییزنییم .آن جیینییبییش بییایییک حییرف
خودش و خیواسیت خیودش را از
دهان ما بشینیود چیرا کیه در آن
شرایط خودش نمیتوانک اییا پیرچیم
را بدنک کنک .خواهک گفیت مینیهیم
اگر پایم برسک به خارج م ل اینیهیا
ح ییرف م ییی ییزن ییم .م یین ییه ییم اگ ییر در
استودیوی کانال جکیک باشم می یل
اینها حرف میییزنیم .حیزب سیخیا
گییو ،ییکا و نییمییاییینییکه جیینییب ییش
انقالبی مردم ایران است وقتی کیه
چتر اختناق را از روییش بیردارییک.
پس فردا که دوره کتابهیای جیدیک
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سفیک و دموکراسی دو فاکتیو در
ایران فرا برسیک هیمیه میردم می یل
حزب ما حبیت خیواهینیک کیرد.
ایا موقعیتی است که حیزب میا
دارد.
نقش و واای ،حزب
اگر بیحی سیرنیگیونیی را از
زاویه نیظیرییه حیزب و جیامیعیه و
حزب و قکرت سیییاسیی میک نیظیر
قرار بکهیک متوجه خواهیک شک کیه
اساس کار ما اینست که در اییران
امروز جوهیر و مضیمیون و هیکف
ایا چالشی که در عیر یه هیای
مختد ،و در همان فرمهاریی کیه
مردم میتواننک و تیوازن قیوا اجیازه
مییکهیک جیرییان دارد را بیرجسیتیه
ک یین ییی ییم و ن ییم ییای یین ییکگ ییی ک یین ییی ییم.
قطعنامه ای در اییا میورد دارییم
که مشخصا به هیمیییا میوضیوع
م ییی ییپ ییردازد و ب ییع ییکا در ب ییاره اش
حبت مییکینیییم .ایینیجیا فیقیط
کدی بگویم که اگر اییا تیحیدیییل
را قبول داشته باشییم کیه چیالیش
اساسی در ایران کشیمیکیش بیییا
نود و نه در یکییهیا ی جیامیعیه،
کارگر و زن و جوان با جیمیهیوری
اسالمی است و میوضیوع ا یدیی
ایا کشمیکیش نیظیام و سیییسیتیم
حکومتیی و دولیت و حیکیومیت
اسیت آنیوقیت هیمیییا را بیاییک در
محور سیاست عمدیی حیزب قیرار
داد و آگاهانه به ایا جنبش تعیییا
و پرچم داد .اییا کیافیی نیییسیت
که در خیارج کشیور سیرنیگیونیی
طدبی را نماینکگی کینیییک و در
داخ ییل کش ییور ییرف ییا در ق ییال ییب
مبارزه عدیییه اعیکام و ییا عیدیییه
حجاب و یا مبارزه برای دسیتیمیزد
ایا نبرد به پیش برود .ما باییک بیه
جنبش مردم عدیه حکومت تیعیییا
بکهیم .بایک آنرا میعینیی کینیییم و

راهها و نقشه عمدیهیای میعییینیی
برای تقویت و پیشروی آن داشیتیه
باشیم .ایا یک سری فعالیتها و
اولویتها و اقکامات معیا را بیوییژه
در داخل کشور در دستور کار میا
قرار میکهک.
خال ه بح ما اینسیت کیه
ما بایک ایا چالش دیگر نه چینیان
پنهان در جامعه را ،ایا درگیییری
که بیا مردم و حکومیت اسیت و
ایا اعتراضیاتیی کیه از هیر سیو
دارد میجوشک را ،تبکیل کنیم بیه
یک حرکت سیاسی که نمیایینیکه
دارد ،حزب دارد ،سخنیگیو دارد و
ایا نماینیکه و حیزب و سیخینیگیو
حزب کمونیسیت کیارگیری اییران
است .ایا حزب نه فقط از طیریی
تدویزیونش و یا تشیکیییالت خیارج
کشورش بدکه با فعالیت تبدیییغیی
 گفتمانی ،مکیای اجتمیاعیی وفعالیت میکانی در داخل ایران اییا
کار را انجام میکهک .اییا کیار را
میییییشییود کییرد .شییرایییط و تییوازن
قوای امروز اجازه میکهک کیه میا
بییح ی را بییبییریییم بییر سییر مسییالییه
حییاکییمیییییت و دولییت و سیییییسییتییم
م یییوج یییود .نش یییان یییه ه یییای ای یییا
امکانپذیری را داریم می بییینیییم.
بیانیه فعالیا زنکانی یک نیمیونیه
است .جکل بیا مردم و حیکیومیت
بجاری رسییکه اسیت کیه جیوابیش
فقیط میییتیوانیک جیارو کیردن اییا
حکومت باشک .حزب بایک خیییدیی
روشا ایا را در دستور بگیذارییک و
به پیش ببرد .اگیر ییکیی از میا
بپرسک ایا پدینیوم بیر سیر چیییسیت
خواهم گیفیت اییا پیدینیوم بیر سیر
ادامیه بیح ی حیزب و جیامیعیه و
حزب و قکرت سیاسی در شیراییط
امروز است .با اتکا به امیکیانیات
و شرایط مبارزه در ایا دوره و بیا
اتکا به میکای اجتماعی در اییا

دوره.
ما از مکتها قیبیل گیفیتیه اییم
که در سیاست ایران میتوان ییک
م د را در نیظیر گیرفیت بیا سیه
راس حزب ،حکومیت و جیامیعیه.
ضدع حکومیت و جیامیعیه روشیا
اس ییت .ج ییام ییع ییه ح ییک ییوم ییت را
ن ییم ییی ییخ ییواه ییک .ح ییک ییوم ییت و یید ییه
ناجوری به تا جامعه اییران اسیت
بطوری که حتی پخش میوزییک
و یا بی حجابی ارکان حیکیومیت
را به لرزه میانکازد .تکدیی ،ضیدیع
حزب و حکومت هم معدوم اسیت.
ح ییزب م ییا ن ییی ییرور ییی اس ییت ک ییه
ج ییم ییه ییوری اس ییالم ییی را ی ییک
ح ییک ییوم ییت م ییف ییت ییخ ییور م ییذه ییب ییی
پاسکارنظام سرمایه داری در اییران
میکانک و میخواهک بقکرت انیقیالب
مردم سرنگونش کنک .آن چیییزی
که در ایا میان مورد تاکیییک میا
و مرکز توجه ماسیت ضیدیع سیوم
م ی یید ی اس ییت :راب ییط ییه ح ییزب و
جامعه .در اییا رابیطیه نیه حیزب
ایستا است و نه جامیعیه .جیامیعیه
در حال تحرخ و جیوشیش اسیت.
وقتی میگوریم حیزب و جیامیعیه
منظورمان رابطه حزب با مبیارزات
و اعتراضات در جامعه اسیت .در
رابطه بیییا جیامیعیه و حیکیومیت
هیی حزب و نیروی سیاسی بهیتیر
از م ییردم ییی ک ییه م ییکام در ح ییال
اعتراو هسیتینیک فیعیال نیییسیت.
اشکال فعالیتیی کیه میردم پیییکا
میکننک -حتی اشکالی کیه بیه
نظر خیدی مکنی و غیر سیییاسیی
به نظر میرسک ماننک کیتیابیخیوانیی
در سننکج یا آواز خیوانیکن زییر پیل
خییواج ییو -ف ییرم ییهییای م ییخییت یید یی،
اعتراو سیاسیی اسیت .بینیابیرییا
نگران رابیطیه میردم و حیکیومیت
نباشیک .هنوز کسانی هستنک کیه
مییخیواهینیک میردم را بیجیدیو هیل

بکهنک ،تصور میکننک باییک بیمیردم
بگوریم ناراضیی بیاشیییک فیقیر بیک
است و بیحقوقی بک اسیت و بیاییک
بدنک شویک و غیییره .گیوییا میردم
خودشان نمیکاننک .اییا کیار حیزب
نیست .حزب بایک رابطه خودش بیا
مردم را تقویت کینیک .آن چیییزی
که مکام مورد تیوجیه میا بیوده و
رویش کار کرده ایم رابطه حیزب و
جامعه است .تنها در چینیک سیال
اخیر می بییینیییک بیحی میکییای
اجتماعی ،اعتراضات و میبیارزات
اجتماعی ،چپ اجتماعی رابطیه
حزب با همه ایا ها مرکز توجه و
نقشه عمدهای ما بوده است.
وق ییت ییی م ییی ییگ ییور ییی ییم م ییب ییارزه
طبقاتی موتور تاریخ است میبیارزه
را فرو میگیریم و هکف خیود را
ایا قرار میکهیم که ایا مبارزه را
آگاهانه متعیا و متشکل کینیییم.
و ایا درشرایط امروز ایران ییعینیی
بایک بر چالش حکومیت اسیالمیی
بر سر مسارل پاییه ای میتیمیرکیز
شویم و ببینیم که چطور میییتیوان
ایا میبیارزه را بیه ییک میبیارزه
هکفمنک ،خودآگاه و میتیشیکیل و
حزبیت یافته تبکیل کیرد .بیه اییا
میعینییی رابیطییه حییزب و جییامیعییه
همچنان روی میز میاسیت و اییا
پدنیوم بیاییک اییا رابیطیه را دقییی
تعری ،کنک و در دسیتیور حیزب
قرار بکهک .اسناد عرضه شیکه بیه
پدنوم بر سر همیا مسالیه اسیت و
ما امیکوارم پدنوم ایا اسناد را بیا
دقت مورد بح و تصمیم گیییری
قرار بیکهیک و حیزب را در نیقیطیه
شروع درستی قیرار بیکهیک کیه در
ایا شرایط تبکیل بشود به نمیایینیکه
و سخنکوی جنبش انقالبی میردم
عدییه کیل حیکیومیت جیمیهیوری
اسالمی.

