
 

 ٦٦٦   شماره 

حزب کمونيست کارگری ايران

  انترناسيونال

 

کارگران حکومت شالق را به زیر خواهند 
 کشید!

 

 اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران 

 مقابله با جنبش اسالمی در آلمان پاسخ انسانی میخواهد  
 

 گفتگوی انترناسیونال با مینا احدی  
 

درآلمان، رهبر حزب " آلترناتیو برای آلمان " از مینا احدی دعوت کرد تا باهم مالقاات کاناناد، احادی طا   
یک نامه سرگشاده اعالم کرد که به این دعوت پاسخ منف  میدهد. این نامه در سایت هومانیساتایاای آلاماان  

بار بازپخش شده اسات. اساتالاباال از ایان نااماه و مابااحا     ٠٠٦٢٢ هزار بار خوانده شده و  ٦٢٢ تا کنون بیش از  
 مفصل در مورد مضمون این نامه در مدیای اجتماع  در آلمان، موضوع گفتگوی ما با مینا احدی است. 

در ابتدا برای خوانندگان بگویید حزب آلترناتیو برای آلمان کدام حزب است و چرا رهبر این     انترناسیونال : 
 حزب از شما برای مالقات دعوت کرد؟ 

در برلین تاسیس شد. در اباتادا ایان حازب ماوضا     ٦٢٠٠ حزب آلترناتیو برای آلمان در سال     مینا احدی: 
منتلد اروپای واحد داشت و سپس یک چیره رادیکال ضد اساالم و ساازماانایاای اساالما  و اخایارا باا ماو   
پناهندگ  ، چیره مخالف پناهنده و ضد خارج  آشکارتری بخود گرفته و تبلیغات اصل  این حازب در ماورد  

با رشاد فاراوان و عضاوگایاری گساتارده    ٦٢٠٠ بلول خودشان بحران پناهندگ  است. این حزب در آلمان از سال  
حازب آلاتارنااتایاو بارای   اکنون در نصف پارلمانیای ایالت  نمایناده دارد.   توانسته وارد پارلمانیای ایالت  شده و  

آلمان اخیرا در یک کنگره ، برنامه حزب  خود را تصویب کرد، که ملغمه ای از دفااع از مابهاب مسایاحایات،  
عالقه به بازگشت به فرهنگ و اخالقیات قدیم  تر در مورد اهمیت خااناواده و نالاش زناان در ماحایا  گارم  

مخالفت با ازدوا  همجنسگرایان و مخالفت با اتحادیه اروپا و .. است. تا آنجا که به اساالم و جاناباش   خانواده ،  
اسالم  بر میگردد، این حزب در برنامه خود اعالم کرد که اسالم به آلمان تعالان نادارد و خاواهاان ماماناوعایات  
حجاب در محی  های کاری و خواهان ملابله با مسجد ساختن و مناره سازی و اذان خواندن و ... اسات. ایان  
حزب را در رسانه های آلمان  حزب دست راست  و پوپولیست  م  نامند و گفته میشود این حازب در قسامات  

 راست حزب سوسیال مسیح  یعن  حزب آنجال مرکل ایستاده است. 
 

 

پاسخ جعفر عظیم زاده به درخواست  
 سازمانهای سندیکایی فرانسه 

 
به سازمانیای سندیکای  فرانسه س اف د ، ث ژ ت ،اف 

 اس او ، همبستگ  سود سولیدر ، او ان اس ا
 
 

 

 يادداشتهای هفته
 

 حمید تقوايی
 

 * کارگران و قصاص!    
 * پرونده دزدی ها کی علنی میشود؟   
 * تهران: بدترین و بهترین!  
 

ران ن و زندانیان سیاسی در ای را رگ مایت از کا رات در ح ه ه تظا ن ب راخوا  ف
 

فراخوان به تظاهرات در حمایت از 
 کارگران و زندانیان سیاسی در ایران

 اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران  

فراخوان اعتراض به حضور وزیر خارجه 
 جمهوری اسالمی در کشورهای اروپایی

 

 اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران 

 

 توفان م دلینگ 
 کیوان جاوید  

 کارگران در هفته ای که گذشت
 

 شیال دانشفر 

 

 این فقط بخشش نیست، نشان دادن راه است! 
 

 کمیته بین الملل  علیه اعدام 

 دور جدیدی از مبارزات کارگران و مردم فرانسه علیه ریاضت اقتصادی 
 

 پیام آذر 

 النهضه تونس اسالم سیاسی را کنار گذاشت 
 

 کاظم نیکخواه 

 پیامدهای سیاسی و نظامی  کشته شدن رهبر طالبان 
 

 سیامک بیاری 

 

نامه بهنام ابراهیم زاده به دبیرکل  
 سازمان جهانی کار، آی ال او 

 
 به دبیر کل سازمان جیان  کار آقای گای رایدر 

 به اتحادیه های کارگری در سراسر جیان 
 

 راه حل های عملی مبارزه علیه بیکاری 
 

 نسان نودینیان 



  2 ٠٠٣١خرداد  ٧ انترناسيونال 

 

   

  

با گرماتاریان درود هاای 
 رفیلانه

نااامااه هااماابااسااتااگاا  و 
ماااااااماااااال از احسااااااس 
مسئولیت انسان  و طبلااتا  
شما را در حال  کاه اخاباار 
هشااتااماایاان روز ماابااارزه ی 
ساخات و حاایااتا  کاارگااران 
فاارانسااه را در ماالاااباالااه بااا 
اعمال تغییرات ضدکاارگاری 
در قانون کار دنبال مایاکاردم 

 دریافت نمودم.
 دوستان و یاران

آیااا ماایااداناایااد کااه مااا 
کاااارگاااران ایاااران بااادلااایااال 
محرومیت از بدیی  تاریان و 
ابتدای  ترین حلوق صنف  و 
اجتامااعا  خاود و سارکاوب 

یااک بااار و   شادیااد، حااتاا 
برای دقایل  نیز نامایاتاوانایام 
هاامااشااون شاامااا دساات بااه 
اعااتااراضااات و اعااتااصااابااات 
سراسری و خیابان  بزنیم؟ و 
آیا میدانید که تغییرات ضاد 
کااارگااری کااه هاام اکاانااون 
دولت فرانسه در صدد اعماال 
آنیا در قاناون کاار اسات از 

کار   سال پیش در قانون ٦٧
ایران اعمال شاده اسات و بار 
این بستر هم اکنون قریب باه 
صد در صاد کاارگاران ایاران 
باا قااراردادهااای مااوقاات سااه 
ماهه ، یاکامااهاه و سافایاد 
امضااا بااا ماازد روزانااه ی 

گارم گاوشات و  ٠٢٢معادل 
کمتر از آن مجاباور باه کاار 
هستند و تحت چنین شارایا  
باارده واری باارای باالااا خااود 
ناچار به کاار روزاناه ی تاا 

ساعت میباشاناد و کاار  ٠٠
سااعاتاه باه روال  ٠٦روزانه 

معمول ساعت کاار در ایاران 
 تبدیل شده است؟

حاتااماا مایاادانایااد کااه در 
ایااران افاارادی چااون ماان و 
یاااراناام وقااتاا  بااا مسااالااماات 
آمیزتاریان شاکالا  هاماشاون 
جم  آوری چیل هزار امضاا 
بااه شاارایاا  فااوق اعااتاارا  
میکنیم و خاواهاان افازایاش 
مازد مایااشاویاام و وقااتا  باار 
اساس اسنااد ماجالاس مالا  

کشور مبن  بر غارت یاک 
میلایاارد داری از صانادوق 
سازماان تاامایان اجاتامااعا  
)ماتاعالاان باه کااارگاران  بااه 
عنوان نماینده آنیا دسات باه 
شکایت میزنیم باا اتایااماات 
سنگین امنیت  مواجه و باه 
شااش سااال زناادان مااحااکااوم 
میشویم و وقت  کاارگارانا  
بااا هاادف دریااافاات ماااهاایااا 
حااالاااوق عااالاااب افاااتااااده و 
مسائل  از این دسات، اقادام 
به اعتراض  کوچاک آنایام 
نااه در خاایااابااان باالااکااه در 

کاارشاان مایاکاناناد   محی 
تااوساا  دادگاااهاایااا احضااار، 
تیدید، و با اتیامات امنیت  
مورد بازداشت و محکومیات 

 قرار میگیرند.
و حااتاامااا ماایااداناایااد کااه 
تجم ، اعتصاب، راهپیاماایا  
و ایجاد تشکلیای صنف  به 
عاانااوان حاالااوق بااناایااادیاان 
کارگران و معلمان در ایاران 
بااه خشاان تااریاان و گسااتاارده 

شااکاالاا  پااایاامااال و   تااریاان
نماینده ها و فعالین آنیاا باه 
 ١زندانیای طویل المدت از 

سال محکوم میاشاوناد  ٠١تا 
 و آیا میدانید ....و....

 رفلا
طبله ی کارگار فارانساه 
از همان اوان پیدایش خود تاا 
کمون پاریس و تا به هامایان 
امااروز ماابااارزه ای سااخاات، 
طااقاات فاارسااا و پاار فااراز و 
نشایااب را باارای رساایاادن بااه 
حداقلیای  از حلوق انساانا  
ط  و هازیاناه هاای بسایاار 
ساانااگاایااناا  را در ایاان راه 
متحمل شده است و هیشگااه 
بدلیل وجود این هزینه هاا از 
حرکت و مبارزه باز نیاستااده 
است. برای ما نیاز در ایاران 
به عنوان یک طبله جوان و 
عظیم اجتماع ، وضعیت باه 
همین منوال اسات و خاواهاد 
بود و ما ناچاریم برای دست 
یاب  به ماااالاباات انساانا  
مان با تاحامال هازیاناه هاای 
سنگین مبارزه ی خود را به 
پیش بریم. اعاتاصااب غابای 

ماان در ایاان چاایااار چااوب 
اساات. ماان و دوساات و هاام 
بندی عزیزم اسماعیل عبدی 
در اعتارا  باه ماماناوعایات 
ایاجااد تشااکالایاای مساتالاال 
صنف  کارگران و معلماان ، 
ماااماااناااوعااایااات بااارگااازاری 
مستلالنه و آزادنه مراسم روز 
جاایاااناا  کااارگاار و مااعاالاام، 
تحمیل دستمزدهای زیر خا  
فلر، عدم شفاافایات و عامال 
ماااوسااار ساااازماااان جااایاااانااا  

در قاابااال ناالاا   ILO کااار
فاااحااش حاالااوق بااناایااادیاان 
کارگران و معلمان ایران و با 
خاااواسااات پاااایاااان دادن باااه 
امنایاتا  کاردن اعاتاراضاات 
صنف  کارگران و معلمان و 
باارداشااتااه شاادن اتاایااامااات 
امااناایااتاا  از پاارونااده هااای 
مفتوح کارگران و ماعالاماان 
مااعااتاار  و پاارونااده هااای 
فااعااالاایاان صااناافاا  زنااداناا  
منجمله خودمان از روز دهام 
اردیااباایااشاات ماااه دساات بااه 

