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بيستم ژوئن روز جهانـي دفـاع از       
زندانيان سياسي در ايـران اسـت. ايـن         
ـلـنـد در       روزي است که بايد با صداي ب
همه جاي جهان خواست آزادي فـوري      
زندانيان سياسي را فرياد زد. نه تـنـهـا     
ـه        همه کساني که به داليل سـيـاسـي ب

ـلـکـه     زندان افتاده اند بايد آزاد بشوند ب
مقوله و پديده زندان و زنداني سياسـي  
ـه مـوزه             بايد از جامعه جارو شـده و ب
تاريخ سپرده شود. آزادي بـي قـيـد و             
شرط عـقـيـده، بـيـان، مـطـبـوعـات،                
اجتماعات، نقد و طـنـز، اعـتـراض و         

اعـتـصـاب و تـظـاهـرات، تشـکـل و                 
تحزب جزو بديهي ترين حـقـوق مـردم      
است و وجود زندان و زنداني سـيـاسـي    
ـه              در ايران و در هـر جـامـعـه اي نشـان
نقض صريح اين حـقـوق و آزاديـهـاي           

 پايه اي است.  
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جمهـوري اسـالمـي تـنـهـا رژيـم              
پايمال کننده آزاديها نـيـسـت امـا در         
تــوحــش و جــنــايــت ســرآمــد هــمــه             
ديکتاتوريهاي مـعـاصـر اسـت. روز             
ســي خــرداد خــود نــمــاد تــوحــش و              
شقاوتي است که اين حکومت نزديـک  
به چهار دهه است بر جامعه تـحـمـيـل     
کرده است. زير سلطه سياه جـمـهـوري       
اسالمي هر انتقاد و اعـتـراض و هـر          
فعاليتي در دفـاع از ابـتـدائـي تـريـن             
حقوق کارگران و مـعـلـمـان و زنـان و              
جوانان و بخشهاي مختلف جامعه بـا  
بازداشت و زنـدان و شـالق و اعـدام                
پاسخ ميـگـيـرد. سـيـسـتـم قضـائـي               
جمهوري اسالمي يک دستـگـاه تـمـام       

عيار جنايت و آدمـکـشـي اسـت کـه          
ـه                     بجـز ارعـاب جـامـعـه بـا تـوسـل ب

ـه اي عصـر            -قوانين عشيرتـي  قـبـيل
برده داري و سـرکـوب هـر نـوع حـق                  
طلبي و آزادي خواهي کارکرد ديگري 
ندارد. در اين رژيم  اتـهـام "فـعـالـيـت             
علـيـه نـظـام" و "اخـالل در امـنـيـت                     
کشور" تـا سـطـح ابـتـدائـي تـريـن و                     
شخصي تـريـن حـقـوق مـردم، مـثـل              
ـه زن       جشن و شادي و معاشرت آزادان
و مرد و بي حجابي و آزادي پوشش و   
ـه آپـارتـايـد جـنـسـي و               عدم تمکين ب
اخــالقــيــات و مــقــدســات پــوســيــده          
حکومتي، بسط داده شـده اسـت. در        
ـفـس آزادگـي و               جمهوري اسـالمـي ن
ـه                   زندگي شـاد و مـدرن و مـتـمـدنـان
انساني "اقدام عليه امنـيـت مـلـي" و           

جرم سياسي محسوب مـيـشـود. در         
طول حيات ننگين اين حکومت صـد  
ـه چـنـيـن جـرمـهـائـي                    ـفـر ب ها هزار ن
بازداشت شده اند، شالق خـورده انـد،       
بزندان افتاده اند و يا اعـدام شـده انـد.        
روز حمايت از زندانيان سـيـاسـي روز        
بچالش کشيدن کل اين بساط جنايت 

 و سبوعيت است.  
جمهوري اسالمي بـر دريـائـي از        
نفرت مردم حکومت ميکند و بـراي      
بقاي خود نيازمند سرکوب و تـوحـش   
است اما هيچـگـاه نـتـوانسـتـه اسـت            
جـامــعـه را بــه تــمـکــيـن و ســکــوت               
بکشاند. جنبـش کـارگـري، جـنـبـش            
رهائي زن، جنبش خالصي فرهنـگـي   
جوانان و ده هـا جـنـبـش اعـتـراضـي              
ديـگـر، از دفـاع از حـقـوق کـودکــان                 

گرفته تا جنبش عليه اعدام و جنبـش  
دفاع از زندانيان سـيـاسـي، هـمـيـشـه          
فعال و پر جنب و جـوش بـوده انـد و              
نظام موجود را در ابـعـاد و عـرصـه               
هاي مختلف بـچـالـش کشـيـده انـد.           
ـقـش             بويژه امروز جـنـبـش کـارگـري ن
فــعــال و پــيــشــروئــي در مــقــابلــه بــا             
حـکــومـت اســالمـي سـرمــايــه ايــفــا           
مـيــکــنــد. خــواســت اســاســي حــذف          
اتهامات امنيتي از پـرونـده فـعـالـيـن         
جنبش کارگري و جنبش معلمان کـه    

عبـدي  -در بيانيه مشترک عظيم زاده 
مطرح شده اسـت، در واقـع خـواسـت           
همه فعالين جنبش هاي حق طلبانه و 
همه فعالين سياسي است که به اتـهـام   
پــوچ اقــدام "عــلــيــه امــنــيــت مــلــي"            
بازداشت شده اند. اين اتهام همانـطـور   

که بيانيه مشترک اعالم ميکند بـايـد   
از پرونده ها حذف بشود. اين خواسـت  
مشخص و در عين حال پايه اي است 
کــه مســتــقــيــمــا در خــدمــت آزادي            
زندانيان سياسي قرار دارد. امسال در  
روز جــهــانــي حــمــايــت از زنــدانــيــان           
سياسي بايد خواست غـيـر امـنـيـتـي         
کردن پرونده ها و آزادي همه زندانـيـان   
سياسي را محور قرار داد و بـا تـمـام          
توان براي تحقـق ايـن هـدف بـمـيـدان             
آمــد. روز ســي خــرداد را بــه روز                    
محکوميت جهاني نظام سـرکـوب و       
ارعاب جـمـهـوري اسـالمـي تـبـديـل             

 کنيم.  
 حميد تقوائي 
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 ۱ ز صفحه ا 