مشخصات و ساعات پخش تلويزيون کانال جديد

تلويزيون كانال جديد از شبكه "نگاه شما" در هاتبرد پخش ميشود.

مشخصات "نگاه شما" به ايا شرح است:

فرکانس ٦٦٢٦٦ :پوالريزاسيون :عمودي
سيمبل ريت١/٦:FEC ٢١١٦٦ :
تلويزيون كانال جديد در  GLWIZنيز قابل دريافت است.

برای دريافت برنامه از طريق جی ال وايز به آدرس زير مراجعه كنيد:
Negah E Shom

http://www.glwiz.com/
زير مجموعه برنامه های فارسی

اين مشخصات را به دوستان و آشنايانتان اطالع دهيد.
تلفن تماس٥٥٦٩٦٥١٠١٠١٠٠ :
ايميل nctv.tamas@gmail.com :

انترناسيونال

نشريه حزب کمونيست کارگری
سردبیر این شماره :علی جوادی
مسئول فنی :سهند مطلق

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

يادداشتهای هفته
حمید تقوايی

باید الیحه جرم سیاسی را بر
سرشان خراب کرد

رویگردانی از مذهب یک جنبش سیاسی است

"زخم خدا" بر پیکر جامعه ایران
"هییمییه پیییییروان فییرقییه گییم ییراه
بهاریت محکوم به نجاست هستنیک
و در ورت تماس آنها با چیییز ،
مراعات مسارل طهارت در رابیطیه
بیا آنیهییا ،نسیبییت بییه امیور کییه
مشروط به طیهیارت اسیت ،واجیب
است".
از فتواهای قیکییمیی خیامینیه
ای
ایا فتوا را بیا گیفیتیه هیای
هیتیدیر عیدیییه ییهیودییان میقیایسیه
کنیک ،هیتدر روسفیک میشود!
در سیستم کاستی هنکوسیتیان
بخشی از میردم "نیجیس" قیمیدیکاد
میشونک" .نجسها" لمس ناپذیرنیک و
در آخریا رده سیستیم کیاسیتیی و
جزو بیحقوقتریا بخش جامعه هنیک
مییحییسییوب میییییشییونییک .هیینییک ایییا
سیستم را از عهک عیتییی بیه ار
ب ییرده اس ییت .گ ییان ییکی س ییی ییس ییت ییم
کییاسییت را "زخییم خییکا" بییر پیییییکییر

جامعه هنکو میییکانسیت و سیال
ه ییاس ییت ح ییک ییوم ییت ه یین ییک درح ییال
مبارزه با ایا نظام کاستیی اسیت.
در ایران امیا مسیالیه بیر عیکیس
است .رهبر حیکیومیت میییخیواهیک
کیاسیت جیکییکی از "نیجییس هییا"
بسازد! زخم خکا بر پییکیر جیامیعیه
ایران خیود جیمیهیور ی اسیالمیی
است.
ایا سیستم کاستی اسالمیی
یک نتیجه گریز نیاپیذییر دخیالیت
مذهب در دولت و اسیالمیی بیودن
نظام و حیکیومیت اسیت .در اییا
نظام شیییعیییان در راس هیرم قیرار
دارنک و مردم منسوب بیه میذاهیب
دیگر در رده های بعکی و در رده
آخر هم ،همردی ،کاست نجس هیا
در هنکوستان ،بهاریان را قیرار داده
انیک( .و الییبیتییه آزاده تیریییا افییراد
یییعیینییی بییی خییکایییان و از دیییا
برگشتگان هم که بنا بیر قیوانیییا
شرعی خونشان حالل اسیت ا یال

آدم محسوب نمیشونک .
اما عدت مطرح شیکن دوبیاره
ایا فتوای مشعشیع خیامینیه ای
در رس ییان ییه ه ییا م ییالق ییات ف ییار ییزه
رفسنجانی با یک زن بهاری تیازه
از زنکان آزاد شیکه اسیت .میکیارم
شیرازی میگوییک "اییا کیار جیرم
شرعی و قابل تعقیب است".
اییا اوج تییازه ای از بیهیارییی
ستیزی دیرینه جمهوری اسیالمیی
است .بهاریان ،یا بعبارت یحییید
تر مردم منسوب بیه بیهیاریییت ،از
تحصیل دانشگاهی و کار دولیتیی
میییحیییروم هسیییتییینیییک ،در میییوارد
م ییت ییعیییکدی خیییان ییه هیییایش ییان و
گورستانهایشان تخریب شکه اسیت،
به گزارش عفو بیا المدل تا سیال
 ٩٦بیش از  ٢٦٦نفیر از بیهیاریییان
بخاطر اعتقاداتشان اعکام شیکه انیک
و هم اکنون بیییش از  ١٦نیفیر از
افرد منسوب بیه اییا میذهیب در
زنکان به سر میبرنیک .آخیرییا خیبیر

در ای ییا زم ییییین ییه دس ییتییگ یییییری و
محاکمه  ٩٢نیفیر از بیهیاریییان در
استان گدستان است که جمیعیا بیه
 ٢٩١سال زنکان محکوم شکه انک.
تنها همیا نیمیونیه رفیتیار بیا
مردم منسوب بیه بیهیاریییت بیرای
نشیییان دادن عیییمییی ارتیییجیییاع و
ض ییکانس ییان ییی ب ییودن ح ییک ییوم ییت
اسییالمییی کییافییی اسییت .ییادق
آمدی الریجانی رریس قوه قضایییه
م ییی ییگ ییوی ییک "در کش ییوری ک ییه
منتسب به امام زمان اسیت دفیاع
از ب ییه ییار ییی ییت ه ییی ییی م ییع یین ییای ییی
نکارد".بایک گیفیت در جیمیهیور ی
اسالمی انسانیت هییی میعینیاریی
نکارد .جامعه ای آزاد اسیت کیه
نه به اسالم وامام زمیان مینیتیسیب

باشک و نه به بهاریت و بهاء الدیه و
نه به هیی امام و پیغمبر و دیا و
خیرافیه دیییگیری .هیمییه ادییان بییا
آزادگی انسان در تینیاقین انیک و
ب ییی ییش از س ییه ده ییه ح ییاک ییم ییی ییت
جمهوری اسیالمیی مصیکاق بیارز
ایا حقیقت اسیت .بیاییک سیییسیتیم
کاستی جمهوری اسالمیی را در
هم شکست و بساط مذهیب را از
دولت و قوانیا و سیستم آمیوزشیی
و قضاری جامعه جمع کیرد .اییا
اولیا شرط تامیا و پیاسیکاری از
انسانیت و بیرابیری و آزادگیی در
جامعه است.