 اعتصاب غبا زدیم.
من نامه همبستگ  شماا 
را بساایااار ار  ماا  گاابارم، 
دساات هااماااه ی شااماااا را 
صمیماناه ما  فشاارم و در 
حال  که بیست و پاناجامایان 
روز اعتصاب غبایم را پشات 
سر میگبارم همبستگ  خود 
را بااا ماابااارزات کااارگااران 
فرانسه در ملابله باا اعاماال 
تغییارات ضاد کاارگاری در 
قانون کار اعالم میدارم و باا 
تاکید بر گسترش و تاعامایان 
همبستگ  بین اللمل  طبلاه 
کارگر ، از شما انتظاار دارم 
در اجالس پیش روی سازمان 

صاادای  ILO جاایاااناا  کااار
اعترا  ما کاارگاران ایاران 

 باشید.
 با همبستگ  کارگری

باناد   –جعفر عظیام زاده 
ساوم خارداد   –زندان اوین  ٠

  ٠٠٣١ماه 
بااارگااارفاااتاااه از ساااایااات 
   اتحادیه آزاد کارگران ایران

 
پاسخ جعفر عظیم زاده به درخواست سازمانهای سندیکایی  

 فرانسه 

من بینام ابراهیم زاده از  
فعالین کارگری در زندان   
رجای  شیر، این نامه را برای  
شما مینویسم. به جرم دفاع از  
حلوق کارگران، دفاع از حلوق  
کودکان و دفاع از حرمت  

اقدام علیه  “انسانیا، تحت عنوان  
حکم زندان  ” امنیت مل  کشور 

سال از بیترین    ۶گرفته و  
سالیای زندگیم را در بازداشت  
بسر برده ام و همراه با من فرزندم  
و همسرم نیز زیر فشار و آزاد  

با تحمل     بوده اند و همسرم 
شایسته همه مشلات همراه راهم  

بخاطر اینکه   بوده است. من  
کوتاه نیامده و بر حلانیت  
مبارزاتم پای فشرده ام و همواره  
سع  کرده ام صدای اعترا   
مردم باشم، در پرونده جدیدی به  
هفت سال و ده ماه حبس دیگر  

 محکوم شده ام. 
مامئن هستم که شما از  
سرنوشت من و کسان  چون  
من و احکام زندان  که به ما  
داده شده و آنشه بر ما کارگران  

   میگبرد خبردارید. 
مامئن هستم که شما از   

جریان مرگ ناگوار و  
کارگر زندان    مشکوک  

شاهرخ زمان  در زندان رجای   
 شیر با خبرید. 

مامئن هستم که شما از  
وضعیت نگران کننده جعفر  

آپریل    ٦٣ عظیم زاده که از روز  
تا کنون در اعتصاب غبا بسر  

 میبرد، با خبرید. 
جعفر عظیم زاده و اسماعیل  

ای مشترک   عبدی در بیانیه  
خواستشان لغو تمام  پرونده  
های فعالین کارگری و معلمان  

... با اتیامات  چون   معتر  و 
اخالل در نظیم امنیت  ” 
چرا شما سکوت    است.  “مل  

کرده اید. آیا تمام  اینیا نل   
آشکار ملاوله نامه های سازمان  

شما نیست که ایران هم در آن  
 عضو است. 

ما بارها گفته ایم هیات   
ایران نماینده ما کارگران و ما  
مردم نیست. ایران ناق  حلوق  
پایه ای ما کارگران و ما مردم  
از جمله حن تشکل، حن  
اعتصاب، حن تجم  و حن دفاع  
از زندگ  و معیشتمان و داشتن  
یک زندگ  درخور انسان است.  
اعترا  من و اعترا  ما  
کارگران در ایران به حضور این  
هیات در اجالس سازمان جیان   
کار است و با نوشتن این نامه  

صدای اعتراضم را به   میخواهم  
اجالس  که در پیش است  

 برسانم. 
من از همه   در عین حال  

سازمانیای کارگری میخواهم  
که از ما کارگران زندان  و از  
کارزاری که در دفاع از حن  
تشکل و حلوق برحن ما  
کارگران و ما معلمان از سوی  
جعفر عظیم زاده و اسماعیل  
عبدی به راه افتاده است، دفاع  
کنند. از جعفر عظیم زاده که  
در وضعیت نگران کننده ای  

 بسر میبرد حمایت کنند. 
من اعالم میکنم که به  
لیست امضاهای کارزاری که  
در حمایت از جعفر عظیم زاده و  
خواستیایش به راه افتاده م   
پیوندم و از همه سازمانیای  
کارگری. نیادهای مداف   
حلوق بشر و همگان هم انتظار  
دارم به این کارزار بپیوندید و  
همراه ما کارگران به حضور  
هیات ایران در اجالس سازمان  

 جیان  کار اعترا  کنید. 
بینام ابراهیم زاده از زندان  

 رجای  شیر 
 ٦٢٠۶ مه  

برگرفته از صفحه فیس  
بوک  پایگاه خبری بینام ابراهیم  

 زاده  

 
نامه بهنام ابراهیم زاده به دبیرکل  

 سازمان جهانی کار، آی ال او 

زندانی سیاسی آزاد  
 باید گردد 



  3 ٦٦٦شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

  

هفته گبشتاه از دفاتار رهابار  
نااماه  »فرائوکه پتاری «این حزب  

طا      ای برای مان ارساال شاد. 
این نامه خاواساتاه باودناد مان باا  
پتری در پارلمان مالقاتا  داشاتاه  
ااااشااام. چااارا از مااان دعاااوت   ب
میکنند؟ در آلمان فعالیتیای مان  
و موض  مان در ماورد اساالم و  
همه مباهب و در مورد حاجااب و  
جنبش اسالم  برای هاماه روشان  
است، من منتلد جنبش اساالما   
در آلمان هساتام. در ماورد اساالم  
معتلدم کاه  اساالم باه انساان و  
انسانيات تاعالان نادارد. اساالم باه  
اسالميستیا و دولتیاي حامي انایاا  
تعالان دارد و ناه باه ماردم .مان  
معتلدم که کالایاه ماباهاب باایاد  
دستشان را از دولات و آماوزش و  
پرورش کوتاه کنند و ... پتری و  
حزبش که در آلمان مورد اعتارا   
و نلاد و فشاار زیاادی از ساوی  
احزاب رسم  و رسانه ها هستناد،  
میخواهند با عاکاس گارفاتان باا  
من و ما ، به جامعه اینرا تالالایان  
کنند که گاویاا ماا هام ماوضا   
اااباات باارای   هسااتاایاام و از ایاان ب

 حزبشان پوئن مثبت بگیرند. 
ااال  اااساایااون ااتاارن اان     :  ان چاارا ای

دعوت را رد کردید، آیا نامایاشاد  
بروید و در آنجا تفاوتیای خود را  

 بگویید: 
تاافاااوتاایااا را     میاناا احادی: 

میتوان در یک جلسه علن  و یاا  
در یک دباات تالاویازیاونا  و ..  
گفت. در این ماورد رهابار یاک  
حزب دست راساتا  کاه اساماش  
بعضا مو بر تن خاارجایایاا راسات  
میاکاناد و در جالاسااتشاان کالاه  
تراشیده ها داد و بیداد میکناناد و  
یا در میتینگ هایش در اواسا   

سالم هیتلاری داده    ٦٢٠٦ ماه مه  
شد و یا یک  از رهبرانش گافاتاه  
که در صورت ضرورت میتوان باه  
پناهناده هاا در مارزهاا شالایاک  
کرد، از من دعوت مایاکاناد کاه  
بروم او را بابایانام، طاباعاا جاواب  
مثبت و شارکات در ایان جالاساه  

باه غالا    مشترک ، میتوانست  
تصویر موافلت من با سیاستایاای  

 این حزب را بدهد. 

من در آنجا نمیتوانستم تفاوتیاا  
را بگویم، هدف آنیا ایان باود کاه  
نشان دهند که گاویاا ماناتالادیان  
سرسخت اسالم و اساالم سایااسا   

 هم در کنار آنیا هستند. 
انترناسیونال: شاماا در نااماه  
خود که علن  هام پاخاش شاد،  
چه نوشتید و این پاسخ منف  را  

 چگونه توضیح دادید؟ 
آنجا نوشتم چرا     مینا احدی: 

  ٠٧ به آلمان آمده ام، نوشتم که از  
سال قبل یک جناباش وحشا  و  
ضااد انساااناا  در ایااران، قاادرت  
سیاس  را گرفت و ایان جاناباش  
در افغانساتاان و عاراق و ساوریاه  
و ... زندگ  را بر میلیونایاا نافار  
مردم به جینم تبدیال کارده اسات.  
ماان از اعاادام فاارار کااردم و از  
جاانااگ و ساارکااوب و زناادان و  
اکنون میلیونیا نفر پناهنده دقایالاا  
در موقعیت مان هساتاناد و فارار  
میکنند. خااب به حزب آلترناتایاو  

میلیون پناهناده    ٠٦١ نوشتم که از  
تعدادی به آلمان میرسناد و حازب  
شما با سنگادلا  تاماام حاتا  از  
امااکااان تاایاار اناادازی بااه ایاان  
پناهندگان حرف میزند ، خاجاالات  
ااماایااکااشاایااد. نااوشااتاام کااه حاازب   ن
آلترناتیو برای آلماان درسات ماثال  
سازمانیای اسالم ، حان فاردی  
افراد را نم  بیند، فرد و انسان را  
اایاانااد و دسااتااه جاامااعاا    ااماا  ب ن
مسلمانان را محاکاوم مایاکاناد و  
میگوید با آمادن مسالاماانایاا باه  
آلمان ما دچاار مشاکال خاواهایام  

 شد. 
نوشتم کاه مان هام ماخاالاف  
سیااسات احازاب چاا و احازاب  
رسما  در آلاماان هساتام کاه باا  
جنبش اساالما  و ساازماانایاای  
اسالم  هاماکااری مایاکاناناد و  
هماه ماردم را در یاک کایاساه  
اایااای   ریاخااتااه و تااحااویاال سااازمااان
اسالم  میدهند و معضل حجاب  
و حجاب کودکان، رشد مساجد و  
دست انادازی ایانایاا باه زنادگا   
مردم و شریعه و جدا ساازی زن و  
مرد و ... را دست کم گارفاتاه و  
ب  ضرر جلوه میدهند، و در عیان  

مخالف ساازماانایاای دسات   حال  

راست  و راسیست هساتام کاه باا  
انااگااشاات گااباشااتاان روی ایاان  

قربانیان جناگ و   مصایب، علیه  
ترور و نا امن  فضا سازی کارده  
و فضا را عالایاه پانااهانادگاان و  

 خارجییا مسموم میکنند. 
در پایان گفتم نلد به اساالم و  
جنبش اساالما  بسایاار حایااتا   
است، و تاکید کردم ایان نالاد در  
عمل در ایران از ساوی جاواناان و  
مردما  اناجاام مایاشاود کاه در  
اادتااریاان شاارایاا  فاارهاانااگ و   ب
اخالقیات و سیاست این حکاومات  

از ایان     را به چالش گرفته اناد، 
مبارزات مردم در کشورهای ایاران  
و عراق و افغاانساتاان و ... باایاد  
دفاع کرد. اماا حازب آلاتارنااتایاو  
اامااان ، خااود جاازیاا  از   باارای آل
صورت مسئله است و نه پااساخ و  
اایااای   یااکاابااار دیااگاار از سااازمااان
مترق  و آتئیست و پیشرو دعاوت  
کردم که در ایان ماباارزه باا ماا  