  ی	م ��ی6 %.�ا9�� �E	�D� روز ?&	�� ��	ی� از ز�6ا�ی	ن �ی	�� 

 !کارگران، مردم شريف ايران
روزهاي پاياني خردادماه براي کارگران و مزدبگيران در حـالـي   
ـه           به سختي سپري مي شود که کماکان روند اخراج سـازي هـا رو ب
افزايش است. بيکاري به معضلي بـزرگ بـراي آحـاد مـردم بـويـژه                
خانواده هاي کارگري بدل گشته که عواقب منفي آن را در جـامـعـه      
روزانه در اخبار و جرايد مشاهده مي نماييم. افزون بر آن گـرانـي و          

توماني زندگي اکـثـر      ۸۱۲۰۰۰ تورم حاکم، با وجود دستمزدهاي 
کارگران و مزدبگيران را تحت الشعاع قرار داده، به گونه اي که ايـن    
ـفـره    دستمزدها حتي درصد ناچيزي از هزينه هاي يک خانوار چهار ن
اعم از خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان، مسکـن و ...        

 .را تامين نمي نمايد
در چنين شرايط ناگواري بسياري از کارگـران در کـارگـاه هـا،           
کارخانه ها، معادن، ميادين نفت و گاز و ... معوقات مزدي خود    
را از کارفرما طلب دارند. بسياري از کارگران شـاغـل در مـعـادن            
کشور همچنان به شرايط سخت کاري خـود، پـايـيـن بـودن سـطـح              
دستمزدها، قراردادهاي موقت، وجود شرکـتـهـاي پـيـمـانـکـاري و             

معترض هستند. دستمزد کارگران خباز در سـراسـر     ...واسطه اي و
ايران حدود دو سال است که افزايش پـيـدا نـکـرده اسـت. کـارگـران               
ساختماني در شرايطي مشمول بسياري از قوانين کار نـمـي شـونـد       
ـه دلـيـل عـدم امـنـيـت جـانـي در                     که ساالنه تعداد زيادي از آنان ب
محيط هاي کار قرباني سودپرستي صاحبان کـار مـي شـونـد کـه            
ـقـص عضـو             متاسفانه در بسياري از اين حوادث اين کارگـران يـا ن

 .گشته اند و يا جان خود را از داده اند
در چنين شرايطي است که اواخر ارديبهشت ماه احکام شـالق،  

تن از کارگران معدن طالي آق دره کـه در سـال            ۱۷ زندان و جريمه 
در اعتراض به اخراج و عدم تمديد قراردادهايشان از سـوي     ۱۳۶۳ 

ـه تـجـمـع و                   ۳۵۰ کارفرما، همراه با  نفر ديگر از کـارگـران اقـدام ب
اعتصاب کرده بودند؛ به اجرا درآمد. هنوز از شوک اجـراي احـکـام         
شالق کارگران آق دره بيرون نيامده بوديم که قوه قضايـيـه در شـهـر         

نفر از کارگران معدن سنگ آهن اين شهر را کـه در جـريـان           ۹ بافق 
ـه خصـوصـي            ۹۳ تجمعات و اعتصابات اين معدن در سـال     کـه ب

سازي و اخراج کارگران، معترض بودند، به زندان و شالق مـحـکـوم    
کرد. صدور و اجراي چنين احکام غير انساني براي کـارگـرانـي کـه          
تنها خواستار ابتدايي ترين حقوق خود هستند، اولين بـار نـيـسـت         
ـقـالب صـادر مـي گـردد، در               که از سوي دادگاه هاي عمومي و ان
جريان اعتراضات گسترده و سراسري معلمان طـي دو سـال اخـيـر           

ـفـر از کـارگـران            ۵ تعدادي از معلمان به زندان محکوم گرديدند،    ن
ـه شـالق و زنـدان                    معدن چادرملو در پي اعتراض ايـن کـارگـران ب
محکوم شدند، همچنين در احـکـام مشـابـهـي دادگـاه عـمـومـي                  

ـفـر از کـارگـران مـعـتـرض              ۴ (جزايي) بندر امام خـمـيـنـي بـراي            ن
پتروشيمي رازي حکم زندان و شالق صادر نمـود. احـکـام زنـدان و            
ـلـي    شالق بيشتر اين کارگران به دليل نداشتن سابقه محکوميت قب
به حالت تعليق درآمده است. برخوردهاي تند قضايي بـا فـعـالـيـن           

قـانـون کـار بـروز            ۱۴۲ کارگري و معلمين در حالي است که ماده 

اختالف دسته جمعي و حتي اعتصاب در محيط کار را، برخـالف  
تصور برخي ها که در پي بروز اين امر به دنبال عوامل سـيـاسـي و      
امنيتي مي گردند، آن را جزو طبيعت محيط کار و روابط کـارگـر     
ـه             و کارفرما مي داند و حل اين گونه مسايل در مـحـيـط کـار را ب
هيات هاي تشخيص و مـراجـع حـل اخـتـالف (مـوضـوع مـاده                      

 .) محول گردانيده است، نه قوه قضاييه۱۵۷ 
ما کارگران و تشکلهاي کارگري امضا کننده اين بيانيه ضمـن  
اينکه همه کارگران را به اتحاد و همبستگي بـراي ايـجـاد تشـکـل            
مستقل سراسري کارگران فرامي خوانيم، صـدور و اجـراي احـکـام           
زندان و شالق براي فعالين کارگري و معلمان را قويا محکـوم مـي     
کنيم و خواستار لغو هر چه سريع تر اين احکام مي باشيم و هـمـراه       
و همسو با ديگر فعالين کارگري و معلمين خواهان برداشتـه شـدن     

 . اتهامات امنيتي از پرونده فعالين صنفي هستيم
 ۱۳۹۵ خرداد ماه 

 انجمن صنفي کارگران چادرملو (آسفالت طوس)
 انجمن صنفي کارگران ساختماني مريوان

 انجمن صنفي کارگران خبازي هاي سنندج و حومه
  انجمن صنفي کارگران خبازي هاي مريوان و سروآباد
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کــارزار عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن         
مبارزات مردم تحت عـنـوان "اخـالل         
در نظم و امنيت مـلـي" بـا خـواسـت             
مشـخــص لــغـو کــلـيــه پــرونـده هــاي             
مفتوحه براي کارگـران، مـعـلـمـان، و          
ـه                 تمامي فعاليـن سـيـاسـي بـا بـيـانـي
مشترک جعفر عظيم زاده از رهـبـران         
کارگري  و اسماعيل عبدي از رهبران 
اعتراضات مـعـلـمـان از زنـدان و در              
آستانه اول مه آغاز شد و با موجـي از    
حمايت از داخل ايران و در سطح بـيـن     
المللي پاسخ گرفت و همچنـان ادامـه     

 دارد.  