دوره دوم  -شماره ٦٦٦

انترناسیونال

بخشش پنج محکوم به اعدام در کرمان و ارومیه

توحشی با نام
"حکم نورانی قصاص"
"تعکاد اعیکامهیا ،قصیاص را
که یک حکم نورانی است زییر
سوال برده!"
جواد الریجانی
اعییکام تیینییهییا تشییعییشییع حییکییم
نورانی قصاص نیست .سنگسار و
قطع دست و پیا چشیم در آوردن
هم از جمده نورافشانیهای دییگیر
قصاص است .در مورد سنگیسیار،
اس یییاس یییا در اث یییر م یییب یییارزات و
اعتراضات گسترده نظییر کیمیپیییا
جهانی دفاع از سکینه آشتیییانیی،
عقب نشیسیتینیک و حیاال هیم زییر
فشار جنبش عدیه اعکام نیاگیزییر
شکه انک از کاهش تعکاد اعیکامیهیا
س ییخ ییا ب ییگ ییوی یین ییک ام ییا م ییاه ییی ییت
جنایتکیارانیه قصیاص و سیییسیتیم
قضاری عهک دقیانوسی جمیهیوری
اسالمی با ایا نوع عقب نشیینیی
ها تغییر نمیکنیک .خیانیه از پیای
بست وییران اسیت .در جیمیهیوری
اسالمی فدسفیه قضیا ،عیکالیت و
قضییاوت ،دادگییاهییهییا ،جییرمییهییا و
شیییییوه اثییب ییات ج ییرم ،و سییی ییسییت ییم
کیفری تماما بر اسیاس قصیاص،
یعنی انتقامجیوریی عشیییرتیی در
جوامع بیکوی و پیکر سیاالر در

7

این یک سونامی است در مقابل قتل عمد دولتی در ایران

 ٦٠٦٦سال قبل ،بینیا شیکه اسیت.
در سیییییسییتییم قضیارییی جییمییهییوری
اسالمی بیگناهان بیه اتیهیامیاتیی
که جیزء حیقیوق شیخیصیی افیراد
است و در هیی جامعه میتیمیکنیی
جرم محسیوب نیمیییشیود  -نیظیییر
رابیییییطیییییه خیییییارج از ازدواج،
همجنسگراری ،بیحجابی ،رقت و
شادی در میالء عیام و غیییره-
دستگیر میشونک ،در دادگاههاریی
کییه بییا ابییتییکارییی تییریییا ا ییول
دادرسی و اثبات جرم مغاییر اسیت
م ییح ییاکیییم ییه میییی ییش ییونیییک و بیییه
مجازاتهاری  -نظیر تعزیر و شیالق
و س یین ییگ ییس ییار و اع ییکام و ق ییط ییع
اعضای بیکن و غیییره -میحیکیوم
میییییشییونییک ک ییه خییود ازمصییادی ی
بییکتییریییا نییوع شییکیینییجییه انییک .بییر
مزایای ایا سیستیم نیورانیی بیاییک
فرو دستی و بیحقوقیی عیدینیی و
رسمی زن و افیراد مینیسیوب بیه
مذاهب دیگر را نیز افیزود .آنیچیه
از "حکم نورانیی قصیاص" سیاطیع
میشود تبیعییین و بیییعیکالیتیی و
جنایت است و بس .اییا سیییسیتیم
قضاری را بیاییک بیه میوزه عصیر
توحش سپرد.

در سال  ٦٩٩٠فقط در زنیکان
ک ییرم ییان  ٢٠٠م ییورد رض ییای ییت
شاکی ورت گیرفیتیه اسیت..
با گذشت و بخشش خانواده هیای
مییقییتییول ،سییه زنییکانییی در زنییکان
مرکزی ارومیه و دو زنیکانیی در
زنکان مرکزی کرمیان ،از چیوبیه
دار رهایی یافنتک.
مردم ایران دا اعیکامیهیا در
زنکانهای حکومت اسالمی را بیر
سینه حک کرده انک .هر بار کیه
حکومت اسالمی میییخیواهیک از
کارگر و زن معتیرو و مینیتیقیک
حکومت زهر چشم بگیرد دستیور
داده میییییشییود در هییمییه زنییکانییهییا
تییعییکادی را اعییکام کیینیینییک .ایییا
اع ییکام ییه ییا ب ییای ییک ش ییام ییل اع ییکام
کودکان و زنکانیییان عیقیییکتیی و
سیاسی تا جایی کیه امیکیانیش
فراهم باشک ،اعکام زنیان و اعیکام
میحییکییومییییا مییواد مییخییکری و
اعکام متهیمیییا بیه قیتیل بیاشیک.
مردم در میقیابیل اعیکام فیعیالیییا
سیاسی و فعالیا میکافیع حیقیوق
انسانی و منتقکیا حکومت و ییا
اسالم و ،،بیا قیکرت و اعیتیراو
وارد مییکان میییشیونیک ،در میورد
متهمیا مواد میخیکری شیاکیی
خص ییو ییی ح ییک ییوم ییت اس ییت و
کسی نمیتوانک کاری بکنیک امیا

در مورد متهمیا به قتل خیانیواده
های داغکار از دو سال پیییش بیا
قکرت تمام تیر خیالص بیه پیکییکه
اعکام در ایران زده و قهرمیانیانیه و
با کای بدنیک اعیالم میییکینینیک
اعکام پاسخ هیی چیز نیست جیز
وسیده ایجیاد رعیب و وحشیت و
وسیده ترسانیکن میردم مینیزجیر از
حکومت و وسیده دوام و بیقیا اییا
دستگاه جهمنی یعنی جیمیهیوری
ن ییییییک ییییییب ییییییت اس ییییییالم ییییییی.
بعک از برجام و تنش های موجیود
در جییامییعییه ایییران  ،بییعییک از بییه
م ییی ییکان آم ییکن گس ییت ییرده ه ییزاران
کارگر و بازنشستیه و میردم زییر
خط فقر ،حیکیومیت اسیالمیی و
روحانی دستور داده است کیه بیه
میوج جیکیییک اعییکامیهییا در هیمییه
زنکانیهیا دامیا بیزنینیک و هیر روز
تعکادی در ایران اعکام میشیونیک.
در مییقییابییل ایییا اعییکامییهییا مییوج
بخشش ها نیز گسیتیرده تیر شیکه
اس ییت .آخ ییری ییا اخ ییب ییار از زن ییکان
اروم یییی یییه و ک یییرم یییان اس یییت.
بحگاه روز دوشنبه محکومیییا
به اعکام امیر (ب  ٩١سیالیه بیه
اتهام قتل سیامک (پ  ،بهینیام
(ح  ٩٦سییالییه بییه اتییهییام قییتییل
مهکی (ال ،وخالک (و ٢١
ساله پس از گفتیگیو بیا خیانیواده
شاکیان ،آنها ایا متهمیا به قتیل

را بخشیکنیک و بیه اییا سیه نیفیر
زن ییکگ ییی ت ییازه ای ب ییخ ییش ییی ییکن ییک.
همچنیا برای محکوم بیه اعیکام
حس ییام (ال یی ٦٩ ،س ییال ییه ن ییی ییز
ت ییق ییاض ییای ع ییف ییو گ ییردی ییک ک ییه
موافقت اولیه حا ل و از اجیرای
حکم وی فعال جدو گیری شک.
در گزارشی دیگر به نیقیل از
اداره کل زنکانهای استان کرمیان،
مییکی ییر زن ییکان م ییرک ییزی ک ییرم ییان
گفت“ :در ماه رجب ،دو میکدجیو
 ٩٠ساله و  ٩٩ساله از زنیکانیییان
زنکان مرکزی کرمان با جرم قتیل
عمک به ترتیب به مکت  ٦٦سیال
و  ١س ییال در زن ییکان م ییرک ییزی
کرمان زنکانی بوده و در آسیتیانیه
اجرای حکم قصاص بیا رضیاییت
خانواده مقتول از میرگ نیجیات
ی یییییییییییییاف یییییییییییییت ییییییییییییین یییییییییییییک.
گییفییتییه شییک در زنییکان مییرکییزی
کییرمییان در سییال  ٦٩٩٠تییعییکاد
 ٢٠٠مورد با رضایت شاکی هیا
از مییرگ نییجییات یییافییتییه انییک.
کمیته بیا المددی عدیه اعیکام از
همگان دعیوت میییکینیک عیدیییه
اعکام به میکان بیاینک.
کمیته بیا المددی عدیه اعکام
 ٢٦اردیبهشت ٦٩٩١

اگربیگناه باشی بعد از اعدام به بهشت میروی
اگر عدالت علی اینست واسالم اینرا میگوید من هیچ اعتقادی به خدای علی ندارم!
اسمش رضا حسینی بود٩٠ ،سیالیه و اهیل کیوهیکشیت
لرستان سه شنبه  ٩ماه مه  ٢٦٦٦در زنکان قیزل حصیار بیه
همراه سه نفر دیگر اعکام شک .او حتی نتوانسیت بیا میادر و
همسرش آخریا مالقات داشته باشک.
و یت نامه ای نوشته که در آن گفته قاضی طییرانیی
در مقابل دفاع او از خودش که گفته بیی گینیاه اسیت بیه
وی پاسخ میکهک اگر بیگناه باشی به بهشت میروی!
خانیم آزاده گیراونیک هیمیسیر رضیا حسییینیی میییگیوییک
دستیگیییری رضیا تینیهیا بیکلیییل درگیییری فیییزییکیی در
پارکینگ خانه امان با ماموران بود.
 ١٦روز تحت شکنجه و بازجویی بیود ،سیپیس بیه قیزل