 همراه شوند. 
ااال  اااساایااون ااتاارن در مااورد   :  ان

 انعکاس این نامه بگویید؟ 
هاانااوز دفااتاار     مینا احادی: 

پتری و حزب آلترناتیو برای آلاماان  
به این نامه عکس العمل رساما   

مااه    ٦١ اند .فل  روز   نشان نداده  
مه یک  ازملامات این حازب در  
مصاحبه با روزناماه فاراناکافاورتار  
آلگمایناه ، گافات حازب ماا دو  
هفتاه قابال یاک پایاشانایااد باه  
سازمان اکس مسلم داد کاه آنایاا  
را مالقات کاناد ماتااسافااناه ایان  
دعوت از سوی آنیا پاسخ مانافا   
گرفت و ما باایاد بادناباال کساان  
اایااا   ااا آن اااشاایاام کااه ب دیااگااری ب

 همکاری کنیم. 
در ساح مدیای اجتمااعا  و  
رسانه های آلمان  این نامه ماورد  
استلبال فراوان  بوده است. طاباعاا  
سواات  از قبیل اینکه آیاا بایاتار  
نیسات باحا  کانایاد و تافااوتایاا  

باگاویایاد و یاا ایاناکاه شاماا   را  
زیادی به این حزب دست راساتا   
بودن و .. را ما  چساباانایاد، یاا  
اینکه اینیا اینااور هام نایاساتاناد  
ماارح مایاشاود. اماا بایاشاتاریان  
استداات از طارف دیاگار اسات  

که میگویند باایاد هامایان پااساخ  
واقااعاا  و درساات را داد، فضااا  
سااازی عاالاایااه پااناااهااناادگااان و  
خارجییا مابماوم اسات وباایاد بار  

خاوشااماد گافاتان باه     فرهناگ 
پناهنده تایید کرد و همشانایان در  
مورد مشکاالت حارف زد و هام  
پاسخ انسانا  باه ایان مشاکاالت  
داد. در سایت هوماانایاساتایاا ایان  

هزار باار خاواناده  ٦٢٢ نامه بیش از  
شده و این مو  اداماه دارد و در  
بسیاری از رسانه هاا نایاز پاخاش  
شده و میلیونیاا نافار در آلاماان و  
اطاریاش و ساویاس ایان نااماه را  
دیدند. البته اینرا اضافه کنام کاه  
ااا ناامااه   ایان ناامااه مان اکاناون ب
سرگشاده دیگری کاه چاناد مااه  
قبل خااب به سارا واگاناکاناخات  
از رهبران حزب چا آلمان نوشاتاه  
ام بازپخش میاشاود. در حالایالات  
من با این دو نامه تفاوت خودم باا  
چا ضاد اماپاریاالایاسات و پارو  
اسالم  و راست ضاد خاارجا  و  

ماعالاوم کارده ام و     راسیسات را 
ااامااه   تااعاادادی اکاانااون ایاان دو ن

 باهم باز پخش کرده اند.  را  
ااان    ااای ااال : در پ اااساایااون ااتاارن ان

میخواهیم بدانایام ربا  ایان ناوع  
مسائل و فعالیتیا باا مشاکاالت  
مردم و جوانان در ایران چایاسات،  
 آیا شما اصوا ربا  م  بینید؟ 

ااامااه در     مینا احدی:  ایاان ن
دفاع از حلوق مدن  و فاردی در  
آلمان ، در دفاع از نلد به سایاساتام  
سرمایه داری و نشان دادن راه حال  
های انسان  و نه انسان ساتایازاناه  
است. این نامه میخواهد از حلاوق  
میلیونیا نفر شیروند آلماانا  دفااع  
کند که از کشورهای مختلاف و  
یا کشورهاای اساالم زده آماده و  
ساکن این جامعه هساتاناد، فضاا  
سازی علیه این میلیاونایاا نافار و  
مسموم کاردن فضاا عالایاه هاماه  
کسانیکه ظاهرشان شبیه آلمانیایاا  
نایاساات، بشاادت غایاار انسااانا  و  

ایان نااماه در   خارنااک اسات.  
عین حاال تااکایاد مایاکاناد کاه  
مشکالت را بایاد دیاد و راه حال  
نشان داد. تا جاایا  کاه باه نالاد  
اسااالم و جااناابااش اسااالماا  باار  
میگردد، این حزب ابادا در ماورد  

سال جنبش اسالم  در ایاران    ٠٧ 
و افغانستان و غیره حرف نامایازناد  

روی کاار آمادن   در مورد عالال  
حکاوماتایاای اساالما  و نالاش  
مخرب این جنبش علیه میلیاونایاا  
نفر مردم در ایران و عاراق حارفا   
نمیزند، و جاایا  کاه از نافاوذ و  
نلش مخرب این جناباش در اروپاا  

حرف میزند، راه حالا  کاه نشاان  
مایادهااد، ایان نایاساات کاه هامااه  
ااایااد دسااتااشااان را از   مااباهااب ب
حااکااوماات و آمااوزش و پاارورش  
کوتاه کنند و جامعه آلاماان باایاد  
ساااکاااوارتااار شاااده و دسااات  
سازمانیای اسالم  را از دخاالات  
در امور پناهندگ  و انتگراسایاون  
کوتاه کند. ایانارا نامایاگاویاد، از  
مسیحیت دفاع میکاناد و طاباعاا  

نیز راه حال   نمیتواند در این زمینه  
راباااه ایان   درست  نشان بادهاد.  

فعالیتیا با ایران بسیار مستلیم تار  
از اینیا است. من در نااماه ام باه  
جنبش سکواریستا  ماردم ایاران  
اشااره کاارده و گاافااتااه ام از ایاان  

 مبارزات باید دفاع کرد. 
ملابلاه باا اساالم سایااسا  و  
افشا گری و دامن زدن به جنباش  
علیه این هیوا مستلیما باه ماردم  
ایران رب  دارد، ناه فالا  باه ایان  
دلیل که در ایران جنبش اساالما   
و اسالم سیاس  سالیاا اسات کاه  
در قدرت اسات، و زدن پاوزه ایان  
جنبش در همه جا به نف  مردم در  

بالاکاه باه ایان     ایران هام هسات، 
دلیل هم که دولتیای غرب  و از  
جملاه آلاماان ، کاماک بازرگا   
باارای حااکااومااتاایااای اسااالماا   
هستند، و باید در غرب هم پارچام  
دفاع از حلوق انسان  مردم را در  
دست داشت و کمک کرد تا ایان  
پشااتااوانااه و دفاااع از حااکااوماات  
اسالم  ضاعایاف و ضاعایاف تار  
شود. ما باید به مردم دنایاا نشاان  
دهاایاام کااه در ایااران مااردم ایااران  
قیرمانانه علیه ساردمادار جاناباش  
اسالم  مبارزه مایاکاناناد و ایان  
مباارزات باایاد ماورد حاماایات و  
پشتیبان  مردم اروپا قرار گارفاتاه  
و به دولتیایشان فشار بایااورناد از  
حااکااومااتاایااای اسااالماا  دفاااع  
نکنند. این مبارزه در اروپاا مایام  
است چرا که ما در ملابل قادرت  
گرفتان جاریااناات دسات راساتا   
م  ایستیام کاه قادرت گارفاتان  
آنیا زندگ  را در اروپاا بار ماا و  
فرزندان ما سخت خاواهاناد کارد.  
ب  دلیل نیست که ناماه مان در  
بین نسل دوم و نسل ساومایایاا در  
آلمان بسیار ماورد اساتالاباال قارار  
گرفته چرا که فارزنادان ماا کاه  
در این کشاورهاا ماتاولاد شاده و  
بعضا حاتا  ایاران را نادیاده اناد،  
بدلیل اینکه قیافه خارجا  دارناد،  
از مساماوم شادن فضاا در آلاماان  

 نگران هستند.  

 
 

مقابله با جنبش اسالمی در آلمان پاسخ  
 انسانی میخواهد  

 
 گفتگوی انترناسیونال با مینا احدی  



  4 ٠٠٣١خرداد  ٧ انترناسيونال 

 

   

با عریان شدن بحران اقتصاادی  
دولات ساارکاوزی   ٦٢٢٠  در ساال 

با بن بستیای مالا  و سایااسا   
بساایاااری روباارو شااد و  تااالش  
بسیاری کرد تا با تحمیل ریاضات  
اقتصادی از این بحاران خاالاصا   
یااابااد، امااا شااکااساات خااورد .  
ااااااسااااات   اااااات ری اااااتاااااخااااااب دران

ااا   ٦٢٠٦  جااماایااوری  " هااوانااد" ب
وعده هائ  که در ماورد از بایان  
بردن بیکاری و ایجاد کاار و بااا  
بردن قدرت خرید میداد توانست بار  
مسند قدرت بنشیناد ولا  دیاری  
ااپااائاایااد کااه کشااتاا  ریاااساات   ن
جمیوری وی نیز به گال نشاسات  
و اولین دولت منتخبش اساتاعافاا   
اااوئااال والاااس را   کااارده و ماااان

اطامایاناان   بنظرمیرسید که باا  که 
کاارمایاتاواناد کااری   به پایاشابارد 

اااجاااام دهاااد،  ااارای تشاااکااایااال   ان ب
ولا  ایان   جادیاد فاراخاواناد.  دولت 

داستان پاایاانا  ناداشات و والاس  
مجبور شد وزرای اقتصاد و کاار  
را عو  کند و جاانشایاناان ایان  
وزرا بادساتا  پار از وعاده هاای  
ااظاااهاار شاایااریاان شااروع بااکااار   ب
کردند،غافل از آناکاه جااماعاه باا  
چشمان  بااز مااجارا را تاعالایاب  

 میکرد. 
خانم الاخاماری وزیار کاار در  

طارح پایاشانایاادی    ٦٢٠٦  فوریه 
قانون کار را به دولت ماعارفا  و  
باه ماجالاس ارائاه کارد ولا  در  
همان گام نخستیان داناش آماوزان  
مدارس و در پ  آن دانشجاویاان و  
معلمان و سندیکاهای کاارگاری  
دست از درس و کاار کشایاده و  
خواهان لغو فوری ایان طارح کاه  
در حلیلت تحمیل قوانین ریااضات  

 اقتصادی بر جامعه بود شدند. 
در این طرح مارح اسات کاه  
دست صاحبان کار را باز بگابارناد  
که در هر شرایا  که تشاخایا   
میدهند، استخدام  هاا را اخارا   
کنند بادون ایاناکاه پااساخاگاوی  
اااشاانااد. و یااا ایاانااکااه   کساا  ب
محتوای قاراردادهاا و هاماشانایان  
ساعات و حلوق اضافه کااری را  
صااحاباان کاار تشاخایا  داده و  
تعیایان کاناناد. طابان ایان طارح  

فروشندگان نیروی کاار، باردگاان  
بدون اختیارمحاساوب مایاشاوناد و  
بایامایان دلایال باود کاه جااماعااه  
فرانسه زیر بار نارفات و "جاناباش  

این جنبش پاایاه     شب " براه افتاد. 
ساراساری   و  گساتارده  تظاهراتیاای 

فااارانساااه تااادارک دیاااده   را در 
در حااال حاااضاار کااار بااه   اساات. 