مــوضــوع ايــن کــارزار و ابــعــاد           
اجتماعي آن، فاکتور مهمي شد که به 
جنبش براي آزادي زندانيان سـيـاسـي،    
ـه                 ـلـش نـيـز ب تحرک جديدي داد. دلـي
روشني اينست که هم اکنون بسـيـاري   
از فــعــالــيــن کــارگــري، مــعــلــمــان و           
اکتيويست هاي اجتماعي و سيـاسـي   
با اتهامات امنيتي اي چون اخالل در   
نظم و امـنـيـت مـلـي، اغـتـشـاش و                 
توهين به رهبـر و مـقـدسـات و.. در               
زندانند و يا تحت پيگرد قرار دارند. و  
اين اتفاقي است که در طـول حـيـات          
رژيم اسالمي همواره با آن مواجه بوده 
ايم. از همين رو خواست جعفر عظـيـم    
زاده و اسماعيل عبدي مبني بر لـغـو     
پرونده هاي مـفـتـوحـه تـحـت عـنـوان             
اتهامات امنيتي چون اخالل در نـظـم     
و امنيت ملي براي کارگران، معلمـان  

بطور واقـعـي     و کليه فعالين سياسي، 
يک خواست مشخص در مبارزه بـراي  
آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي اســت و             
ـه راه        کارزاري که بر سر اين خواسـت ب
افتاده است، ابعاد نسبتا گسـتـرده اي     

 پيدا کرده است.
سيسـسـتـم قضـايـي جـمـهـوري              

اسالمي بر اساس اينگونه اتـهـامـات      
ـه عـلـيـه فـعـالـيـن کـارگـري،                   ـف بي وق
معلمان و در قبال هـر اعـتـراضـي در         
جامعه، حکم صادر ميکند تا جلـوي  
هر نوع فعاليت براي ايـجـاد تشـکـل،       
برپايي تجمع اعتراضي، آزادي بـيـان،   
گراميداشت روز جهاني کارگر و غيره 
ـه تـنـهـا در سـال                      را بـگـيـرد. از جـمل
گذشته صدها کارگر و معـلـم بـا ايـن         
اتهامات به زندان افتاده و يا بـرايشـان   
پرونده تشـکـيـل شـده اسـت. جـعـفـر                  

هزار  ٤٠ عظيم زاده از رهبران طومار 

ــش                 ــزاي ــر ســر خــواســت اف امضــا ب
دستمزدها ، بخـاطـر مـبـارزاتـش در          
دفاع از حقوق کارگران و کل جامعه و 

سـال   ٦ با اتهاماتي از همين دست  با 
 حکم در زندان است.  

بــهــنــام ابــراهــيــم زاده، مــحــمــد          
جراحي از فعالين کارگري، عـلـيـرضـا     
هاشمي از معلمان معترض در کـنـار     
شــمــار بســيــار ديــگــري از فــعــالــيــن          
سياسي نيز بـا احـکـامـي از هـمـيـن              
ــازداشــت بســر                ــنــون در ب دســت اک
ميبرند.   تعدادي از فعالين کـارگـري     
و معلمان معترض نيز چون اسماعيل 
عبدي، مـحـمـود بـهـشـتـي، مـهـدي              
بهلولي و محمد نيک نژاد از معـلـمـان    
معترض و محـمـود صـالـحـي، داود          
ــل               ــي، جــمــي رضــوي، رضــا شــهــاب
ـه      محمدي، عثمان اسماعيلي از جـمل
کساني هستـنـد کـه  تـحـت هـمـيـن                 

 عناوين حکم زندان دارند.   
بــيــانــيــه جــعــفــر عــظــيــم زاده و            
اسماعيل عبدي و کارزاري که بدنبـال  
ــع                       ــت در واقـ ــان اسـ ــريـ آن در جـ
کيفرخواست کارگران زنداني، معلمان 
دربند و همه زندانيان سـيـاسـي اسـت         
که بخاطر مبارزات بـرحـقـشـان بـراي        
داشــتــن يــک زنــدگــي آزاد، بــرابــر و              
انساني، با اتـهـامـاتـي ايـن چـنـيـنـي              
تحت پـيـگـرد قـرارگـرفـتـه و احـکـام                
سنگين زندان گرفته انـد. و تـالـشـي            
است براي نقطه پايان گذاشتن بـر ايـن     
گونه سرکوبگريها.  به اين اعتبار ايـن   
ـه    کارزار در دفاع از حقوق سياسي پـاي
اي جامـعـه چـون حـق تشـکـل، حـق                
اعتصاب، حق تجـمـع و آزادي بـيـان           
ـه               است و بطـور واقـعـي اعـتـراضـي ب
امنيتي کردن مبارزه عليه زندگي زير 
خط فقر و براي يـک زنـدگـي انسـانـي          

 است .
بــيــانــيــه جــعــفــر عــظــيــم زاده و            
اسماعيل عبدي با موجي از حمـايـت   
در ايران و در جهان روبرو شد. در ايـن     
کارزار تشکلهاي کارگـري و رهـبـران        
کارگري بيانيه دادند و سخن گفـتـنـد.    
ـه چـهـره هـاي شـنـاخـتـه شـده                   از جمل
کارگري و معلمان معترض در بيانـيـه   
هــاي پــرشــور خــود در حــمــايــت از              
خــواســتــهــاي جــعــفــر عــظــيــم زاده و          
اسماعيل عبدي جايگاه واقـعـي وارد     
کردن اتهامات امنيتي بـر مـبـارزات      
مردم معترض را بيان کردند. آنهـا در     

بيانيه هاي حمـايـتـي خـود وارونـگـي           
ـه چـالــش                 سـرمـايــه داري حـاکــم را ب
کشيده و اعالم  کردند که اين سرمايه 
داران هستند که بخاطر تحميل فقر و   
فالکت و نپرداختن بموقع دستمـزدهـا   
و تبديل محيط هاي کار به قتـل گـاه     