حصار منتقل شک و  ٦٦ماه مالقات نکاشت .بازپیرس پیرونیکه
به ما میگفت تبرره میشود .در یک دادگاه دو دقییقیه ای
و با حضور نمادیا وکیل بیه او میییگیویینیک گیردن بیگیییر
کمکت میکنیم اما همسرم میگویک بی گنیاهیم چیرا بیاییک
گردن بگیرم قاضی در پاسخ میگویک ایرادی نکارد اگر بیی
گناهی بعک از اعکام به بهشت میروی!
او را با سرعت اعکام کردنک ،چیرا کیه اکینیون بیعیک از
برجام کذایی اشان .احتیاج دارنک تعکادی را در همه زنیکانیهیا
بکشنک که بگوینک هنوز میتواننک جامعه را کنتیرل کینینیک،
هنوز میتواننک بکشنک و بچاپنک.
پرونکه رضا حسینی نمونه مجسم پرونکه هیای بسیییاری

از محکومیا مواد مخکری به اعکام است .بسیییاری بیکون
هیی دلیدی دسیتیگیییر و بیه اعیکام میحیکیوم شیکه انیک .
حکومت اعکام به لشکر ذخیره اعیکامیییهیا احیتیییاج دارد و
رضا یکی از اینها بود.
حکومت جنایت و خون اسالمی بیاییک سیرنیگیون شیود،
بزخ کننکگان ایا حکومت که میگوینک بیتیکرییج اوضیاع
بهتر میشود و برای ایا حکومت عمر مییخیرنیک مسیتیقیییمیا
دستشان به خون رضا و رضاها آلوده است.
کمیته بیا المددی عدیه اعکام
 ٦١ماه مه ٢٦٦٦

به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندید
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انترناسیونال

کارگران در هفته ای که گذشت
شهال دانشفر
یییک م ییوضییوع م ییحییوری در
جنبش اعتراضی کارگری امیروز،
اعتراو عدیه سیرکیوب میبیارزات
کارگران  ،معدمان و کل جیامیعیه
تحت عنوان "اخالل در نظم امینیییت
مدی کشور" است .اعتراضی کیه
با بیانیه مشترخ جعفر عظیم زاده
از رهبران کارگیری و اسیمیاعیییل
ع ییب ییکی از ره ییب ییران اع ییت ییراض ییات
معدمان در آستانیه اول میه امسیال
آغاز شک و امروز شکیل کیارزاری
گسترده بخود گرفته است .آخیرییا
خبرها از ایا کیارزار میهیم آزادی
اسماعیل عبکی و بیانیه او بعک از
آزادی اش با تاکیکی دوبیاره بیر
خواستهای بیانیه مشیتیرکشیان بیا
جعفر عظیم زاده و نیز بیانیه عظییم
زاده به مناسبت آزادی عیبیکی و
تاکیک بر اینکه ایا آزادی میوقیت
بایک به آزادی بیکون قیییک و شیرط
تبکیل شود ،است .او در ایا بیانیه
اعالم کرده است که تا رسیکن بیه
خواستیهیای اعیالم شیکه شیان بیه
اعتصاب غذایش ادامه میکهک.
جکا از ایا موضوع اعتراضیات
در محیط های کارگری هر روزه
و گسترده است و مهمترینیشیان در
هفته گذشته تجمعات اعیتیراضیی
در کارخانه چوب اسیالیم و بیییرون
کردن مکیریت از کارخانیه تیوسیط
کارگران و تجمعات اعتراضیی در
فاز  ٦٠عسدویه و موفقیت آنها در
گرفتا یکماه از طدبهایشان بود .از
دیگر اخبار اعتراضات کیارگیری،
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری
فراشبنک ،تجمع اعتراضی کارکنان
بیمارستان هشترود دراعیتیراو بیه
عکم پرداخت مطالباتشان ،است که
سرتیتر خبرها را تشکیل داده است.

کارزار عدیه سرکوب ها تحیت
عنوان "اخالل در نظم امنیت میدیی
کشور"
کارزار عدیه سرکوب مبارزات
کارگران ،معدمان ،و کیل جیامیعیه
تحت عنوان "اخالل در نظم امینیییت
مدی کشور" و اتهیامیاتیی از اییا
دس ییت ،ک ییارزاریس ییت در دف ییاع از
حقوق سیاسیی پیاییه ای جیامیعیه
چون ح تشکل ،حی اعیتیصیاب،
ح تجمع و آزادی بیییان .زنیگ
ش ییروع ای ییا ک ییارزار ب ییا ب ییی ییان ییی ییه
مشیتییرخ جییعییفییر عییظیییییم زاده و

اسماعیل عبکی زده شک و بیکنیبیال
م ییوج ییی از ح ییم ییای ییت از س ییوی
تشکدهای کارگیری ،میعیدیمیان و
فییعییال یییییا کییارگ ییری و مییع ییدییم ییان
معترو از داخل و خارج از زنیکان
و نهادهای بیا المددی امروز شکل
کارزاری گسترده بیخیود گیرفیتیه
است .خواست مشخت ایا کیارزار
لغو تمامی پرونکه هایی اسیت کیه
برای فعالیا کارگری و میعیدیمیان
معترو و برای تمیامیی کسیانیی
که با اتهاماتیی چیون "اخیالل در
نظم امنیت مدی کشور" و ام ال آن
حکم زنیکان گیرفیتیه و ییا تیحیت
پیگرد قرار گیرفیتیه انیک و آزادی
فوری و بکون قیک و شرط آنانست.
اعتراو ایا کیارزار بیه طیور
واقعی اعتراو عدیه سرکوبگری
های رژییم اسیالمیی و سیییسیتیم
قضایی آن است که هیر اعیتیراو
برحقی را تحت عنوان "امنیتی" به
محاکمه کشیکه و با تهکیک و زنکان
پاسخ میییکهیک .هیمیچینیییا اییا
کارزاریست در دفیاع از میبیارزات
کارگران ،معدمان و کیل جیامیعیه
عدیه ریاضت اقتصادی حکومیت
و ب ییرای داش ییت ییا ی ییک زن ییکگ ییی
انسانی که ی ،ا یدیی اش را
کارگران و معدمان تشکیل میکهنک
و بطور بیسابقه ای ایا دو بیخیش
اعتیراضیی جیامیعیه را در کینیار
یککیگر ودر جدوی حنه سیییای
جامعه قرار داده است .حیمیاییت از
اییا کییارزار ادامییه دارد .بیییییانیییییه
کارگران سنکیکای واحک ،بیییانیییه
کانون میکافیعیان حیقیوق کیارگیر،
بیانیه آیت نیافر سخنگوی کمیتیه
پیگیری برای ایجاد تشکل هیای
کارگری ،پیاده روی فیرهینیگیییان
شهرستان تاکستان در همبسیتیگیی
با معدمان و کارگران زنکانی ،دیکار
خانواده جعفر عظیم زاده وجمعی از
معدمان و اعضیای اتیحیادییه آزاد
کارگران ایران و جمعیییت دفیاع از
کودکان کار و خیابان با اسماعیل
عبکی در فیردای آزادی وی ،و
کییار گییروه وورکشییاپ “ایییجییاد
همبستگی بیاالمددی کارگری در
کنفرانس ساالنه لیییبیراسیتیارت در
کانادا از جمده حمایت های انیجیام
شکه در ایا هفته اسیت .میحیمیک
کاامی از همکاران کمپیا بیرای
آزادی ک ییارگ ییران زن ییکان ییی و از

سخنرانان کار گروه شرکت کنینیکه
در کنفرانس ساالنه لیبراستارت در
رابطه با نامه مشترخ جعفر عظیم
زاده و اسماعیل عبکی سخا گفت
و از به قتل رسیکن شاهر زمیانیی
در زنکان ،بعنوان نمونه ای از رفتار
رژیم اسالمی با کارگران زنیکانیی
یاد کرد.
به هر شیکیل کیه میییتیوانیییم
کای ایا کارزار در سطد جهانی
باشیم.
جعفر عظیم زاده در وضعیییتیی
اضطراری
جعفر عیظیییم زاده از رهیبیران
کارزار لغو پرونکه های سیاسی بیا
اتهام "اقکام عدیه امنییت میدیی" و
امنیتی شمردن مبارزات کیارگیران
و معدمان و ...در بیانیه ای اش به
مناسبت آزادی اسماعییل عیبیکی
ضما قکردانیی از حیمیاییت هیای
وسیعی که از خواست و میبیارزات
آن ییان ش ییکه ،م ییی یین ییویس ییک ":آزادی
اسماعیل در عیا حال کیه بسیییار
شع ،انگیز و مسرت بخیش اسیت
اما به معنای برداشته شکن حیتیی
قکمی کوچک در راستای تحق
خواسته های ما و میدیونها معیدیم
و کارگر نیست.
ما در بیانییه مشیتیرخ خیود
کییه مییورد حییمییایییت قییاطییعییانییه و
شورانگیز تشیکیدیهیا و جیمیعیهیای
ک ییارگ ییران و م ییع یید ییم ییان کش ییور و
سازمانهای کارگری و معدمان در
سطد جیهیان قیرار گیرفیتیه اسیت،
خواهان پایان دادن به امنیتی کردن
اعتیراضیات ینیفیی و میکنیی و
برداشته شکن اتهام"اجتماع و تبیانیی
به قصک اقکام عدیه امنیت کشیور"
از پرونکه های مفتوح کیارگیران و
معدمان معترو و فعالیا ینیفیی
زنکانی ،منجمده خودمان شکه اییم.
ما به دسیتیمیزد زییر خیط فیقیر ،
ممنوعیییت بیرگیزاری مسیتیقیل و
آزادانه مراسم روز جهانی کارگر و
معدم،ممنوعیت ایجاد تشیکیدیهیای
مستقل نفی و به عکم شفافیییت
و عمل موثر سازمان جهانیی کیار
ILOدر قبال نیقین گسیتیرده و
فاحش حقوق بنیادیا کیارگیران و
معدمان ایران اعتراو کرده و دست
به اعتصاب غذا زدیم.
بر ایا اساس ،تا آنجیا کیه بیه