اعتصابات فراگیری در بخشیاای  
مااخااتاالااف از جااماالااه راه آهاان  
ساراساری،هااواپایامااائا  کشااوری،  
پاایشگاهیا و انباارهاای نافات و  
همشانایان ماراکاز انارژی اتاما   

در ایاانااجااا   کشاایااده شااده اساات. 
نگاه  داریم به بخش  از اخاباار  
این ماباارزات و اعاتاراضاات کاه  
گسترده شده و وارد مارحالاه ای  

  تازه میشود. 
 مه   ٦١ سه شنبه  

در ایااان روز کاااارگاااران دو  
-Nogentراکااتااور اناارژی در 
sur-Seine   نوژان ساور سان

در شرق پاریس اعالم کاردناد کاه  
ماه درجایات    ٦٦ روز پنجاشاناباه  

تشدیاد ماباارزه بارای لاغاو طارح  
قانون کار و حمایات از کاارگاران  
بخاشایاای دیاگار دسات از کاار  
میکشند تاا دولات را باه عالاب  
 نشاااایااااناااا  وادار کااااناااانااااد. 
در این راباااه ارناو پااکاو رئایاس  
سنادیاکاای انارژی از س ژ ت  
میگوید " ما قصادماان خاواباانادن  
این مرکز انرژی اتم  که انارژی  

برق را تامین میکند نیاسات ولا   
 ایااان اتااافااااق خاااواهاااد افاااتااااد". 
اااعاااد از اعاااالم اعاااتاااصااااب   ب
سندیکاهای پااایشاگااها  و راه  
آهاااان سااااراسااااری، تااااماااااماااا   
سندیکاهای هواپیمائ  کشاوری  

ژوئان را بارای یاک    ١ تا    ٠ روز  
اعتصااب ساراساری اعاالم کارده  

آنیا اعالم کرده اند که دسات   اند. 
از کار میکشند تا دولات از ایان  

اولایان   طرح علب نشایانا  کاناد. 
سندیکای شرکت راه آهان اعاالم  

ماه باه    ٠٠ کرده است از تااریاخ  
مدت نا محدود هر روز از سااعات  

شااب دساات بااه اعااتااصاااب    ٠٣ 
  میزنند. 

  مه   ٦١ چیارشنبه  
در پ  اعالم موضا  ناخاسات  
وزیر در مورد اینکه دولت مصامام  
است قااناون کاار را باه تصاویاب  
اارسااانااد و ایاانااکااه گاافاات اجااازه   ب
نمیدهیم کاه عاده ای بایاایاناد و  
مردم فرانسه و اقتصاد فارانساه را  
بااه گااروگااان بااگاایاارنااد، رئاایااس  
سندیکای س ژ ت اعاالم کارد  
کاه ماا قصاد نااداشاتایام تاا ایاان  
مرحله جلو برویم ول  دولت اصارار  
دارد که اداماه بادهاد و درهاای  
مباکره را هم بسته است، بناابارایان  
ما هم ادامه میدهیم تا آنیا را باه  

به همایان دلایال اگار   علب برانیم. 
ازم باشد تا اعتصابات عاماوما   

 هم پیش میرویم. 

در این میان باحا  هاائا  در  
میان رهبری حزب سوسیاالایاسات،  
حزب باورژوایا  حااکام کاه اسام  
سوسیالیسم را یادک مایاکاشاد،  
باا گرفته است و باخاش زیاادی  
از اعضااا و کااادرهااای حاازب  
خواهان آنند که هواند و دولاتاش  
ااااخاااامااااری را پااااس   طاااارح ال

ول  رئیس جمیاور اصارار   بگیرند. 
دارد که ادامه دهاد و حاتا  در  
اافاایاان در   ماالاااباال اکااثااریاات مااخااال
مجلس میگوید اگر ازم بادانام از  

ااااون   اسااااتاااافاااااده    ١٣٩٠ قااااان
باه رئایاس    ١٣٩٠ قااناون   میکنم. 

جااماایااور اخااتاایااار ماایاادهااد کااه  
درصورت ازم بتاواناد ماجالاس را  

روز باعاد    ٦٢ منحل کاناد و تاا  
انتخابات جدیدی برای اناتاخااباات  

 مجلس جدید تدارک ببیند. 
امااا مااجاالااس ماایااگااویااد در  
شارایاااا  کااه کشااور در حاالاات  
جنگ  است و موقعیات اورژاناس  
هست رئیس جمیور نمیاتاواناد ایان  
کار را بکند، ضامان ایاناکاه ماا  
اایاام از قااانااون "اماایااسااون   ماایااتااوان

یاعانا    سانسور" اساتافااده کانایام. 
میتوانیم خواسته رئیس جمایاور را  
سانسور کنیم و رای عدم اعتامااد  

 به دولت بدهیم. 
صاباح    ١ ماه سااعات    ٦١ روز 

نیروهای پلیس و ژانادارماری باه  
یک  از مخازن ذخایاره بانازیان در  

 le dépôt شمال غرب  فرانساه 
de carburants  de 
D o u c h y -l e s -

Mines    حامالاه کارده و صاف
اعتصابیون را شکسته و اناباار را  

یک  از کاارگاران     اشغال کردند. 
اعتصاب  در مصاحبه ای گافات  
اگر چاه ماا درایاناجاا شاکاسات  
خااوردیاام ولاا  قصاادمااان از کااار  
انداختن مخزن ذخیره بانازیان ناباود  

بلکه میخواستیم حرفمان را بازنایام  
ما هادفاماان مالاابالاه   که میزنیم. 

ااغااو قااانااون کااار اساات و   باارای ل
 مبارزه مان را ادامه خواهیم داد. 

مه همشنیان در پا     ٦١ روز  
مرکز انارژی اتاما    ٠٣  نشست  

اعالم کرده اند که باه اعاتاصااب  
میپوندند. در مجلاس هام باحاثایاا  
باا گرفته است و مااناوئال والاس  
میگاویاد "سانادیاکاای س ژ ت  
اایااساات و قااانااون   قااانااون گاابار ن
اعااتااصاااب مااحااتاارم اساات ولاا   
رادیکالیزه کردن ایان اعاتاصااباات  
معن  نادارد و ضاررش باه خاود  

 آنیا میرسد." 
همشنین ط  آمااری کاه از  

درصاد ماردم   ٧٢  مردم گرفته اناد 
میگویند بیتار اسات دولات طارح  
قانون کار را پس بگیرد تا ایناکاه  
کشور به اینگاوناه بالاوکاه شاود.  
طبن یک نظرسناجا  دیاگار هام  
درپاسخ به این سوال  که مسائاول  

در   ١٣ ،   ایان بان بسات کایاسات 
صد ماردم مایاگاویاناد هاواناد و  

در صد ما    ١٠  نخست وزیرش و 
 گویند سندیکا ها. 

ااایااد گاافاات تااا   در حاالاایاالاات ب
همینجاا هام دولات باه بان بسات  
اساس  رسیده است و نمیداند باایاد  
چه بکند ، از طرف  اصارار دارد  
قااناون را باه ساابات بارسااناد و از  
ااا ماالاااوماات جااامااعااه   طاارفاا  ب

 روبروشده است. 
تظااهارا    ٦٢٠٦  مه  ٦٦  امروز 

ت سراسری در فرانسه علیه طارح  
اصالح کاار اناجاام شاد و دوبااره  
کارگران و زحاماتاکاشاان جااماعاه  
اعااالم کااردنااد کااه هاامااشاانااان  
میایستند و تا لغو این قااناون آرام  

 نخواهند گرفت. 

 

 
دور جدیدی از مبارزات کارگران و مردم  

 فرانسه علیه ریاضت اقتصادی 
 

 پیام آذر 
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راشااد غاانااوشاا  رهااباار حاازب  
ااناایااضااه تااونااس در   اسااالماا  ال
مصاحبه ای با روزنااماه لاوماوناد  
یک چرخش اسااسا  در جایات  
گیری حزب اسالم  الانایاضاه را  
اعاالم کاارد. او اعااالم کاارد کااه  
حزب النیضه باه اساالم سایااسا   
پشت میکند و دیگر با آن ماوافان  
نیست. او دلایال ایان چارخاش را  
اینگونه بیان کرد که  "از هاناگاام  

االااالب تااونااس در سااال     ٦٢٠٠ ان
میالدی، اسالم سیاس  تاوجایاه و  
فلسفه وجودی خود را در جااماعاه  
تااونااس از دساات داده اساات" زیاارا  
جامعه به درجه ای دموکراس  و  
تعادل رسیاده و نایاازی باه اساالم  
سیاس  نیست. غنوش  میاگاویاد  

تواند ماحال فاعاالایات    "مسجد نم  
سیاس  باشد. مسجد جای  اسات  
که مردم از آن استفاده میکناناد و  
هیچ دلیل و هدف  نمیاتاواناد ایان  
موضوع را توجیاه کاناد کاه ایان  

های سایااسا     محل برای فعالیت 
مورد استفاده یاک حازب خاا   
قرار بگیرد. خاواسات ماا ایاناسات  
که یک "امام" در جامعه رهباری  
سیاسا  ناداشاتاه بااشاد و عضاو  

 هیچ حزب سیاس  نباشد"  
علب نشین  علن  و رساما   
غنوش  و حزب النیضه از اساالم  
ساایاااساا  یااک رویااداد ماایاام و  
سمبلیک است. این حرکت نشاان  
میدهد که النیضه با حسااباگاری  
و سنجیدگ  سیاس ، روح زمااناه  
اایااش از هاامااپااالااگاا  هااای   را ب
اسالمیاش در کشاورهاای دیاگار  
مناله درک کرده است. اعتاراف  
النیضه در ماورد نااکاارآماد باودن  
اسالم سیاس  منحصار باه تاوناس  
نیست. دوره یکه تازی این جاریاان  

کثیف ارتجاع  تمام شده اسات و  
باید بند و بساط ناحاس خاودرا در  

 همه جا جم  کند.  
البته علب نشین  غناوشا  و  
النیضه نایاز یاک شاباه و بادون  
پرداخت هازیاناه صاورت ناگارفاتاه  
است. بد نایاسات در یاک ناگااه  
اوضااعا  را کاه باه ایان عالااب  
نشنا  اناجاامایاده اسات یاادآوری  
کنیم. سازمان اسالما  الانایاضاه  
یک جاریاان اپاوزیسایاون قادیاما   
تونس اسات اماا در انالاالب ساال  

تونس که دیکتااتاوری بان    ٦٢٠٠ 
عالاا  را باه زیار کشایااد جااایاا   
نداشت و نلش  ایافاا ناکارد. ایان  
جریان  بعد از انلاالب تاالش کارد  
از فضای سرنگون  بن عل  کاه  
اانااام یااک دولاات سااکااواریساات   ب
جامعه را سرکوب میکرد استافااده  
اایاان اساالماا  را باار   کانااد و قاوان
جاماعاه تاوناس حااکام کاناد. در  