بايد محاکمه شونـد و    …  کارگران و 
نه کارگران که خواستشان داشتـن يـک     
ـه پـرويـن        زندگي انساني است. از جمل
محمدي از اعضـاي هـيـات مـديـره              
اتحاديه آزاد و چهـره  شـنـاخـتـه شـده             
کارگـري در نـوشـتـه اي در دفـاع از                  
بيانيه جعفر عظيم زاده و اسـمـاعـيـل         

 عبدي مينويسد:
"تمامي اين خواسته هاي ابتدايي  

 ٩٩ و بديهي بشر امـروز، جـرم هـاي          
درصدي هاست که امنيت و خواب و   
ـه خـطـر              آسايش يک درصدي هـا را ب
انداخته است. پر واضـح اسـت کـه از           
طرف يک درصدي ها، بمنظور پاپـيـن   
نگهداشتن مزد و جلوگيري از تعـرض  
اکثريت جامعه، جرم "اجتماع و تباني  
ــت                   ــي ــيــه امــن ـل ــدام عـ بــه قصــد اق
ملي"بگونه اي وارونه تعريف و بعنوان  
کيفرخواست براي به حبس کشـيـدن و     

درصـدي     ٩٩ خاموش کردن صـداي      
 ها بکار رود."

همچنين جوانمير مـرادي يـکـي        
ـه   ديگر ازاعضاي هيات مديره اتحادي
آزاد و رهبران کارگري در نوشته اي در 
اعتراض به دستگيري جعـفـر عـظـيـم        

 زاده مينويسد:
ـه      "امنيتي که کارگران معترض ب
جرم به خطـر انـداخـتـنـش بـازداشـت،            
محاکمه و زنداني مي شونـد، چـيـزي      
ـه داران و        جز تعرض به منافع سرمـاي
به هم خوردن آرامش آنهـا و فضـائـي        
ـه              ـه وحشـيـان که بتوانند کـارگـران را ب
ترين و قـرون وسـطـائـي تـريـن شـيـوه               
تحت فشـار گـذاشـتـه و مـورد بـهـره                
کشي قرار دهند، نيست. اگر غـيـر از      
ـه             اين بود اين کارگران هسـتـنـد کـه ب
عنوان تـولـيـدکـنـنـدگـان و اکـثـريـت                 
انسانهاي جامعه مي بـايسـت از هـر        
 حيث از امنيت برخوردار مي بودند."  

اينها هـمـه ابـعـاد اجـتـمـاعـي و               
سياسي کارزار عليه امـنـيـتـي کـردن        
مبارزات مردم تحت عـنـوان "اخـالل         
در نظم و امنيت ملي" و جـايـگـاه آن           
ــان               ــي ــدان ــراي آزادي زن ــارزه ب در مــب
سياسي را به روشني بيان ميکـنـد. و      

اين حقيقتي است که از زبان سران اين 
حکومت نيز ميشـنـويـم. يـک مـثـال            
بارز آن گفـتـه اخـيـر مـحـسـن اژه اي                
ــي                ــوه قضــاي ــاون اول ق جــالد، مــع
جمهوري اسالمي در عکس العمل به 
ـه امــنــيــتــي کــردن                  ـلــيـ ــارزار عـ ک
ــراضــات مــردم اســت. او در                  ــت اع
ـه                گفتگويي با ايلـنـا در هـمـيـن هـفـت
ميگويد: "وقتي اعتراضات کـارگـري     

” خسارت اجتماعي و جـرم   “ تبديل به 
شد، نبايد توقع داشـت کـه دسـتـگـاه          

 قضايي وارد نشود".
مصاديق خسارت اجتـمـاعـي از      
منظر اژه اي جنـايـتـکـار و دسـتـگـاه            
قضايي سرکوب جمهوري اسـالمـي،     
تالش براي ايـجـاد تشـکـل، بـرپـايـي            
اعتصاب و تجمع براي گرفتـن حـق و       
حــقــوق خــود، بــرگــزاري مــراســم روز          
جهاني کارگر، اعتراض عليه قوانـيـن   
ارتجاعي اسالمي، و... ايـنـهـا هـمـه           
ـه اي اسـت کـه کـارگـران و                 حقوق پاي
مردم از برخورداري از آن محرومند و   
در جمهوري اسالمي از مـمـنـوعـات       
است و تحت عناويني چون اخـالل در    
نــظــم و امــنــيــت مــلــي و خســارت              
اجتماعي و غيره جرم محسـوب شـده     
و با حکم زندان پاسخ ميگيرد. تـحـت   
همين عناوين طـي حـاکـمـيـت رژيـم             
اسالمي بسياري از کارگران، معلمـان  
و فعالين سياسي احکام زندان گـرفـتـه    
و تحت پيگرد و آزار و شکـنـجـه قـرار       
گرفته اند. و اين  هـمـان مـوضـوعـي           
است که مورد اعتراض بيانيه جـعـفـر      

 عظيم زاده و اسماعيل عبدي است.  
اوضاع سياسي امروز و مـبـارزه       

 براي آزادي زندانيان سياسي
در جـامـعــه اي كـه يـك جـنــگ                
نابرابر ميان مردم و رژيـم در جـريـان            
است، يک عرصه مهم نبـرد مـردم بـا        
رژيم، مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان               
سياسي است. و مردم امروز بـيـش از      
هر وقت ميـدانـنـد كـه زنـدان يـعـنـي               
سركوب اعـتـراضـات بـرحـق آنـهـا و                
طبعا خواست آزادي فوري و بدون قيد 
و شـرط زنـدانـيـان سـيـاسـي هـر روز                 
بــيــشــتــر بــه خــواســت بــخــش هــاي             
 .وسيعتري از جامعه تبديل مـيـشـود     

از همين رو در سالهاي اخـيـر مـبـارزه       
حول خواست آزادي زندانيان سـيـاسـي    
ـه                 ـه خـود گـرفـت ابعاد گستـرده تـري ب
اســت. از جــملــه بــرخــورد مــردم بــه               