موضوع آزادی اسماعیل عبکی از
طری اخذ وثیقه سنگیا و باز بودن
پرونکه وی بیااتیهیامیات سینیگیییا
امنیتی برمی گردد چنیا اقکامی
از سوی مرجع رسیکگی کننکه به
پرونکه ایشان حتی در چهار چیوب
قانون شکنیییهیای میوجیود امیری
معمول و در مورد اسیمیاعیییل نیییز
محتمل و قابل پیش بینی بود .بیه
همییا دلیییل آزادی او نیه تینیهیا
نمیتوانک مکعایی بر رسیکگیی بیه
خواستهای ما و میدیونها کارگر و
معدم باشک بدکه به نظر می آیک بیا
هکف تیحیت الشیعیاع قیرار دادن و
محکود کردن دامنه ی (کارگر و
معدم جنبش رو به گسترش ورت
گرفته باشک که حول خواست پایان
دادن به امنیتی کردن اعیتیراضیات
کارگران و معدمان و اعیتیراو بیه
وارد ک ییردن ات ییه ییام ییات س یین ییگ ییی ییا
امنیتی بیه فیعیالیییا ینیفیی در
اقصی نقاط کشور و در گسیتیره
ای جهانی آغاز شکه است".
از سییوی دیییگییر در روز ٢١
اردی ییب ییه ییش ییت ه ییم ییزم ییان ب ییا آزادی
اسماعیل عبکی از طری پیامیک
به اطالع خانواده جعیفیرعیظیییم زاده
رسانکنک که برای تعییا تیکیدییی،
پرونکه سیال گیذشیتیه ی وی بیه
دادگاه شیهیرسیتیان سیاوه میراجیعیه
ک یین یین ییک .و پ ییرون ییکه م ییرب ییوط ب ییه
اعتصاب  ٩١روزه کارگران لوله و
نورد فا در شهرستان ساوه در سال
گذشته است که بازتابی گسیتیرده
داشت و در جریان آن ابیتیکا شیاپیور
احسانی راد از کارگیران اخیراجیی
پروفیل ساوه و سپس جعفر عیظیییم
زاده در وزارت اط ییالع ییات س ییاوه
احضار و پرونکه مفتوحی بیرایشیان
تشکیل شک .هکف از احضار جعفیر
عظیم زاده بیه دادگیاه سیاوه بیرای
بازگشایی پرونکه ای دیگر ،تشکیک
فشار بر روی او سیت .بیوییژه بیا
آزادی رسول بکاقی پیس ازسیالیهیا
حبس ،و آزادی میوقیت میحیمیود
بهشتی لینیگیرودی و اسیمیاعیییل
عبکی  ،فشار بر جعفر عظیم زاده
برای دست کشییکن از اعیتیصیاب
غذایش  ،به هر طریقی ادامه دارد.
اما اتیحیاد جیعیفیر عیظیییم زاده و
اسماعیل عبکی و هیمیبیسیتیگیی
وسیعیی کیه جیرییان دارد ،پیاسیخ
قاطعی به ایا تشب ات است.
وضعیت جعفر عظیم زاده نگران
کننکه است .او از  ٦٦اردییبیهیشیت
در اعتصاب غذا بسر میبرد.
هم اکنون طوماری در حماییت
از جعفر عظیم زاده و خیواسیتیهیای
مشترخ وی با اسماعیل عیبیکی
در جریان است .به هر شیکیل کیه
میتوانیم ما هیم یکای اعیتیراو
آنان در سطد جهانی بیاشیییم و بیا

اطمینان دادن بر اینکه ایا کیارزار
را با قکرت تا رسیکن بیه اهیکافیش
دنبال خواهیم کرد ،از جعفر عظیییم
زاده بخیواهیییم کیه بیه اعیتیصیاب
غذایش پایان دهک.در همیا راسیتیا
 ١اتییح ییادی ییه ب ییزرگ در ف ییرانس ییه
CFDT ,CGT :
n.ferou ,FSU ,Solida
ires UNSAطی نامه ای
خطاب به جعفر عظیم زاده خواستار
پایان دادن بیه اعیتیصیاب غیذاییش
شکنک .قبال نیز تعکادی از زنکانییان
سیاسی از زنکان رجیاییی شیهیر و
سنکیکیای نیقیاشیان الیبیرز ضیمیا
حمایت از خواستهای جعفر عیظیییم
زاده و اسماعیییل عیبیکی از آنیهیا
خواسته بودنیک کیه بیه اعیتیصیاب
غذایشان خاتمه دهنک.
جمهوری اسالمی در قبال جان
جعفر عظیم زاده و عظیم زاده ها در
زنکان مسئول است .بیا اعیتیراضیی
س ییراس ییری ب ییر روی ح ییک ییوم ییت
اسالمی فشار بیگیذارییم  .جیعیفیر
عظیم زاده بایک فورا و بکون قییک و
شرط آزاد شود.
"تا جعفر عظیم زاده آزاد نشود
احساس آزادی نمی کنم"
اسماعیل عبکی یکی دیگر از
رهبران کیارزار لیغیو پیرونیکه هیای
سیاسی با اتهام "اقکام عدیه امنیت
مدی" و امنیتی شمیردن میبیارزات
کارگران و معدمان و ...روز شنیبیه
٢١اردیبهشت با قرار وثیییقیه ٩٦٦
میدیون تومانی آزاد شیک .او در
لحیظیاتیی بیعیک از آزادییش ،طیی
پیامی ضما ااهار خوشحیالیی از
خبر آزادی رسول بکاقیی ،میحیمیود
بهشتی لینیگیرودی و عیدییاکیبیر
باغانی ،گفت :به دلیل آزاد نشیکن
ه ییمب یین ییکیاش ج ییع ییف ییر ع ییظ ییی ییمزاده،
احساس آزادی نمیکنیک و آرزوی
آزادی وی را کرد .وی همچینیییا
اعالم داشت که با توجه به تصمیم
مشترخ با جعفر عظییمزاده ،قیرار
بر ایا بود که هرککام آزاد شیکنیک،
به خیاطیر حیفیظ سیالمیت روانیی
خانواده دسیت از اعیتیصیاب غیذا
بردارنک .او با ایا گیفیتیه هیا و بیا
اعالم اینکه" ما همچینیان بیر سیر
مطالبات خود که همیان بیرداشیتیا
احکام امنیتی از پرونکههای فعاالن
نفی و کارگیری هسیت ا یرار
داریم" در واقع عب بودن تقالهیای
حکومیت اسیالمیی بیرای تیفیرقیه
انکازی در کارزار مهمیی کیه در
اعتراو به سرکوب ها و عدیه فقر
و ریاضت اقتصادی و برای داشتا
زنکگی انسانی در جریان است ،را
اعالم داشت .زنکه بیاد اسیمیاعیییل
عبکی .زنکه باد جعفر عظیم زاده.