در    ٦٢٠٠ اناتاخاااباات اواخاار سااال  
تونس حزب النیضه در ائتالف  باا  
حزب  کنگره جامایاوری باعاناوان  
برنده ا نتخابات به حکومت رسایاد  
و تالش کرد که قانون اساسا  را  
بر اساس روایات اساالما  و قارآن  
تغییر دهاد. ایان تاالش الانایاضاه  
تحت رهبری غنوش  با ملااومات  
و مالاابالاه جادی ماردم تاوناس و  
جناح چاا و ساکاوار جااماعاه  
تونس ماواجاه شاد. در  فضاای  
اعتراضات و مبارزات  که جامعاه  
تونس را فراگارفاتاه باود در ساال  

به فاصله شاش مااه دوتان    ٦٢٠٠ 
از رهبران اصل  و شناخته شاده و  
میم چا یعن  شکری بالعیاد و  
محمد براهم  توس  اسالم  هاا  
ترور شدند. شکری بالعید در مااه  

ترور شد و ماحاماد     ٦٢٠٠ فوریه  

براهم  در مااه ژوئایاه. هاردو از  
رهبران جناح چاا و ساکاوار و  
جبیه اتحاد مردم  بودند. باا ایان  
ترورها میلیونیا نفر از کاارگاران و  
مردم تونس به خشام آمادناد و باه  
خیابان ریخاتاناد و ایان تارورهاا را  
توطئه الانایاضاه اعاالم کاردناد و  
مبارزه و اعترا  و تاظااهارات باه  
او  خود رسیاد. ماردم باا صادای  
رسا و مایالایاونا  خاواهاان کاناار  
رفتن النیضه از حکاومات شادناد.  
در این اوضاع غنوش  و الانایاضاه  
راه  جز علب نشایانا  در بارابار  
خود نداشت و حکومت ائتاالفایاش  
خیل  زود از هم پااشایاد و عالاب  

 نشست.  
در ادامه این فضای رادیاکاال  
و کارگاری و چاا و تاحاوات  
ااعاادی اساات کااه امااروز حاازب   ب
النیضه اعالم میکند که از اساالم  
سیاس  دست شاساتاه اسات. ایان  
جریان میتواند با این علب نشیانا   
در عرصه سیااسا  تاوناس خاودرا  
نگه دارد. اما قاعا بارای تابادیال  
شادن بااه یاک جاریاان مااارح و  
جدی ناچار است از تاتاماه اساالم  

 خود نیز دست بشوید.  
بیررو این حرکت النیضه را تاا  
همینجا باید به فال نیک گرفات.  
اگر همه اسالما  هاا هامایانالادر  
درایت داشتند قاعا مسیار رسایادن  
به جاماعاه ای انساانا  و آزاد و  
ماادرن هاامااوار تاار بااود. امااا ایاان  
مسایااری اساات کااه بااا مشاااهااده  
روناادهااای ساایاااساا  کاانااوناا  بااا  
اطمینان  باا میتوان گفت که باه  
این شکل یاا شاکالا  دیاگار در  

 مناله ط  خواهد شد.  

 
النهضه تونس اسالم سیاسی را کنار  

 گذاشت 
 

 کاظم نیکخواه 

 

دستگااه قضاایا  جامایاوری  
اسالم  در اقدام  گستاخاناه و  

کارگار ماعادن    ٠٧ وحشیانه برای  
طالی "آق دره" تکااب در اساتاان  
ااایااجااان غاارباا  حااکاام شااالق   آذرب
صااادر کاارد و ایاان احااکااام در  
روزهای گبشتاه اجارا شاد. جارم  
کااارگااران اعااتاارا  بااه اخاارا   

کاارفارماای   شااکایاان  اسات   آنیا 
مافاتااخاور شاارکات پااویاا زرکااان،  
یپمانکار اصل  معدن و مازدوران  

صاادر کاناناده   حراست  هساتاناد  
دستگاه جنایت قضاایا    نیز  حکم 

حکومت بر اساس قوانین قصاا   
 حکومت اسالم  است. 

 
اعترا  کاارگاران باه دیامااه  

برمایاگاردد زماانا  کاه    ٣٠ سال  
کارگر معدن با پایان یافتان    ٠١٢ 

قرارداد کاری اخرا  مایاشاوناد و  
روز شش دیمااه دسات باه تاجاما   
اانااد.   اعااتااراضاا  گسااتاارده ماایاازن
مااامااوران حااراساات بااه کااارگااران  
حمله میکنند. یک  از کاارگاران  
بدلیل بیکاری و بارخاورد تاوهایان  
آمیز حراست  ها همان شب دسات  
به خودکش  میزند. کاارفارماای  
بیرحم و مفتخور و حراست  هاای  

نفار از کاارگاران    ٠٧ مزدور علیه  
شاکاایات مایاکاناناد و دساتاگاااه  
قضای  حکومت، طابان ماعاماول  
جانب کاارفارماا را مایاگایارد و  
کارگران را به جارم اغاتاشااش و  
"تااوهاایاان بااه نااگاایاابااان شاارکاات"،  

تاا    ٠٢ "تخریت تابلوی شرکت" به  
ضااربااه شااالق و زناادان و    ٠٢٢ 

جزای نالادی و زنادان ماحاکاوم  
میکند. حکم زندان کاارگاران باا  
گبشت! شاک  بخشیاده مایاشاود  
االاادی و شااالق اجاارا   و جاازای ن

 میشود.  
 

همین یک نمونه بارخاورد باا  
کارگران توس  حکومت کاثایاف  
اسالم  برای حکم سرنگونا  آن  
توس  کارگاران و ماردم کاافا   
است. کارگر به زندگ  زیر خا   
فاالاار مااحااکااوم شااده اساات، حاان  

اعترا  ندارد و حتا  وقاتا  باه  
حکم اخرا  خود اعترا  میکاناد  
با شالق مواجه میشود. این اقادام  
به تنیای  هم ماهیت جنایتکاراناه  
جامایااوری اسااالما  و سایااساتاام  
قضای  و قوانین قصا  و ناظاام  
سرمایه داری حاکم بر این کشاور  
را در مااعاار  دیااد هاامااگااان  
میگبارد و هم ماهیت ارتاجااعا   
اصالح طلبان حکومت را بایاشاتار  
عیان میکناد. در ایان سایاساتام،  
کارفرما و حراساتا  هاایا  کاه  
عامل مستلیم خودکش  کاارگار  
این معدن شدند مجارم نایاساتاناد.  
کارگری که اعاتارا  مایاکاناد  
مااجاارم اساات. در ایاان ساایااسااتاام،  
قااناونا  کااه باه کااارفارماا حاان  
میدهد دستمزد یک چیارم خا   
فلر به کارگر بدهد محتارم اسات  
اما اعترا  به کارفرما و اخارا   
و دستمزدهای زیر خ  فالار جارم  
محسوب میشود. در یاک کاالم  
کارگر معتر  به جیاناما  کاه  
به او تحمیال کارده اناد هامایاشاه  
مجرم است و کاارفارماا و جایاره  
خواران حراست  شاک  هستناد و  
اایاان حااکااوماات   ااا اتااکااا بااه قااوان ب
 کارگر را به دادگاه میکشانند.  

 
ااظااام و ساایااسااتاام   کاال ایاان ن
قضای  و بردگ  سارماایاه داری  
را باید در هام کاوبایاد. کال ایان  
حکومت با تاماام دم و دساتاگااه  
سرکوباش باایاد باه زیار کشایاده  
شود. کل این حکومت و قاوانایان  
متحجرانه و قارون وساااایا  اش  

 باید به گور سپرده شود.  
 

ایاان اقاادام جاانااایااتااکااارانااه  
حکومت باید با اعترا  قاطعاناه  
کاااارگاااران و تشاااکااال هاااای  
کارگری در سراسر کشاور و باا  
اعترا  سازمان های کاارگاری  
و افکار عموم  در سراسر جیاان  

 پاسخ بگیرد.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٦٢٠٦ مه    ٦١ ،  ٠٠٣١ خرداد    ۵

 
کارگران حکومت شالق را به زیر خواهند  

 کشید! 
 

کارگر    ٠٧ در اقدام  جنایتکارانه، جمیوری اسالم   
 را شالق زد!  

 دست مذهب از زندگی مردم کوتاه
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 به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندید

به گزارش موسسه "مرسر" که یک بنیاد جیان  اسات و هار ساالاه  
فیرست بدترین و بیترین شیرهای جیان را منتشر میکند تیران در ردیاف  

امین شیر  از تاه    ٦٠ ام قرار گرفته است!  یعن     ٦٠ بدترین ها در ملام  
لیست! این رده بندی بر مبنای شاخصیائا  ناظایار فضاای اجاتامااعا ،  
فضای بیداشت ، محی  زیست،   فضای آموزش ، فضای اقتاصاادی،  
خدمات عموم ، مسکن، و غیره صورت گارفاتاه اسات. اماا در ماورد  
تیران میمترین شاخ  درجه دخالت مبهب در دولت و قوانیان و زنادگا   
اجتماع  و خصوص  مردم است. اسالم  باودن حاکاومات ریشاه هاماه  
مسائل  است که  از نظر اجتماع  و فرهنگ  و تفریح  و اقاتاصاادی  
و غیره نه تنیا تیران بلکه کل جامعه ایران را در انتیای لیسات قارار داده  

 است.  
میمترین شاخ  در ارزیاب  کیفیت زندگ  در شایارهاا و کشاورهاا،  
بخصو  در مناله خاورمیانه و شمال آفریلا، باید سکواریسم و مابهاب  
زدائ  از جامعه باشد. سلاه مبهب در ارزیاب  دولتیا و نایاادهاای بایان  
الملل  جائ  ندارد ول  باور عین  و از نلاه نظرمردم ایران خاالاصا  از  
سلاه مبهب و حکومت مبهب  اولین قدم در بیبود کیافایات زنادگا  و  
صعود به لیست بیترین ها است. اگر شاخ  رویگردان  مردم از مابهاب  

 را مالک قرار بدهیم ، تیران هم اکنون در صدر لیست قرار دارد.    

 

 يادداشتهای هفته
 

 حمید تقوايی

 کارگران و قصاص!    

 تهران: بدترین و بهترین!

پرونده دزدی ها کی علنی 
 میشود؟ 



  7 ٦٦٦شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

  

 ها و امیدها   بیم 
مال اختر منصور رهبر طالباان  
افغانستان کشته شاد. مارگ او  

ها و امایادهاای ماتافااوتا     به بیم 
 دامن زده است.  

برای میلیونیا مردم مصایابات  
دیده افغانستان او چیزی بیشتر از  
یک جنایتکار وحش  بایارحام در  
صدر یاک ساازماان تاروریساتا   
اسالم  نبود و نایاسات! کااباوس  
ااام   ااناااک باا  پااایاااناا  بااه ن هااول
اابااان، باا جاانااگ، کشااتااار و   طاال

ااریاازی و اعاامااال خشاان  تااریاان    خااون
مناسبات مبهب ،هیوای  عالایاه  

 مدنیت و انسانیت! 
امید به ایناکاه باا مارگ او  
این نیروی ارتجااعا  فاوق خشان  

تر گاردد، انساجاام درونا     ضعیف 
اش را بیشاتار از پایاش از دسات  
بدهد و تان زخام خاورده جااماعاه  
مصیبت زده افغانستان از چناگاال  

 خونینش رهای  یابد. 
و بیم از اینکه داعش در ایان    

میانه قدرت بیشتری بگیارد و باا  
ااازگاایااری از ماایااان   تشاادیااد ساارب
صفوف طالبان زندگ  را بیاش از  
این بر مردم افغانستان و مانااالاه  

هاای جایاادی    جینم کند. تناظایام 
میدان را بیشتر از پیش از آن خاود  
کنند و جامعه همشنان درماحااق  
 قدرت ارتجاع  آنیا باق  بماند. 