دستگيري هاي جاري نيز متفاوت تـر  
شده است. ما شـاهـد ايـنـيـم كـه هـر               
دستگيري اي فورا بـا چـنـان واكـنـش          
اعتراضي روبرو ميشود كـه در اكـثـر        
مواقع به عقب نشيني و اسـتـيـصـال         
رژيم منجر ميشود. بويژه در بـرخـورد    
به فعالين كارگري اي که در جريـانـات   
اعتراضات جاري دستگير ميشـونـد،   
خيلي اوقات ديده ايم که آنها را بـيـش     
از چندين ساعت نگاه نداشته و بعد از 
اعتراضـات هـمـكـاران و خـانـواده و               
دوستانشان ناگزير شـده انـد كـه فـورا           
آزادشان كنند. و مردم امروز بيـش از     
هر وقت ميـدانـنـد كـه زنـدان يـعـنـي               
سركوب اعـتـراضـات بـرحـق آنـهـا و                
طبعا خواست آزادي فوري و بدون قيد 
و شـرط زنـدانـيـان سـيـاسـي هـر روز                 
بــيــشــتــر بــه خــواســت بــخــش هــاي             

  .وسيعتري از جامعه تبديل ميشود

همچنيـن امـروز شـاهـد تـحـرك             
بيشتري نيز در مـيـان خـانـواده هـاي            
ـه ايـن                   زندانيان سـيـاسـي هسـتـيـم. ب
معني که اگر قـبـال بسـيـاري از ايـن            
خانواده ها به خـاطـر ايـنـكـه خـود را             
تنها و در انزوا مـيـديـدنـد، و نـاگـزيـر            
بودند به راه حـلـهـاي فـردي مـتـوسـل            
ـه             شوند و با مراجـعـات فـردي شـان ب
زندان ها تالش در گرفتن مـالقـات و     
طـي شــدن مــراحـل قـانــونـي پـرونــده              
عزيزانشان داشتند و عـمـال گـرفـتـار          
دست انـدازهـاي قـانـونـي جـمـهـوري               
اسالمي ميشدند، اکنون ميبينيم كـه  
آنها نيز خود را تنهـا نـمـي بـيـنـنـد و              
ـه جـامـعـه        صداي اعتراضشان را رو ب
بلند ميكنند و در پـيـشـاپـيـش ايـن               
ـه           اعتراضات قرار ميگيـرنـد. از جـمل
طي همين چند ساله اخير ديده ايم کـه  
ـه هـمــسـران ايـن كـارگــران بــه                چـگــون
نهادهاي بين المللي نـامـه دادنـد، از          
مردم و همه انسانهاي آزاديخواه طلـب  
يــاري كــردنــد و در شــكــل دادن بــه               
اعــتـــراضـــي گســـتـــرده حـــول ايـــن           
دستگيري ها نقش داشـتـنـد. آخـريـن         
نمونه دستگيري جعفر عـظـيـم زاده و        
نقش پيشرو همسرش خانم اکرم رحيـم  
ـه جـامـعـه و                پور در اطالع رسـانـي ب

 حمايت از خواستهاي جعفر است.
از سوي ديگر اعتراض و مـبـارزه   
در داخل خود زندان است. مـا شـاهـد       

 ۸ صفحه 
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 4 ۱۳۹۴خرداد  ۲۸ انترناسيونال 

اوايل ماه گذشته ديـوان   انترناسيونال: 
 ۲ عالي آمـريـکـا راي بـه پـرداخـت                 

ميليارد دالر از دارايي هاي مسـدود    
شده ايران براي پرداخـت غـرامـت بـه         
خانواده هاي آمريکائيان کشتـه شـده     
در حمله به پايگاه تفنگداران دريـايـي   

ـيـروت در سـال              ١٩٨٣ آمريکا در ب
داد. در روزهــاي اخــيــر يــک دادگــاه            

ـيـون        ۱۳ کانادايي راي داد کـه       ـل مـي
دالر از محل دارايـي هـاي ايـران بـه           
قربانيان حمالت حزب اهللا و حمـاس،  

نظر شما در اين مـورد  پرداخت شود.  
 چيست؟ 

 
ـبـل از               علي جـوادي:   اجـازه دهـيـد ق

اينکه به حکم اين دادگـاه عـالـي در          
ـقـش و جـاگـاه                آمريکا بپردازيـم بـه ن
دستگاه قضايي در جامعه آمريکا و   
ـقـاتـي حـاکـم اشـاره                 کل جـوامـع طـب
مختصري داشتـه بـاشـم. بـر خـالف             
تبليغات و توهمات رايج در جـوامـع     
موجود، دسـتـگـاه قضـايـي در ايـن               
ـقـالل         جوامع بطور واقعي داراي اسـت
سياسي و اجتماعي از کل نظام حاکم 
نيست. نسبت به منـافـع و مصـالـح          
ـقـاتـي کـور و بـي                اين نظامهاي طـب
تفاوت نيست. کال سيستم قضايي و    
مفهـوم عـدالـت و قضـاوت در ايـن                
ــعــي از                  ــاب ــعــکــاس و ت جــوامــع ان
مناسبات اقتصادي و اجـتـمـاعـي و       
سياسي حاکم بر ايـن جـوامـع اسـت.         
دستگاه قضايي در ايـن جـوامـع در            
کنار دستگاه سرکوب، ارتش و پليس 
و نيروهاي نظامي و امنيتي، بخشـي  
از روبناي سياسي نظام حاکم و حافظ 
ـقـه و نـظـام حـاکـم اسـت.                 منافع طب
استقالل ظاهري حقوقي اين دستگـاه  
پوشـشـي بـراي رسـالـت و مـاهـيـت                 

 واقعي اين دستگاه است.  
از ايــن رو راي دادگــاه عــالــي               
آمريکا، اقدامي در جـهـت کـمـک و           
ـيـان يـک فـاجـعـه                     هميـاري بـا قـربـان
تروريستي نيست. يک راي و قضاوت  
سياسي است. گوشه اي از سـيـاسـت       
هيات حاکمه اين کشور در تقابـل بـا     
ــروريســم اســالمــي و مشــخــصــا             ت
حکومت اسـالمـي در ايـران اسـت.             
ـيـان           اقدامي در همبستگي بـا قـربـان
ـنـگـداران دريـايـي              ـف انفجار پايـگـاه ت

آمريکا در بيروت نيست. در آمريکـا   
نيروهاي نظامي از کار کنار گذاشـتـه   
شده و يا از کار افتاده خود عمدتا در   
زمره محرومين و مجروحين جنگـي  
هستند. بخشي از آنها در صـف بـي        
خانمان ها هستند. بسيـاري از آنـهـا         
ـيـمـاريـهـاي روانـي                مبتال بـه انـواع ب
ــات                  ــاي ــگــهــا و جــن ــاشــي از جــن ن
ميليتاريستي اند. عمدتا انسانهـايـي   
از صفوف کارگران و مردم زحمتکش 
هستند که بورژوازي حاکم براي تحت 
ـقـات مـحـروم            انقياد نگهداشتـن طـب
ــع                 ــاف ــاســداري از مــن جــامــعــه و پ
اقتصادي و اجتماعي طبقه سرمـايـه   
داري حاکم آنها را اجير کرده است. و    
زمانيکه ارزش مصرفشان بـه پـايـان      
ميرسد آنها را به گوشه اي در جامعه 