دوره دوم  -شماره ٦٦٦

انترناسیونال

جنبش روشنایی در افغانستان
درد ما هم برق است و هم فرق!
سیامک بهاری
گسترش اعتراضیات و رشیتیه
تظاهراتهای وسیییع در شیهیرهیای
مختد ،و از جمده در کیابیل بیه
نام "جنبش روشناییی" کیه دامینیه
آن به خارج کشور هم کشیکه شیکه
است ،در اعتراو به تیغیییییرعیبیور
خیطییوط شییبیکییه بییرق رسییانیی از
میین ییاط ی م ییرکییزی اف ییغ ییانس ییت ییان،
باردیگر سبب شیک تیا دسیت دراز
شکه انواع مافیای حکیومیتیی در
کمبودهای پایهای و اسیاسیی در
زیر ساخیتیهیای اقیتیصیادی ،عیکم
امکانات زیستی و رفیاهیی میردم
مصیبت دیکه افغانسیتیان و فسیاد
بی بکیل حکومیتیی در سیطید و
سیعی مطرح گردد.
کل امکانات داخیدیی تیولیییک
برق در افیغیانسیتیان کیمیتیر از ده
در ییک و بییقیییییه نیییییاز کشییور بییه
انرژی الکتریسیته واردات بیرق از
کش ییوره ییای م ییج ییاور ،از ج ییم یید ییه
ت ییرک ییم ییس یین ییان ،ت ییاج ییی ییک ییس ییت ییان،
ق ییرق ییی ییزس ییت ییان و ای ییران اس ییت .در
حالیکه بخیشهیای وسیییعیی از
کشور افغانسیتیان بیوییژه مینیاطی
م ییرک ییزی ک ییم ییاک ییان م ییح ییروم از
ان ییرژی ب ییرق اس ییت .کش ییم ییک ییش
مافیای درون و خارج از حکومیت
بر سر پروژه جنجالی شبکه انتیقیال
برق از ترکمنستان بیه افیغیانسیتیان
که بیه پیروژه ( TUTAPو
ن ییی ییز پ ییروژه دی ییگ ییری ب ییه ن ییام
( CASA 1000مش ییه ییور
ش ییکه اس ییت .از س ییال  ٢٦٦٩و
زمامکاری حامک کرزای تا کنیون
ادام ییه دارد .پ ییروژهه ییای ییی ک ییه
جزریات اجرایی آن مکام دستخیوش
تییغییییییییر بییوده اسییت و در اسیینییاد
افشاگرانهای کیه اخیییر مینیتیشیر
ش ییکه ح ییت ییی ا ییل وج ییودی و
سنکهای اعتباری خود ایا پیروژه
نیییییز مییبییهییم و زیییر س ی ال اسییت.
اختالفات مییان شیرکیت آلیمیانیی
"فیشنر" و شیرکیت "بیرشینیا" خیود
بییخ ییشییی از ه ییم یییییا کشییم ییک ییش
م ییاف ییی ییای ییی اس ییت .گ ییران ش ییکن
سرسامآور هیزیینیه مصیرف بیرق و
متعیاقیب آن اعیالم سیود سیاالنیه
 ٢٦٩میدیون دالری شرکت برشنیا

که حا ل فروش برق گرانیقیییمیت
و تحمیل خاموشیهای بدنیکمیکت
به مردم افیغیانسیتیان اسیت .فیقیط
نیمیونییهای کیوچییک در میینیافییع
مافیایی شرکتهیای انیحیصیاری
نظیر برشنا است.
طرح عبور برق از ترکمنسیتیان
بییه افییغییانسییتییان در دوران حییامییک
ک ییرزی از س ییوی س ییه ییام ییکاران
حکومتیی طیرح شیک ،عیمیدیییات
تحقیقیاتیی آن شیروع گیردییک .در
ادامیییه ،اجیییرای یییی شیییکن آن در
حکومت وحکت مدی به بسیتیری
بییرای بییروز شییکییافییهییای عییمییی ی
حکومتی منجر شک.
اما شکلگیییری اعیتیراضیات
بزرگ و سیراسیری تیوسیط میردم
رفا در اعتراو و ناشی از اییا
بنک و بستهای مافییاییی بیر سیر
شبکه عبور خیطیوط انیتیقیال بیرق
نیست .چه ارتفاعات سیالینیگ و
چه دشتهای بامیییان ،میادام کیه
تحیمیییل تیبیعییین و بینیکو بسیت
مافیایی بیا سران قکرت نیبیاشیک،
بخودی خیود امیری تیکینیییکیی
تدقی میشود.
ایا واقعه بستیری بیرای بیروز
نارضایتی و اعتراو به وضیعیییت
فالکتبار کینیونیی بیر میتیا بیی
اعییتییمییادی عییمییی ی بییه دسییتییگییاه
حکومتی است .گستیرش دامینیه
اج ییت ییم ییاع ییی ای ییا اع ییت ییراض ییات
اختالفات مافیایی حکیومیتییهیا
و اقمار آن را هم دستخوش التهیاب
آش ییک ییاری ک ییرده اس ییت .فش ییار
اعتراضات بحی میردمیی ،عیمیال
سییبییب شییکه اسییت کییه "مییحییمییک
محق " معاون دوم ریاست اجیراییی
کشور و "سرور دانش" میعیاون دوم
اشرفغنیی ،بیه عینیوان اعضیای
کابینه دولیت و شیورای امینیییت
منافع خود را در مینیاطی تیحیت
قکرتشان در خطر ببیننک و خیود را
ب ییه یی ،اع ییت ییراض ییی م ییردم ییی
برساننیک کیه هیییچیگیاه در طیول
تاریخ فعالیت سیاسی خود هیرگیز
حتی برای ییک لیحیظیه هیم در
ک یین ییار آن ییان و ب ییرای دف ییاع از
مطالبات آنان نایستادهانک.
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بسترهای ا دی اعیتیراضیات
مردمی
میدیونها مردم مصیییبیت دییکه
افغانستان دست در گریبان ییکیی
از فالکتبار تیرییا وضیعیییتهیای
اق ییت ییص ییادی چ یین ییک ده ییه اخ ییی ییر
گییردیییکهانییک .تشییکیییک بیییییکییاری و
گرانی ،ناامنی و کابوس داریمیی
جنگ و گسترش حمالت طالبیان
عییمییال شیییییرازه جییامییعییه را درهییم
ریخته است .بخشهای بزرگی از
کشور عمال فاقک امکانات اولیییه
زنکگی است .مهاجرت و فیرار از
کشور از یکسو و فساد گسیتیرده
دولتی از سیوی دییگیر بیه ییک
چالش عظیم اجتماعیی بیکل شیکه
اسییت .وجییود بیییییش از سییه دهییه
نییاامیینییی و جیینییگ ،آتییش نییفییاق
قومی و مدی را شعیدیهورتیر کیرده
است .حکومت وحکت میدیی کیه
رسما بعنوان فاسیکتیرییا دولیت در
جهان مشهور خاص و عیام اسیت
نه تنها عزم و ارادهای بیرای بیرون
رفت از موقعیییت کینیونیی نیکارد
ک ییه خ ییود بس ییت ییر ا یید ییی ت ییکاوم
وضعیت فالکتبار کنونی است.
بخش وسیعی از جامعه رسمیا
با خطر گرسنگی و فیقیر میطیدی
روبیروسییت .گسییتیرش سیرسییام آور
بیییییکییاری و نییبییود هیییییی چشییم
انکازی بیرای خیروج از وضیعیییت
جهنمیی کینیونیی ،بیییعیکالیتیی و
فساد عظیم ،تبعین و نیابیرابیری،
خشونت سیازمیان ییافیتیه دولیتیی،
ناامنی و آوارگیی بسیتیر ا یدیی
اجتماعی و بینیییادی اعیتیراضیات
اخیر است.
مکتهاست که اعیتیراضیات در
اشکال متینیوعیی بیه نیاامینیی و
خطر قحطی پنهان ،به بیکیاری و
قوانیا ضک زن ،به فساد گسیتیرده
اداری و دول ییت ییی ،ب ییه ت ییب ییع ییی یین
آشکار و قومی و قبیدیهای کیردن
نیازهای مناط مخیتیدی ،کشیور
درحال گسترش است.
اعتراضاتی که با قتل فجیییع
"فیرخیینیکه" عییمیال خیود را عیدیییییه
نیروهای ارتجاعی جهادی و شبیه
طالبانی به خیابانها کشانک ،سپیس