مااال اخااتاار ماانااصااور، وزیاار    
هوانوردی حکومت طالبان، یکا   
از نزدیکان و معتمدین ماال عامار  
بود. پاس از مارگ مشاکاوک  
مااال عااماار، رقاابااا و ماادعاایااان  
جانشین  او را علب زد و باعاناوان  
رهبر طالبان مانند سلفش خاود را  
اامااامااناایاان خااوانااد. باارای   اماایاارال

پیشگیری از گسست بیشتر بویاهه  
در صاافااوف شااورای رهااباااری  
اابااان، وساایااعااتااریاان حاامااالت،   طااال

هاا را در      گبارییا و خوناریازی   بمب 
دستور ماشایان جاناگا  طاالاباان  

االاااط      گااباشاات. از حساااس  تااریاان ن
استراتهیک امنیت  در کاابال تاا  
دوردست تاریان مانااطان را آماا   
حمالت تاروریساتا  و بایارحامااناه  
ااا ساالااوط شاایاار   اابااان کاارد. ب طااال

اااره  آن      کااناادوز و تصاارف چاانااد ب
موقعیت تیاجم  طالبان را تلویات  
کرد. او که پیش از ایان، یاکا   
اایاان اصاالاا  مااال عااماار   از مااعاااون

شاد و رهاباری در    محسوب ما  
سایه طالبان را در دست داشت در  
خال  رهبری کاریسماتیاک ماال  
عمر با حضور داعش از یاکااارف  
و تغییر توازن قوا و استرتاهی دول  

 مناله روبرو بود.  
تأسیس علن  و رسم  دفاتار  
نمایندگ  طالبان در قار و ایاجااد  
ماارکاازی باارای حضااور آشااکااار  
سیاس  و مراودات دیاپالامااتایاک  
نمایندگان دفتر سیااسا  طاالاباان  
بخش  از استراتهی کالن طالاباان  
برای تثبیت موقعیت طالبان بویاهه  
برای آنشه کاه ماباکارات صالاح  

شااد و بااخااشاا  از    خااوانااده ماا  
ساایاااساات راهاابااردی مااال اخااتاار  

 منصور بود. 
تغییر تناسب قوای سیاس  و  
ااویااهه رقاااباات داعااش   امااناایااتاا  ب
درمناله و سربازگیاری ماداوم از  
میان صفوف طالباان و درگایاری  
آشکار درون ، موجب تغییر رابااه  
طالبان و جمیوری اسالما  ایاران  

 گردید.  
حضور نایاروهاای ناظااما  و  

اایااتااریاان   امااناایااتاا  امااریااکااا ب
اازدیااکاا    مسااتاامااسااک باارای ن
اسااتااراتااهیااک ایاان دو دشااماان و  
رقیب سابن گردید. ماال اخاتار باا  
حفظ  و تالاویات راباااه باا ساپااه  
قادس جاماایااوری اسااالما  ایااران  
بویهه در مناله بلوچستان بخاشا   
ااظاااماا ،   از مشااکااالت آمااوزش ن
مال  و لجستیک  طالبان را کاه  

هاای    با از دست دادن پشت جابایاه 
سنت  خود در مناطان وزیارساتاان  
پاکستان لاااماه دیاده باود جاباران  

 کرد. 
با ادامه سیاست استاراتاهیاک  
تاحات فشاار گااباشاتان دساتاگاااه  
حکاوماتا  افاغاانساتاان، آنایاا را  

خاواها  در    مجبور به پبیرش سیام 
قادرت سایاااساا  و شارکاات دادن  
رسم  طالاباان در اعاماال قادرت  
سیاس  کرد. ضعف و ناتاوانا  و  
عدم عزم جدی حکومت مرکازی  
برای رودر روی  با طالبان، آنان را  
از یاااک جاااریاااان تاااروریساااتااا   
خاارنااک باه "بارادران نااراضا "  
ارتلا  داد و پروسه ماحارمااناه باه  
اصاالح صلح حاکاوماتا  رفاتاه  
رفااتااه بااه یااک پااروسااه آشااکااار  

 سیاست حکومت  بدل گردید. 
طالبان در مواجیه باا رقاباای  
اانااشااسااتاانااد امااا   خااود عاالااب ن
رویگردان  جامعاه از مانااساباات  
علب مانده و گسترش ماااالاباات  
ااویااهه حضااور   سااکااواریسااتاا  و ب

هااای    شاجااعااناه زناان در عارصاه 
سیاس  و اجتماع  به بزرگاتاریان  
مان  گساتارش نافاوذ اجاتامااعا   

 طالبان بدل گردید. 
 

ااروریساام   اابااان ساایاااساا  ت سااای

 درمناله 
چگونگ  مرگ ماال اخاتار  

ای    منصور رهابار طاالاباان ناماوناه 
تااردیااد باار    روشاان و گااواهاا  باا  

دخالت بیوقفه دولتیای منالاه در  
جنگ افروزی و سرپا نگیداشتان  

هاای    انواع جنایتکاران و تاروریسات 
رنگارنگ علیاه ماردم مصایابات  

 دیده است. 
بن ادن رهبر کاریسامااتایاک  
اللاعده سالیا تحت حمایات و زیار  
ااال و پاار سااازمااان امااناایاات   و ب
پاکستان در "ابیات آبااد" در جاوار  
یاک پااایاگاااه ناظاااما  زنادگاا   
کرد. فرزندانش تاحات حاماایات و  
زیر سایه جمیوری اسالما  ایاران  

 بسر بردند.  
اابااان   مااال عااماار رهااباار طااال
سالیای ماتاماادی چاه پایاش از  
االاادرت رساایاادن و چااه پااس از   ب
ساالااوط حااکااومااتااش در کااویااتااه  
پاکستان در جوار شبکاه ماخاوف  
حلان  و شارکاا، و در مانااطان  
وزیرستان شمال  و جناوبا  تاحات  
حمایت ب  دری  دستگاه امنایاتا   
پاکستان باه جاما  آوری نایارو و  
گسااتاارش عااماالاایااات تااروریسااتاا   

 ادامه داد.  
مال اختر هم به روال اساالفاش  
ااا اسااتاافاااده ازامااکااانااات وساایاا    ب
ااظاااماا ، زناادگاا    امااناایااتاا  و ن
میلیونیا مردم را در گاردابا  از  
خون و جناون فارو بارد. باه پااس  
خدمات بیادریاغاش،حاامایااناش در  
قاار دفاتار سایااسا  طاالاباان را  

 رسمیت دادند. 
مااال اخااتاار ایاان جاانااایااتااکااار  
جنگ  باسابلاه، رهابار یاکا  از  
مخوفترین سازمانایاای اساالما   
تروریست ، باازوی مسالاح اساالم  
سیاس ، آزادانه با پاسپورت معتبار  

آباد باه    پاکستان  از فرودگاه اسالم 
جااماایااوری اسااالماا  ایااران ساافاار  

و        کند. پس از باناد و بسات   م  
جوش دادن معاماالت تاروریساتا   
دچار تیار غایاب حاریافا  دیاگار  

 گردد.   م  
این دایاره نافارت و ساایاه باان  
خشونت  است که اناواع درنادگاان  

هد. آئایاناه    تروریست را پرورش م  
تمام نمای  از سیاستیای کاثایاف  
و ضد و بشری دولتیای مانااالاه  
عاالاایااه ماانااافاا  اکااثااریاات مااردم  

 مناله. 
سناریوی مارگ او هار چاه  
باشد و به هر شکل کاه تادارک  
دیده شده باشد، برای مردم  کاه  
اختاپوس جنگ بیش از سه دهاه  
اااد داده   زناادگاا  شااان را بااه ب
اایااتاا  ناادارد. ادامااه   اساات،جااباب
سناریوی درگیری رقباای قادرت  
درمناله اسات. تاکارار ماالل آور  
اااناا  کااردن   بااکااارگاایااری و قاارب

های دست ساز دستگاهیاای      میره 
 امنیت  است. 

هاامااه جااریااانااات ساایاااساا   
ارتجاع  فعاال درمانااالاه تاحات  
عنوان نیاد چیارجانبه صلح بارای  
به پای مباکره کشاانادن طاالاباان  
در تالشند. نیروهای  کاه اسااساا  
خود یاا مساتالایاماا در ایاجااد و  
تلویت و رشد طالبان دست داشاتاه  
اند و یا غیرمستلیم از حضور ایان  
اافاا  ساایاااساا    اایااروی ساایاااساا  ن ن

اند، در پ  اهل  کردن جااناور    برده 
 دست ساز خود هستند. 

در این میان تنیا یک نیرو باا  
دست خال  و ب  هیچ پشاتایاباان  

ای    دولت  و حکومتا ، بادون ذره 
تااردیااد باارای عاالااب راناادن کاال  
ماشین  ارتجاع  صفوف خاود را  

کند. نایارویا  کاه ناه    فشرده م  
اایااای   ساایااماا  در تااولااد غااول

است و ناه        ارتجاع  مناله داشته 
 آنیا.     منفعت  در حفظ راباه با 

اایاارو و جااناابااش   باارای ایاان ن
ماتارقا ، طاالابااان باا ماال اخاتاار  
منصور و یا بدون آن، یک نیاروی  
فوق ارتجاع  جنایتکار است کاه  

 باید از میان برداشته شود. 
جامعه افغانستان به مادد ایان  
اار هاار   جااباایااه، دارد عاارصااه را ب

کاناد.    نیروی ارتجاع  تنگ م  
این غولا  اسات کاه طاالاباان و  
شرکای مرتاجا  ماحالا  و بایان  
الملل  اش را در شایاشاه خاواهاد  

 کرد.  