 پرتاب ميکنند.  
از نقطه نظر هر انسان منصف و   
عادلي، عاملين و مسببـيـن کشـتـه       
شدن اين افراد، کل ماشين نظامي و   
جنگي آمريـکـا اسـت کـه پـر و بـال                 
نظامي و قلدري  و زورگويي خـود را      
در هر گوشه اي از جهان به حرکت در 
ـيـن      آورده است. از نقطه نظر ما عامـل
ــروريســم             ــروهــاي ت ــار نــي ايــن کشــت
اسالمي اند که ترور و آدمکشي ابزار 
پيشروي سياست کور و ضد انسـانـي     
ـيــروي                 ـنــگـداران ن ـف شـان اسـت. نــه ت
ـيـات      دريايي آمريکا براي انجام عـمـل
"خيرخواهانه" و "انسـانـدوسـتـانـه" بـه             
لبنان اعزام  شده بودند و نه دستجات 
تروريستي اسالمي عامل اين انفجار 
ذره اي "انسانيت" و "خيرخـواهـي" در      
اين اقدام خود دنبال ميکردند. در هر  
دو سوي اين تقابل نيروهاي ارتجاعي 
و تروريستي قرار دارند که هر کدام به 
درجات متفاوت مسبب کشتارهـا و    
قتل عامهاي خونيني در طول تاريـخ  

 بشري بوده اند و هستند. 
اما قربانيان اصلـي و درجـه اول         
اين جـدال تـروريسـتـي عـادي تـريـن              
مــردم عــادي انــد. انســانــهــايــي کــه           
کوچکترين سهمي در شکل دادن بـه      
اين وضعيت و يا منفعتـي در تـداوم       
ـيـان              اين جدال خونيـن نـدارنـد. قـربـان
ميليتاريسـم هـزاران هـزار مـردمـي            
هســتــنــد کــه در زيــر بــمــبــارانــهــاي           
وحشيانه جان خود را از دسـت داده          

اند، قربانيان تروريسم اسالمي هزاران 
هزار مردمي هستند که به جـرم حـق     
طــلــبــي و آزاديــخــواهــي بــه دســت             
نيروهاي متفاوت اسالمي به خـاک و    
خون کشيده شده اند. اگـر غـرامـتـي          
بايد پرداخت شود بـايـد بـه خـانـواده            
هــاي قــربــانــيــان اصــلــي تــروريســم           
اسالمي داده شود. اگر غرامتي بايـد   
پرداخت شود بايد بـه خـانـواده هـاي           
اعدام شدگان در ايران داده شود. اگـر     

 غرامتي بايد پرداخت شود...!  
 

اين اقدامات به معـنـي    انترناسيونال: 
ــهــوري اســالمــي در               ــت جــم دخــال
عمليات تروريسـتـي اسـت، امـا آيـا            
دامنه عمليات تـروريسـتـي رژيـم بـه          
همين حد مـحـدود مـيـشـود؟ بـراي             
پايان دادن به اين اقدامات چـه بـايـد        

 کرد؟
بهيچوجه، نقطه تمـرکـز    علي جوادي: 

عمليات تروريستي رژيم اسالمـي را    
ـبـش       بايد در عملکرد روزمره اين جـن
تروريستي در ايران و سـايـر جـوامـع           
ـيـان              اسالم زده جستـجـو کـرد. قـربـان
عمليات تروريسم اسالمـي مـردمـي      
هستند که تحت حاکميت اين نيروها 
به فقر و فالکت و مـحـرومـيـت و نـا            
اميدي محکوم به زندگـي شـده انـد.        
قربانيان تروريسم اسـالمـي خـانـواده         

ــم           ١٢٠ هــاي     هــزار اعــدامــي رژي
ـتـل عـامـهـاي              اسالمي اند کـه در ق

و پـس از آن بـه              ٦٧ و    ٦٠ سالهاي 
جوخه هاي اعدام و طناب دار سپـرده  
ـيـان تـروريسـم اسـالمـي             شدند. قربان
زناني انـد کـه سـنـگـسـار شـده انـد،                 
ـيـروهـاي          مرداني هستند که از ايـن ن
ـيـان         آدمکش شالق خورده اند. قـربـان
ـنـد       تروريسم اسالمي کودکاني هسـت
که از خوشي و شادي و بازي مـحـروم   
شده اند. قربانيان تروريسـم اسـالمـي       
کارگراني هستند در اعتراض بـه بـي     
حقوقي شان به گلولـه بسـتـه شـدنـد،          
شکنجه شدند و در مالء عـام شـالق     

 خوردند. 
اما براي پايان دادن به تـروريسـم     
ـتـهـاي اسـالمـي و             اسالمي بايد دول
مشخصا رژيم اسالمـي در ايـران را         
سرنگون کرد. بـراي پـايـان دادن  بـه              
تروريسم و خشکاندن ريشه هاي ايـن    

بالي اجتماعي بايد جوامـعـي بـاز و        
آزاد و شاد و مرفـه و بـرابـر بـه جـاي              
ـقـر کـرد. بـراي               جوامع کنونـي مسـت
پايان دادن به تروريسم اسالمي بـايـد     
به تبعيض و نابرابـري و سـتـم پـايـان            
داد. بايد به طور ريشه اي بـه جـنـگ       
هر ايدئولوژي و تفکري رفت که نافـي  
و ناقض برابري و آزادي آحاد جامـعـه   
است. براي پايـان دادن بـه تـروريسـم            
ـتـهـا و       اسالمي بايد به حمايت از دول
جريانات اسالمـي پـايـان داد. بـراي            
پايان دادن به تروريسم اسالمي بـايـد     
ـبـش ارتـجـاعـي اسـالم             به تقسيم جـن
سياسي به خوش خيم و بد خيم پايـان  
داد. و باالخـره بـراي پـايـان دادن بـه               
تروريسم اسالمي بايد به حل عادالنه 
مساله فلسطين دسـت يـافـت. بـايـد           
حقوق حقه مردم فلسطين را برسميت 
ــدري                 شــنــاخــت و بــه جــنــگ و قــل
ميليتاريستي پايان داد. بـراي پـايـان       
دادن به تروريسـم اسـالمـي بـايـد بـه             
تروريسم دولتي هـم پـايـان داد. ايـن            

 نيروها دو روي يک سکه اند.
 