در جنبش عدیه بیکاری بیه طیرح
مطالبات پایهای تیری ارتیقیا داد.
جنبشهای سکوالر و مکرنی کیه
پایههای سیییاسیی حیاکیمیییت را
بارها به لرزه در آورنک.
آنچه مردم را عیدیییه شیبیکیه
توزیع برق به خیابانها می کشیانیک
نه تینیهیا نیییاز بیحی و میبیرم بیه
ان یییرژی ال یییک یییت یییریس یییی یییت یییه ک یییه
مییجییمییوعییهای از اعییتییراضییات و
نارضایتی گسیتیردهای اسیت کیه
مردم بهدرست انگشت اتهام را بیه
سمت حکومت و سییاسیتیهیای آن
نشییانییه میییرونییک و آنییرا بییانییی و
مسبب بروز همه فجایع بی پیاییان
و ن ییابس ییام ییان یییه ییای دردن ییاخ
زنکگی شان میداننک.
مردم بخوبی درییافیتیهانیک کیه
ه ییی ییی ح ییق ییی ییق ییت ییی در ادع ییای
"انیییکیییشیییاف تیییوازن" از جیییانیییب
حکومت وجیود نیکارد .هیمیه اییا
ادعاها پیوچیی خیود را بیارهیا و
بارها در هر رودرروییی روزمیره بیا
حکومت نشان داده است.
از سیاست یدید بیا طیالیبیان
بعنوان "برادران ناراضی" حکومیت،
ت ییا گس ییت ییرش دام یین ییه ف ییع ییال ییی ییت
مافیای مواد مخکر و بی پناهیی
و آوارگی بخش عظیمی از میردم
بویژه جوانان و فشیرده شیکن ی،
بیکیاران تیا بیاز گیذاشیتیا دسیت
جرییانیات جیهیادی و قیوانیییا زن
ستیزانه در جیامیعیه تیا قیومیی و
قییبیییییدییهای کییردن اداره جییامییعییه،
جایی برای اعتیمیاد بیه دسیتیگیاه
قکرت و اقمار آن باقی نیگیذاشیتیه
است.
آنچه مردم را بیه حی چینیییا
خشمگیا به خیابانها مییکشیانیک
هیی چیز جز تیالش بیرای پیاییان
دادن بییه ایییا زنییکگییی جییهیینییمییی
نیست.
جینییبییش روشیینیایییی بییایییک از
شورای عالی عبور کنک
جامعه افغانستیان در جیکالیی
جکی برای خروج و پایان دادن بیه
بیش از سه دهه حرمان و ناامینیی
است .جیامیعیهای جینیگ زده و
مصیبت دیکه و زخم خیورده ،بیرای
خال ی از شر احزاب جیهیادی و
حییکییومییتییهییای مییافیییییایییی ،دارد
راههای جکیکی را ابکاع و تیجیربیه
میکنک.
جنبشهای اعیتیراضیی اخیییر
بوضوح نشان میدهک کیه بیخیش
معترو جامعه دارد شجیاعیانیه و
با جسارت پوست مییانیکازد و راه
خود را باز میکنک .به هیر درجیه

که اوضاع رادیکالتر میشود ،بیه
همان درجیه رهیبیری رادییکیاتیری
نیاز دارد .حرکات اعتراضی اخییر
در ن ییوع خ ییود در ک ییل ت ییاری ییخ
افغانستان بی سابقه است .چه در
شیییکیییل و چیییه در میییحیییتیییوا،
خواستهای مردم دارد شیفیافتیر،
جس ییوران ییهت ییر و در ع ییی ییا ح ییال
متفاوتتر میگردد.
از همیا رو ،خط انتقال شبکیه
برق به سرعت شیگیرفیی بیه خیط
فا یدیه و شیکیاف عیمییی بیییا
حکومت و میطیالیبیات میردم بیکل
گردیک!
سیییرعیییت و تیییوان حیییرک یییت
پیشروی اعتراضی میردم عیمیییقیا
عکالتخواهانه ،عیدیییه تیبیعییین و
نابرابری است .چینیان هسیت کیه
بیتیوانییک از خییواسیتهیای میحییکود
کنونی عبور کنک و سییاسیتیهیای
دولت را به عقب برانک .سیخینیرانیی
اش یییرف غیییین یییی و دس یییت و
پاچگییاش بیرای میعیییا کیردن
هیئتی برای بررسی میجیکد طیرح
انییتییقییال شییبییکییه بییرق و سییکییوت
معنیدار عبکالده ایا را بیخیوبیی
نشان داد.
بنابرایا ،یک شیرط اسیاسیی
ایا پیییروزی رهیبیری اسیت کیه
گ ییام ییه ییا و ح ییرک ییات ب ییع ییکی را
بشناسک و بیرای میتیحیقی کیردن
مطالیبیات پیاییهای میردم بیرنیامیه
روشا داشته باشک.
شورای عیالیی میردمیی کیه
فعال ابتکار رهیبیری اعیتیراضیات
اخیر را دارد برای آنکه بیتیوانیک بیا
قکرت اعتراضی مردم همیاهینیگ
باشک ،باییک تیارییخیا بیتیوانیک میهیر
مطالبات و خواستیهیای اعیتیراو
مردم را بر طیرحهیای خیود بیزنیک.
حرکت رو به پیییش و میوفیقیییت
سیییاسییی اعیتییراضیات وقییتیی بییه
ذخیره فعالیت و گامهیای بیعیکی
ب ییکل م یییش ییود ک ییه ن ییی ییروه ییای
ارتجاعی بیازدارنیکه را از سیر راه
خود برداشته باشک .ایا نییروهیا در
حال حاضر دارنک در هیمیییا شیورا
پیییییدییه میییزنیینییک و خییط و نشییان
میکشنک.
جامعه بشکت مدیتیهیب اسیت،
جنبشهای ارتجاعی منافع خیود
را در خطر میبینینیک ،فیعیالیتیر از
همیشه در تالش خواهنک بیود کیه
نقش م ثرتری ایفا کننک .جینیبیش
اعتارضیی را میتیوقی ،و ییا بیه
سمت خواستهای خیود مینیحیرف
کننک .از همیا رو خود را بیعینیوان
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نگاهی بر حقوق مهاجرین
افغان در ایران
لیال یوسفی
بعک از سال  ٦٩١١افیغیانسیتیان
بیشتریا آمار مهاجرت به اییران را
دارد" .طب آمار ،در طی سال هیا
بیش از سه میدیون مهاجیر افیغیان
وارد ایران شکه انک که فیقیط ١٦٦
هزار نفر از آنها پناهنکه و میابیقیی
اتباع غیر میجیاز بیه شیمیار میی
رونک ".برخیی سیالیهیاسیت کیه در
کمپ زنکگی می کنینیک و بیه
جز موارد محیکود اجیازه خیروج از
آن را نکاشته انک.
از عمکه تریا مشکالت اییا
مهاجریا و پناهنکگیان و فیرزنیکان
آنها هیوییت گیمیشیکه ،مشیکیالت
اقامتی و تحصیدی و هیمیچینیییا
ممنوعیت کاری است .بسیییاری
از ایییا مییهییاجییریییا بییا شییهییرونییکان
ایرانیی ازدواج کیردنیک و فیرزنیکان
آنان نیز به تبع در ایران متولک شیکه
انک .اما بخاطر قوانیا و بیا وجیود
گذشت سال ها هنوز ایا کودکیان
دارای شناسنامه نیستنک .نکاشیتیا
برگه هویت از همه جهات گیذران
زنکگی را بر آنها سخیت و دشیوار
ک ییرده اس ییت .از ج ییم یید ییه ای یین ییک ییه
ک ییم ییک ه ییزی یین ییه ای از دول ییت
دریییافییت نییمییی کیینیینییک و بیییییمییه
درمییان ییی ن ییکارنییک و مییت ییقییاب ییال از
تحصیل هم محروم می شونیک .بیر
همیا اساس مهاجران افغان میقیییم
ایران ،به دلیییل نیکاشیتیا میکرخ
معتبر اقامتی برای ثیبیت نیام در
مکارس ایران با مشکالتی میواجیه

سخنگویان و مصدحان جامعیه بیه
 ،اول اعتراضات میرساننک تیا
سمت و سوی رادیکال آنرا تیغیییییر
دهنک.
سخنگویان حرکت اعیتیراضیی
مردم در کابل اکیکا نیبیاییک کیرییم
خدیدی ،محمک محق  ،و امی یالیهیم
باشنک! کسانیکیه ییک پیایشیان
در ارگ و ک ییاب ییی یین ییه و پ ییای
دیگرشان در جدسات سری احیزاب
جهادی است ،سخنگو و نیمیایینیکه
مردم نبوده و نیستنک.
وان ییگ ییه ییی کش ییان ییکن میییردم
معترو به مصدی میزاری بیرای