 مشخصات و ساعات پخش تلويزيون کانال جديد 
 

 

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

 مشخصات "نگاه شما" به اين شرح است: 
 پواريزاسيون: عمودي    ٠٠٦٢٢ فرکانس:   
 ١ ٦٩ FEC:   ٦٧١٢٢ سيمبل ريت:   
 

نيز قابل   GLWIZتلويزيون كانال جديد در
 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 

 
 

پیامدهای سیاسی و نظامی  کشته شدن  
 رهبر طالبان 

 
 سیامک بیاری 

http://www.glwiz.com/
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کارزار علیه سرکوب ها تاحات  
عنوان "اخالل در نظم امنیات مالا   
کشور" و گسترش دامناه و اباعااد  
اجتماع  آن، هاماشاناان ماوضاوع  
اارجسااتااه و ماایاام در جااناابااش   ب
اعتراض  کارگران و ماعالاماان در  
هفته گبشتاه باود. هاماشانایان باا  
توجه به در پایاش باودن بارگازاری  
اجاالس سااااناه سااازمااان جاایاااناا   
اارای   کاار، آی ال او،  تاادارک ب
برپای  آکسایاونایاای اعاتارا  در  
ملابل این اجالس با خواسات اخارا   
جااماایااوری اسااالماا  از سااازمااان  
جیان  کار و در همین راباه نااماه  
ااه   ااران ب اتااحااادیااه آزاد کااارگااران ای
کااناافاادراساایااون اتااحااادیااه هااای  
کارگری در سراسر جیاان)آی تا   
یو س   و نامه بینام اباراهایام زاده  
از چاایااره هااای شااناااخااتااه شااده  
کارگری از زندان رجای  شایار باه  
اایاار کاال سااازمااان   گااای رایاادر دب
جیان  کار از اتفاقات میام دیاگار  
ایاان هاافااتااه اساات. در عاایاان حااال  
اعااتااراضااات کااارگااران هاامااشاانااان  
گسترده در جریان است و از جامالاه  
یک هفته اعاتارا  پا  در پا   
کارگران پیمانکاری کارخاناه آهان  
وفواد ارفا  اردکاان بارای حابف  
شرکت های پایامااناکااری وعالاد  
قراردادمستلیم، تاجاما  اعاتاراضا   
ااتااروشاایااماا  ماااهشاایاار   کااارگااران پ
ملابل بیمارستان صنای  پتروشیاما   
ااه   ااه واگااباری آن ب دراعااتاارا  ب
بخش خصاوصا   و وخایام شادن  
ااان، تااجاامااعااات   وضاا  درماااناا  آن
اعااتااراضاا  مااتااوالاا  کااارگااران  

عسالاویاه    ٠١ شرکت گاما و فااز  
بخاطر دستمزدهای پارداخات نشاده،  
تااجاامااعااات اعااتااراضاا  کااارگااران  
پارسیلون باخااطار تاعاویان پارداخات  
دستمزدهایشان، تاجاما  اعاتاراضا   
تعدادی از فرهاناگایاان باازنشاساتاه  
برای پیگایاری خاواساتایاایشاان در  
ملابل دیوان ماحااساباات کشاور و  
اعااتااصاااب کااارگااران شاایاارداری  
جیرفت دراعترا  به عدم پارداخات  
مزدشان از جمله سرتیتر های مایام  
اخاابااار اعااتااراضااات کااارگااری در  
هفته گابشاتاه اسات. اعاتاراضاات  
کارگری هر روزه و گسترده اسات.  
دستمزدهای معوقه تا اخارا  هاا و  
نوع قراردادهاا و ناازل باودن ساااح  

دسااتااماازدهااا، و اساااسااا دفاااع از  
زندگا  و ماعایاشات ماحاورهاای  
اصل  آنیاسات. اباعااد گساتارده و  
اااااور   ااعاارضاا  ایاان اعااتااراضااات ب ت
واقع  فضاای شایارهاا را تاحات  
تاسیر خود قرار داده و محیا  هاای  
کارگری را  به کااناون هاای دا   
اعتارا  در شایارهاای ماخاتالاف  

 تبدیل کرده است. 
نگاه  م  اندازیم به آخاریان    

خبرها از کارزار علیه سرکاوب هاا  
تحت عنوان "اخالل در نظم امانایات  
ملا  کشاور" و وضاعایات جاعافار  
عظیم زاده از رهبران ایان کاارزار و  
ااه   اارای اعااتاارا  ب اایااز تاادارک ب ن
حضور هیات جمیوری اسالم  در  
 سازمان جیان  کار، آی ال او . 

آخرین اخبار از کاارزار عالایاه  
سرکوب ها تحت عنوان "اخالل در  

 نظم امنیت مل  کشور"  
االاااااه او    هاافااتااه گاابشااتااه ن
دیگری در حارکات باه پایاش ایان  
ااود. آزادی اسااماااعاایاال   کااارزار ب
عبدی، محمود بیشاتا ، و رساول  
بداغ  از رهاباران کااناون صانافا   
معلمان فضای پرشوری در بایارون  
از زندان بپا کرده اسات و ماعالاماان  
جشن آزادی همکارانشاان را اعاالم  
میکنند. ضمن اینکه تاکیادات بار  
لغو پرونده های مفتوحه بارای آناان  
است. اسماعیل عبدی نیز باعاد از  
اار خااواسااتاایااای    اادان ب آزادی از زن
بیانیه مشترک  که با جعفر عظیام  
زاده از زندان علیه سارکاوب هاا و  
تحت عنوان اخالل در نظام امانایات  
مل  کشور دادند، و هم اکناون باه  
کارزاری تبدیل شده اسات، تااکایاد  
گباشته و در نتیجه گفتمان هاا بار  
سر لغو پرونده هاای تشاکایال شاده  
برای معلمان و کاارگاران زنادانا   
ااان فضاااا را در   دا  اسااات. ای
طومارهای اعتراض  ای کاه در  
حمایت از جعفر عظیم زاده در ایان  
 هفته به راه افتاد به روشن  دیدیم.  
جعفر عظیم زاده از رهاباران ایان  
کارزار میم سایااسا  و از چایاره  
هااای شااناااخااتااه شااده کااارگااری  
همشنان در زندان است. او کاه باه  
اتفاق اسماعایال عابادی اعاتارا   
خود را با اعالم اعاتاصااب غابا از  
اابایاشات آغااز کاارد،   روز دهام اردی
همشناان در زنادان اسات. او  باه  

اعتصاب غبای خود اداماه داده و  
وضعیت جسمان  اش نگران کنناده  

 است.  
رژیم اسالما  در قاباال جاان  
جعفر عظایام زاده مسائاول اسات.  
خواستیای او برحن و خواست همه  
کارگران، معالاماان و کال ماردم  
است و بایاد فاورا پااساخ گایارد.  
جعفر عظیام زاده باایاد فاورا آزاد  

 شود. 
در رابااه باا وضاعایات جاعافار  
عاااظااایااام زاده و در دفااااع از  
خواستیای برحلاش در ایان هافاتاه  
ااه راه افااتااادن طااوماااری   شاااهااد ب
اعتراض  باودیام. ایان طاوماار را  
بیش از سه هزار و پاانصاد نافار از  
کارگران، معلمان و مردم ماعاتار   
با اسم و رسمشان امضاا کاردناد و  
در همین هفته این طوماار تاحاویال  

ماجالاس داده    ٣٢ کمیسیون اصال  
شد . در نامه همراه آن اتمام حاجات  
شد که اگر چنانشه قاوه قضاائایاه  
همشنان نسبت به تاحالان خاواسات  
جعفر عظیم زاده مالااومات ناماایاد،  
اقدامات ماسرتری در دساتاور کاار  
خود قرار خواهند داد. در باخاشا   
از طومار اعتراض  ارائاه شاده باه  

، ضامان اشااره    ٣٢ کمیسیون اصل  
به محرومیت کارگران و همه مازد  
بگیران جااماعاه از اباتادایا  تاریان  
حلوق معیاشاتا  و اجاتامااعا  و  
سارکااوباگااری هاای حااکاوماات و  
اشاره به وضعایات جساما  ناگاران  
کننده جعفر عظیم زاده چنیان آماده  

 است: 
"خااواساات جااعاافاار عااظاایاام زاده  
حبف اتیاام "اقادام عالایاه امانایات  
اایاان   ااده هااای فااعااال اارون ماالاا " از پ
صنفا  و اجاتامااعا  اسات. ایان  
ااه هاامااه   خااواسااتاا  اساات کااه ب
کارگران ومعالاماان و مازدباگایاران  
مربوط م  باشد. در ناتایاجاه ماا  
امضا کنندگان این طوماار ضامان  
تأکیاد بار تاحالان خاواسات حابف  
اتیامات امنایاتا  از هاماه پاروناده  
های فعالین صنف  و اجاتامااعا ،  
خواهان آزادی فوری و ب  قایاد و  

 شرط جعفر عظیم زاده هستیم.". 
حمایت از کارزار اعالم شاده از  
سوی جعفر عظیم زاده و اسمااعایال  
عبدی ادامه دارد. در اداماه ماو   
حمایات هاایا  کاه شاده، در ایان  

هفته کارگران پتاروشایاما  پالامایار  
کرمانشاه ط  بیانیاه ای حاماایات  
خااود را از ایاان کااارزار اعااالم  

 داشتند.  
اتااحااادیااه کااارگااری در    ١ 

فرانسه نیز قبال با ارسال نااماه ای  
خااب باه جاعافار عاظایام زاده باا  
تاکید بر خواستایاای وی، نسابات  
به وضعیت او ابراز نگران  کارده و  
خواستار پایاان دادن باه اعاتاصااب  
غبایش شده بودناد. در ایان هافاتاه  
جعفر عظیم زاده با پاساخ باه نااماه  
صمیمانه آنیا همبساتاگا  خاود را  
ااا ماابااارزات کااارگااران و مااردم   ب
فرانسه علیاه تاغایایارات در قااناون  
کار که تاعارضا  باه زنادگا  و  
 معیشت آنان است، اعالم داشت. 

کارزار علیه سرکوب ها تاحات  
عنوان "اخالل در نظم امنیات مالا   
کشور" هر روز قویتر شاده و تاداوم  
اااااور واقااعاا    دارد. ایاان کااارزار ب
اافاااق ساایاااساا  ماایاام در   یااک ات
مبارزات کارگران، معلماان و کال  
جامعه است. معناای واقاعا  اش  
دفاع از حن تشکل، حن اعتاصااب،  
حن تاجاما  و آزادی هاای اولایاه  
سیاس  در ساح جامعه است. ایان  
کااارزاری اجااتااماااعاا  اساات و  
پیروزی آن یک پایاشاروی بازرگ  
برای کارگران ، ماعالاماان و کال  
جامعاه اسات. یاک گاام فاوری  
برای موفلیت این کاارزار حاماایات  
از جعفر عظیم زاده و خاواساتایاایاش  
و آزادی فاوری اوسات. وضاعایات  
جعفر اضاراری اسات، باا حاماایات  
وسی  خود و اطمینان دادن از تاداوم  
این کارزار، فشار را از روی جاعافار  
عظیم زاده برداریم و باخاواهایام کاه  
 به اعتصاب غبایش خاتمه دهد. 