براي حمايت از قربانيان  انترناسيونال: 
عــمــلــيــات تــروريســتــي جــمــهــوري         

 اسالمي چه بايد کرد؟ 
حياتي تـريـن اقـدام در           علي جوادي: 

حــمــايــت از قــربــانــيــان عــمــلــيــات            
ــي حــکــومــت اســالمــي            ــروريســت ت
گسترش همه جانبه جنبش تـوده اي      
براي سرنگوني رژيم اسـالمـي اسـت.      
هر روز حيات اين رژيم مترادف است 
ـقـر و فـالکـت و مـحـرومـيـت و                    با ف
ـيـونـهـا             ـل تباهي جسمي و روحـي مـي
انسان کارکن و زحمتکش. سرنگوني  
رژيم اسالمي در پس يک انقالب توده 
ـيـان           اي اصلي ترين حمايـت از قـربـان
عــمــلــيــات تــروريســتــي حــکــومــت        

 اسالمي است. 
روزي که رژيم اسالمي سرنگون شـود  
ـيـان    ما ياد تک تک اين عزيزان و قربان
تروريسم اسالمي را گرامي خـواهـيـم    
داشت. بناي ياد بود اين عـزيـزان نـام       
تک تک شـان را حـک شـده بـر خـود                  

 خواهد داشت. 
اما تالش براي سازمان دادن بـه يـک       
اقدام بين المللي تا رسيدن بـه آن روز      
شيرين ميتواند در دستور قرار گـيـرد   

و آن محاکمه سران رژيم اسالمـي بـه     
 جرم جنايت عليه مردم ايران است.   

 
امـوال ضـبـط شـده            انتـرنـاسـيـونـال:      

توسط ايـن دادگـاهـهـا مـتـعـلـق بـه                  
 کيست؟

اين اموال مـتـعـلـق بـه           علي جوادي: 
مردم ايران است کـه بـايـد بـه دولـت              
منتخب مردم در فـرداي سـرنـگـونـي        
رژيم اسالمي عودت داده شـود. هـر        
گونه دخل و تصرف و بهره جويـي در    
اين اموال عمال اقدامي عليه امـوال    

 مردم ايران است. 
 

چه کساني بـايـد تـاوان         انترناسيونال: 
 جنايت هاي رژيم را بپردازند؟

مسلما تـاوان جـنـايـت          علي جوادي: 
هاي رژيم اسالمي را بـايـد از سـران            
رژيم اسالمي و دست اندر کاران ايـن    
ـپـردازنـد.        دستگاه ترور و آدمکشـي ب
ـيـان تـروريسـم                 اما سـرنـوشـت قـربـان
اسالمي در خارج از جغرافيايي ايران 
بــه درجــات زيــادي بــه ســرنــوشــت              
قربانيان رژيم اسالمي در ايـران گـره         
خورده است. با تعيين تکليف با رژيم  
اسالمي در ايران به ايـن مسـالـه هـم         

 بايد پرداخت.
اما هيچ مـيـزان غـرامـتـي ايـن             
عزيزان را به ما برنخواهـد گـردانـد و        
جاي خاليشان را پـر نـخـواهـد کـرد.            
حفره هاي ايجاد شده در قلبهـاي ايـن     
عزيزان را نميتوان با غرامت مالي پر 

 کرد. 
 

با اموال رژيم در خـارج     انترناسيونال: 
 از کشور چه بايد کرد؟

علي جوادي: مـا در عـيـن حـال کـه               
براي سرنگوني رژيم اسـالمـي تـالش      
ميکنيم در عين حـال مـخـالـف سـر          
ـتـصـادي              سخت هر گـونـه تـحـريـم اق
ـتـصـادي           هستيم. قربانيان تـحـريـم اق
مردم عادي اند. تحريم اقتصادي يک  
سالح کشتار دسـتـه جـمـعـي اسـت.             
مستقل از تاثير آن بر ثبات و يـا بـي       
ثباتي رژيم اسالمي، نظر به تاثيـرات  
مخرب آن بر زندگي توده هـاي مـردم     
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 5 ۶۶۵شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران          
در اطــالعــيــه اي تــحــت عــنــوان          
"جعفر عظـيـم راده در وضـعـيـت             
جدال با مرگ است" اعـالم کـرده        
است که مسئول اين وضعيت قوه 
قضائيه جمهوري اسالمي اسـت.    
در اين اطالعيـه آمـده اسـت کـه           
گرچه جعفر عظيم زاده و اعضا و   
فعالين اتحاديه اعتصاب غذا را   
روش مـنـاســبـي بــراي اعـتــراض           
نميدانند اما "دست زدن زنـدانـي      
به اقدامي مانند اعتصـاب غـذا     
براي بيان اعتراضش، قبل از هـر    
چيز بـيـانـگـر وجـود سـيـسـتـم و                  
فضائي مستبدانه و مـتـعـلـق بـه          
دوران بربريت است که امـروز بـه       
عنوان يک عقب گـرد در دنـيـاي          

مدرن قرن بـيـسـت و يـکـمـي در               
راستاي حفاظت از سرمايه داري   
ضرورت يـافـتـه اسـت. فـقـط در              
چنين فضائي که بـه شـيـوه هـاي           
متـنـاسـب بـا دنـيـاي مـدرن ...                  
امکان اعتراض نيسـت، زنـدانـي      
ناچار به خود زني و نـابـود کـردن      

 خود مي شود."
تــرديــد نــيــســت کــه زنــدانــي         
سياسي آلترناتيو چـنـدانـي بـراي         
ــا در ايــن                 ــدارد ام ــراض ن ــت اع
شرايط مهمترين وظيفه   فعالين 

 -و حاميان بيانيه مشترک عظيم
زاده عبدي بسيـج نـيـرو و دامـن           
زدن بــه مــبــارزه بــه شــيــوه هــاي            
تعـرضـي و مـدرن و اجـتـمـاعـي                
نــظــيــر انــتــشــار بــيــانــيــه هــا و              