بودنک .طیبی آمیار ،تیعیکاد دانیش
آموزان افغان در سیال  ،٩٢حیکود
 ٩٩٦هزار نفر برآورد شکه است .از
ایا تعکاد که ااهرا بخت ییارشیان
بوده و به مکرسه راه یافتنک ،اک یرا
از پ ییس پ ییرداخ ییت ه ییزی یین ییه ه ییای
تحصیل بر نمی آینک و مجبیور بیه
ترخ تحصییل میی شیونیک و بیا
ان ییج ییام ک ییاره ییای م ییخ ییت یید یی ،در
کارگاه ها و مغازه ها در میقیابیل
پول کم و بکون بیمه و حقوق الزم،
برای امرار معاش خانواده ی خیود
تالش میکینینیک .بیاوجیود ایینیکیه
برای تحصیل "کیودکیان میهیاجیر
قانونی" تا به حال در ایران منیعیی
وجود نکاشته است ،امیا آنیهیا هیم
ب ییرای ادام ییه ت ییح ییص ییی ییل دچ ییار
مشکالت هستنک .در خبرها آمیکه
اس ییت "در بس ییی ییاری از ش ییه ییره ییا
مکیران میکارس تصیمیییم گیییرنیکه
نهایی هستنک و بیعیضیی از آنیهیا
تاکنون به بهانه های مخیتیدی ،از
قیبیییل کییمیبیود جیا از ثیبیت نییام
کودکان افغان خیودداری کیردنیک.
"گ ییاه ییی ه ییم در م ییی ییان ییه س ییال
تحصیدی به بهانه های واهی آنهیا
را اخراج می کینینیک ".آنیهیا اگیر
بتواننک دوران تحصیدی خود را بیه
اتمیام بیرسیانینیک ،گیاهیی از دادن
مکرخ پایان تیحیصیییل بیه آنیهیا
امتناع می شیود .ضیمیا ایینیکیه
آنها به هیییی وجیه حی ورود بیه
دانشگیاه را نیییز نیکارنیک .جیکا از
مسئده پناهنکگان ،طبی آمیار دو
شروع تظاهرات ،یرفیا حیرکیتیی
سمبولیک و فنی نیست .بیدیکیه
دارد مهر جنبشهای دییگیری را
به پیشانی جینیبیش اعیتیراضیی و
عییکال ییتییخ ییواهییان ییه م ییردم م یییزن ییک.
مسیرش را منیحیرف مییکینیک و
مجکدا به چیالیه احیزاب جیهیادی
میانکازد.
مطالبه مردم با خواست تیوزییع
عادالنه برق شیروع مییشیود ،امیا
ایا فقط بستری برای برای طیرح
خواستها و مطالبات پایهای دیگیر
است .آنچه میردم را در یفیوف
فشرده و بی سابقیه بیه خیییابیانیهیا
کشانیکه اسیت ،اعیتیراو عیمییی
مردم به جهنمی است کیه احیزاب

سال گذشته میجیمیوعیا  ٦٦هیزار
دانشجوی افیغیان در اییران وجیود
دارد .اما شرایط تیحیصیییدیی آنیهیا
بسیار عجیب و سخت می بیاشیک.
به گفته یک دانشجیوی میمیتیاز
افغان روی ویزای تحصیدیی آنیهیا
نوشته ح کیار نیکارنیک و وام هیم
نمی تواننک دریافت کننک .شیهیرییه
ها را قسط بنکی نمیی کینینیک و
شهریه ها هر سیال هیم بیاال میی
رود .طب گفته اییا دانشیجیو در
دوسال گذشته شهرییه دانشیجیوییان
افغیانسیتیانیی در دانشیگیاه هیای
ایران به یکباره بیا افیزاییش چینیک
برابری مواجه شکه است و با توجیه
به اینکه آنهیا مشیمیول قیوانییینیی
م ل کمک هزینه تیحیصیییدیی و
وام و قسیط بینیکی نیمیی شیونیک،
مجبور به ترخ تحصیییل شیکنیک.
حتی اگر رتبیه اول کینیکیور هیم
باشنک از پرداخیت شیهیرییه میعیاف
نخواهنک بود .ضما اینکه بیرای
دادن شهریه در هیر تیرم تیکیدییی،
مشخصی نکارنک و بعیک از اعیالم،
مبد را بایک بیه یورت ییورو ییا
دالر پرداخت کننک.

جوان افغیان میتیولیک اییران بیاشیک.
یک نگاه گذرا بر رونیک زنیکگیی
ک ییاری و ت ییح ییص ییی یید ییی آن ییه ییا و
مشکالتی که بایک هر روز بیا آن
دست و پنجه نرم کننک .انگار کیه
با آنها نه به عنوان شهیرونیک درجیه
یک بدکه ماننک یک نیامیوجیود
و سایه ای سینیگیییا بیر اجیتیمیاع
برخورد می شود .البتیه بیا تیوجیه
بیه شینیاخیتیی کیه از حیکیومییت
اسالمی در ایران داریم ،اییا تینیهیا
ح کشی و تبعین نییسیت .اییا
بی عکالتی هر روز و در زنیکگیی
تک تک مردم جاری است .از
ممنوع کردن بیرخیی رشیتیه هیای
تحصیدی برای دختران تا بیکیاری
بعک از دوران تحصیل و نبود شیغیل
مناسب برای فار الیتیحیصیییالن.
مهاجران مقیییم اییران نیییز میانینیک
دیگر مردم بیارهیا بیرای گیرفیتیا
ح و حقوق خود اعتراو کیردنیک
و تجمعاتیی را بیرپیا داشیتینیک .از
جمده اعتراو به درییافیت هیزیینیه
ی تحصیدی از دانش آمیوزان کیه
با وعکه ها و مصیوبیاتیی در اییا
زمینه به پایان رسیییک .امیا هینیوز
گزارش ها حیاکیی از اییا اسیت
که برخی میکارس بیعیک از پیاییان
مقطع ابتکایی از ثبت نام کودکیان

بیرای دوره ی بییعییکی خییودداری
کردنک .مسئده ی شرایط زنیکگیی
ایا مهاجریا و هیمیچینیییا خیطیر
بییازگییردانییکن آنییهییا بییه اجییبییار بییه
کشورشان از ایران بعک از گیاهیی
بیست سال زنکگی و میمینیوعیییت
بازگشت دوباره آنیهیا ،میوضیوعیی
است که بارها پیررنیگ شیکه و
دوبیاره در حییاشیییییه قییرار گییرفییتییه
اسییت .بییه دلیییییل نییبییود سییازمییان
حمایت کننکه و بازرسیی از امیور
آنها و نبیودن قیوانییینیی بیا ا یول
انسییانییی ،آنییهییا بییعییک از سییال هییا
زنکگی در ایران از داشیتیا ییک
برگه هویت محروم ،در نتیییجیه از
تمام زنکگیی اجیتیمیاعیی میحیروم
مییی شییونییک .جییکا از تییمییام ای ییا
مسارل تبدیغات ناسیونیالیییسیم هیم
در ایجاد دیکگاه منفی عدیه آنیهیا
در جامعه بی تاثیر نبوده است .بیا
تمام ایا مشکالت ،هیمیچینیان راه
هیای کییمییک هیای انسییانییی و
اعتراو به وضعیت آنها ،تنهیا راه
بهبود شراییط بیرای اییجیاد ییک
زنکگی درخور و شیایسیتیه ییک
انسان و گرفتا حقوق بیرابیر بیرای
هرکس جکا از نیژاد و میذهیب و
قومیت و میرزهیای جیغیرافیییاییی
است.

جهادی و شیرکیای در قیکرتشیان
بیرای کشیور سیاخیتیهانییک .جینییس
جنبش عکالتخواهانیه میردم هیییی
تناسبی با ام ال محق و خدیییدیی
و شخیصیییتهیاییی از اییا دسیت
نکارد.
شورای میرکیزی اگیر دسیت
ج یین ییب ییشه ییای ارت ییج ییاع ییی را از
سرخواستهای مردم کوتاه نیکینیک،
نه تنیهیا شیایسیتیگیی رهیبیری و
نماینکگی اعتراضات را نیخیواهیک
داشت .که خود بیه سیکی در راه
پیشرویهای آینکه آن بیکل خیواهیک
شک .همیا را بیاییک بیی تیخیفییی،
مقابل ایا رهبیری گیذاشیت .اییا
جنبش اعتیراضیی درحیال حیاضیر

بارها از رهبری شورای میرکیزی
جدوتر و رادیکالتیر اسیت .دخیالیت
م یییردم در ان یییت یییخ یییاب ره یییب یییران
اعتراضات ،بخشی از پییشیروی و
درایت جنبش اعیتیراضیی اسیت و
نبایک از آن کوتاه بیایک.
بیییییانیییییه شییمییاره  ٦٢پییس از
تییظ ییاه ییرات ک ییاب ییل ب ییای ییک خ ییط ییوط
سیاسی حرکات اعتیراضیی میردم
را روشییا و ییرییید م یییکییرد و
فا ده خود را با احزاب جیهیادی،
دستهای دراز شکه حکومتیی در
شورای عالی مرکیزی را واضید
میکرد .جنبش روشنایی پیس از
برگزاری تظاهراتیهیای میوفی در
داخل و خارج افغانستان بیه نیقیطیه

امیییییکی جییکی بییرای تییغییییییییرات
ساختاری و پاییهای بیکل گیردییکه
است.
ایا وایفیه تیارییخیی جینیبیش
چپ است تا رهبری اعیتیراضیات
بییح ی م ییردم را بییکس ییت بییگییی ییرد،
اعتماد مردم را جدب کنک ،برنیامیه
و اف جکیک مقابل جامعه بیگیذارد
و راه جامعه را به سوی برابیری و
رفاه و خوشبخیتیی هیمیوار کینیک.
ایا چپ بایک با زبان خیود حیرف
بزنک و گیرنیه اییا جینیبیش را از
اعتراضات پایهایی آن خیدیع سیالح
میکننک و به خانه میفرستنک!

ایا خبرها و شیکیاییات شیاییک
گوشه ای از زنکگی سخت یک