اام   ااه حضااور رژی اعااتاارا  ب
اسالم  به عضویت در ساازماان  

 جیان  کار 
یااک مااوضااوع اعااتاارا  هاار  
ساله کارگاران در ایاران، اعاتارا   
اایااه حضااور هاایااات جااماایااوری   عاال
اسالم  در اجالس سازمان جیانا   
کار است و آنرا باارهاا و باارهاا در  
بیانیه هاایشاان اعاالم داشاتاه اناد.  
امسااال در فضااای پاار کشاااکااش  
تااری، شاااهااد ایاان اعااتااراضااات  
هستیم. حزب کمونیست کاارگاری  
ایران نیز هر ساله با حضور خاود در  
اجالس سازمان جیان  کار، تاالش  
کرده اسات کاه صادای اعاتارا   
کارگران و مردم ایران باشد. امساال  
نیز ما باه آناجاا خاواهایام رفات و  
تالش میکنیم تا صادای اعاتارا   
جعفر عظیم زاده و صدای اعاتارا   
هاماه کاارگاران، ماعالاماان و کال  

 جامعه باشیم.  
اتحادیه آزاد کارگاران ایاران در  

این هفته ط  نامه ای خااااب باه  
شارون بارو دبیر کل کانافادراسایاون  
االاا  اتااحااادیااه هااای   ااماال اایاان ال ب
کارگری، خواستار بر چایاده شادن  
کارسا  هایاات دولات در اجااالس  
سازماان جایاانا  کاار باه عاناوان  
اولیان قادم بارای رساانادن صادای  
واقع  کارگران ایران به نایاادهاای  
بین الملل  شده است. در باخاشا   
ااه   ااا  اشاااره ب ااامااه ب از ایاان ن
دستمزدهای زیر خ  فلار و فشاار  
روز افزون بر زنادگا  و ماعایاشات  
ااگااری هااای   کااارگااران و ساارکااوب
حکاومات اساالما  چانایان آماده  

 است: 
" دولت ايران با جا زدن نایاادي  
متشكال از عانااصار بشادت ضاد  
اانااام " مااجااماا  عااالااي   كااارگااري ب
كارگران اياران" باه جااي تشاكال و  
نماينده واقعي كارگاران قصاد خاا   
پاشيدن باه چشام ماا كاارگاران و  
ااي را دارد و در   نایاااد هاااي جاایااان
عو  كارگران را مورد شديادتاريان  
سركوب و بي حلوقي هاا قارار داده  
و نمايندگان واقعي كاارگاران را باه  
زندان اناداخاتاه اسات و هام اكاناون  
جعفر عظیم زاده در اعتاصااب غابا  
به سر ميبرد و ساالماتا  اش باه  
شدت در معر  خار اسات" و در  
آخر چنیان مایاگاویاد:ماا از شاماا  
درخااواساات دارياام كااه در اجااالس  

يكبار ديگر در گازارش   iloامسال  
خود به نل  خشاونات باار حالاوق  
ااران و سااركااوب و   كااارگااران در اي
زنداني كردن انیاا اعاتارا  كارده و  
خواهان اخرا  نمايندگان غيارواقاعاي  
 كارگران ايران در اجالس شويد.". 

بینام ابراهیم زاده در ناماه خاود  
به دبیر کل سازماان جایاانا  کاار  
مینویسد: "من اعالم میاکانام کاه  
به لیست امضاهای کاارزاری کاه  
در حمایت از جعافار عاظایام زاده و  
خواساتایاایاش باه راه افاتااده ما   
اایااای   اادم و از هاامااه سااازمااان اایااون پ
کارگری، نیادهای مدافا  حالاوق  
بشر و همگان هام اناتاظاار دارم باه  
این کارزار بپایاونادیاد و هاماراه ماا  
کارگران به حضور هیاات ایاران در  
اجااالس سااازمااان جاایاااناا  کااار  

 اعترا  کنید.". 
"کمپین برای آزادی کاارگاران  
زندان " ط  نااماه ای سارگشااده  
به سازمان جیان  کار ، اعاتارا   
ااه حضااور  جااماایااوری   خااود را ب
اسالم  در این سازماان و اجاالس  
هااایااش اعااالم داشااتااه و از هاامااه  
نیادهای کارگری و انساانادوسات  
در سراسر جیان خواستاه اسات کاه  
از این خواسات کاه باااور واقاعا   
خواسته همه کارگران و مردم ایاران  

 است، پشتیبان  کنند.  
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ماارکااز آمااار ایااران، ماایاازان  
بیکاری در اساتاان کاردساتاان در  

درصاد اعااالم    ۶. ٠٠ را    ٣٠ ساال  
کرد که بر اساس آخاریان گازارش  
اایااکاااری در   ایاان ماارکااز ماایاازان ب

  ٣۴ تا    ٣٠ کردستان ط  سالیای  
نه تنیا کاهش پیدا نکرده کاه بار  
اایااکاااری   آن افاازوده شااده و ناارخ ب

باه بایاش از    ٣۴ کردستان در سال  
 درصد افزایش یافته است.   ٠٠ 

جمعیت شیرهای کردستاان رو  
به افزایش اسات. جاواناان نایاروی  
اصالاا  ماایاااجاار از روسااتاااهااا بااه  

باخاش اعاظاام     شایارهاا هساتانااد. 
جمعیت جوانان نیاروی کاار آمااده  
بکار هستند که از داشتن فرصات  

 های شغل  مناسب محرومند. 
بیکاری چاالاش اسااسا  و   

سراسری است! بایاکااری، تاورم و  
ااان از   عاادم اشااتااغااال باارای جااوان

هااای اساااساا  در دولاات    چااالااش 
ااا  اسااات. یاااکااا  از   روحاااان

  ٧ وجاود   های اساس  که    چالش 
میلیون جمعیت بیاکاار را در    ٠ تا  

برمیگیرد که قاریاب باه اکاثاریات  
 آنان تحصیلکرده هستند. 

بیکاری و عدم امنیت شغالا   
در زندگ  میلیونیا نافار از ماردم  
در ایاران تاااسایار گاازار شاده. افاان  
دسااتاارساا  بااه اشااتااغااال هاار روز  

مایالایاون و    ۵” تاریکتر میاشاود.  

“ هزار تحصایال کارده بایاکاار ٧٢٢ 
آماااری تااکااان دهاانااده اسااات.  
بیکاری میلیون  و اخارا  ساازی  
های هزاران نفری ستم طبلاتا  و  
نابرابری اجتماعا  را در خااناواده  
هاای کااارگاار و زحاامااتاکااش بااه  
 معضل  روزانه تبدیل کرده است. 

در شااایااار و روساااتااااهاااای   
کردستان چالش اصالا  اقاتاصااد  
مسئله معیشت مردم اسات. سافاره  
های ماردم کام رونان شاده و بار  
میزان خانواده های فلیر و ندار هار  

 روز افزوده میشود. 
روی آوری و تاوسال باه کاار  
اابااری رو بااه   در ماارزهااا و کااول
اابااری   افاازایااش اساات. کااار کااول
فرصت شغالا  نایاسات. ریساک  
ماارگ و زناادگاا  باارای اماارار  

 معاش ناچیز است. 
یک  از راه حالایاای دولاتایاا  
بارای کااهااش بایاکاااری اماکااان  
سازی برای دسترس  باه فارصات  
های شغل  مناساب اسات. ناظاام  
آمااوزشاا  ایااران فاااقااد ویااهگاا   
کاربردی و باابردن میاارت هاای  
فن  دانش آموخاتاگاان اسات. در  
شیرهای کردستان به ایان عارصاه  
از آموزش و باا بردن مایاارتایاای  
شغل  با دریافت حلوق و مازایاای  
شغل  توجی  نمیشاود. کاارنااماه  
جمیوری اسالم  در ایان راباااه  

 صفر است. 
راه حل عملا  ماباارزه عالایاه  
بیکاری را باایاد سااده و عامالا   
اایااکاااری و عاادم امااناایاات   دیااد. ب
شغل  و نداشتن بیمه بیکاری امار  
محتوم جوانان و کاارگاران بایاکاار  
نیست. پایان دادن بشرای  کاناونا   
 امری عمل  و امکانپبیر است. 

شبکه جوانان تحاصایالاکارده و  
فاقد فرصت های شغل  اقاداما   
عمل  است. تجارب شبکه جواناان  
تحصیلکرده در شیرهای کردستاان  
وجود دارد و اماری تاازه نایاسات.  
شبکه جوانان تحصیالاکارده دارای  
پالتفرم مشخ  ماالبااتا  اسات.  
ایجااد فارصات شاغالا ، باااباردن  
کاربردی میارت های شغالا  باا  
احتساب حلوق و مزایای مکفا ،  
بیمه بیکاری و تامین بیماه هاای  

 اجتماع . 
این شبکه میتواناد ساریاعاا از  
طرین میدیای اجتماع  همه گیار  
شود. استفااده از ایاناساتااگارام از  
جمله تلگرام روش متداول فعاالایات  

 در این عرصه است. 
اااان   ایاااجااااد شاااباااکاااه جاااوان
تااحاااصااایااالاااکااارده گاااره اصااالااا   
سااازماااناادهاا  اعااتاارا  عاالاایااه  
بیکاری ده ها هزار نفر از جاواناان  
تحصیلکرده و کارگاران بایاکاار و  

 اخرا  شده از کار است. 

 
راه حل های عملی مبارزه علیه  

 بیکاری 
 

 نسان نودینیان 

 

فراخوان به تظاهرات در حمایت 
از کارگران و زندانیان سیاسی در 

 ایران
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 انترناسيونال
 نشريه حزب کمونيست کارگری 

 
 

 سردبیر این شماره: سوسن صابری
 

 

 مسئول فنی: سهند مطلق
 

 

 anternasional@yahoo.comای میل: 
 

 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

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

 
 

فراخوان اعتراض به حضور وزیر خارجه جمهوری 
 اسالمی در کشورهای اروپایی

 

در یااک روز گاارم درماااه  
امایار کاه از طارف    ٣۴ شیریور  

کما ترک اعتیاد برای اناتالاال  
رامین باه مارکاز تارک اعاتایااد  
رفته بود، با ضربه های چاقو باه  
قتل رسید. رامین دستگیر و طبان  
قانون حکومت اسالم  باه اعادام  

 محکوم شد. 
 

مادر امایار در شاعاباه هافاتام  
دادگاه کیفری استان تیران گافات  

ماخاالاف اسات و     با اعدام رامین 
یک شرط برای بخشش او دارد،  

رامیان کاه   ترک اعتیاد رامین.  
بشدت از حکم اعدام ترسیاده باود،  

 این شرط را فورا پبیرفت. 
 

اکنون رامیان تارک اعاتایااد  
کرده و با تایید پزشکان او معاتااد  
نیست،مادر امیر در یاک جالاساه  
دادگاه اعالم کرد که رامین نبایاد  
اعدام شود او باید به زنادگا  بااز  

 گردد. 
 

خارداد    ۴ در جلاساه ای کاه روز 
در تاایااران باارگاازار   ٠٠٣۵ ماااه  

رامین را از جنبه عاماوما      شد، 
سال حبس تعزیری باا    جرم به یک 

احتساب ایام باازداشات و دو ساال  
اامااناادان   کااار در آسااایشااگاااه سااال

 محکوم کردند.. 
 

تارتایاب قارار شاد رامایان    بدین 
ای سه روز برای خادمات باه    هفته 

 سالمندان به آسایشگاه برود. 
  

کمیته بین الملل  علیه اعادام  
این اقدام انسان  مادر امیر را ار   
م  نید و دست او را به گارما   
م  فشارد. هاماه ایان اقاداماات  
کمک میاکاناناد کاه ناه فالا   
قانون قارون وساااایا  قصاا  و  
اعدام عمال به شاکاسات کشااناده  
شوند، بلکه در ملابال ماعاضاالت  
اجتماع  نیاز ایان ناوع اقاداماات  
مبلغ دفاع و عمل  کردن راه حال  

 های انسان  و درست است. 
 

 کمیته بین الملل  علیه اعدام 
  ٦۵ برابر با    ٠٠٣۵ خرداد    ۵

 ٦٢٠۶  مه 

 

این فقط بخشش نیست، نشان دادن 
 راه است! 

 

شرط بخشش مادر، ترک اعتیاد متیم به قتل و  
 بازگشت او به زندگ  

 
 

  توفان م دلینگ
 
 

 کیوان جاوید 