طومارهاي حمايتي و تـجـمـع و          
تــحــصــن و ديــگــر شــيــوه هــاي              
امروزي اعتراض و مبارزه اسـت.  
کمـپـيـن چـهـل هـزار امضـا يـک                 
نمونه موفق فعاليت جعفر عظيـم  
زاده و اتحـاديـه آزاد در مـبـارزه           
براي افزايش دستمزدها است کـه    
ميتواند الگوي فعاليت و مبارزه 
اجتماعي در حمايـت از بـيـانـيـه          
مشترک نيز باشد. تنها راه پايـان   
دادن موفقيت آميز به اعتـصـاب   
غـــذا دامـــن زدن بـــه چـــنـــيـــن               
ــت از               ــاي ــي در حــم ــراضــات اعــت
ــه              ــي ــيــان خــواســتــهــا و اهــداف ب
مشترک است. خود جعفر عـظـيـم     
زاده ميتواند با فـراخـوان بـه ايـن         
اعتراضات و ختم اعتصاب غـذا    

در راس اين حرکت قرار بگيـرد و    
ــيــن               مــبــارزه در دفــاع از فــعــال
کارگري و جنبش معلمان و کليـه  
زندانيان سياسي را يک گام ديگر 

 بجلو سوق بدهد. 
اما تا زماني کـه اعـتـصـاب         
غذا ادامـه دارد، هـمـانـطـور کـه             
اتحاديه تاکيد ميـکـنـد مسـئـول        
وضعيتي که براي جـعـفـر عـظـيـم         
زاده پيش آمده است و خطري کـه  
جــان و ســالمــت او را تــهــديــد               
ميکند، جمهوري اسالمي است. 
جعفر عظيم زاده در اعتـراض بـه     
نفي پايه اي ترين حقوق کـارگـران   
و معلمان و زنـدانـيـان دسـت بـه              
اعــتــصــاب غــذا زده اســت و                 
مسئول جان و سالمتي او رژيمي 
است که اين حقوق بـديـهـي را از        
او و از ميليونها کارگر و معلم و 
تـوده مــردم شـريــفــي کـه جــعــفــر            
عظيم زاده نمـايـنـدگـي مـيـکـنـد           

  سلب کرده است.  
اطـــالعـــيـــه اتـــحـــاديـــه آزاد        
بدرست اعالم ميکند "تـا امـروز      
دستگاه قضائي از آزادي جـعـفـر        
عظيم زاده خودداري نمـوده و بـه       
اين ترتـيـب از پـاسـخـگـوئـي بـه               

خواست صدها ميليون انسان در   
سراسر جهان سـر بـاز زده اسـت.          
جعفر عظيم زاده هـم اکـنـون در            
شرايط بحراني و کامال مخاطـره  
آمــيــز قــرار دارد و بــه مــعــنــاي             
واقـعـي در حـال جـدال بـا مــرگ                

بـانـي و مسـؤل وضـعـيـت              است. 
جسماني کنوني اين زنداني، قـوه    
قضائيه است و در صورت رخداد 
هــر اتــفــاق نــاگــواري بــي تــرديــد          
شاهد وقوع طـوفـان اعـتـراضـات        

 ".خواهد بود
اين طوفان اعـتـراضـي از هـم         
اکنون در حال شکل گـيـري اسـت:      
اعتراض عليه دسـتـمـزدهـاي يـک          
چهارم خط فقر، عـلـيـه اتـهـامـات         
امنيتي در پرونده فعالين، و بـراي  
آزادي تشـــکـــل و اعـــتـــراض و              
اعـتـصــاب و ديـگـر خـواســتـهــاي             
بيانيه مشترک. آزادي فوري و بـي     
قيد و شرط جعـفـر عـظـيـم زاده و            
ختم اعتصاب غذاي او ميتواند و   
بايد اولين دستـاورد ايـن مـبـارزه         

  باشد.
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در فيس بوک وسايتها ويدئـوکـلـيـپـي از مـراسـم            
جشن پايان سـال در يـک مـدرسـه دخـتـرانـه در يـزد                     
منتشر شده کـه نشـان مـيـدهـد دخـتـران در پـايـان                      
مراسم هورا ميکشند و حجابـهـاي خـود را بـه هـوا              
پرتاب ميکنند. چنين اتفاقي در هر جاي ديگر دنيا  
امـري عـادي بـود و نـظـر کسـي را بـه خـود جـلــب                            
نميکرد. اما در جمهوري اسالمي برداشتن حجابـهـا    
يک عمل اعتراضي است. همانطور که جشن و رقص  
و شادي يک اعتراض است. ايـنـهـا ضـربـه بـه کـيـان                
اسالم و حکومت قرون وسطائي است که براي  حفـظ  
سلطه جـهـنـمـي خـود بـه  قـوانـيـن و اخـالقـيـات و                           
مقدسات عهد عتيق اسالمي نيازمند است. همـيـن    

نفر دختر و پسر را بـجـرم شـرکـت        ٣۵چند هفته قبل 
قـزويـن "بـراي عـبـرت           در جشن فارغ التحصيلي در     

ديگران" شالق زدند و کسي عبرت نگرفـت! جـوانـان        
يزد با پرتاب حجابها در جشن پايان سال تحـصـيـلـي     
پاسخشان را ميدهند. ظاهرا آخـرالـزمـان جـمـهـوري          

 اسالمي فرارسيده است!    
بدنبال پخش اين ويدئو کلـيـپ وب سـايـت "يـزد             
رسا" يک سايت محلي نزديک به سپاه پـاسـدارن مـي       

تـوجـهـي       نويسد: "متاسـفـانـه هـر روز بـه دلـيـل بـي                    
مسووالن، عده اي با اعمال ضد دين خود آن هـم در      

دار    را جريحه دارالعباده يزد احساسات مردم متدين
کنند. يک روز زنان غير مسلمان منبر و مسـجـد    مي

دهـنـد و روز          شيعه را وسيله تفـريـح خـود قـرار مـي           

 ".شود ديگر حجاب برتر مورد تمسخر واقع مي
اين آه و زاري از جريحه دار شدن احساسات مـردم    
متدين و شکوه از تمسخر حجاب ويژه حزب الهي ها و 
مزدوران حکومتي نيست. خود ولي فقيه و امام جمعه 
ها و آيت اهللا هاي ريز و درشت نيز هر روز دارند از از   
دست رفتن دين و مقدسات و هجمه فـرهـنـگـي و بـي            
حجابي و غيره مينالند و بيکديگر هشدار مـيـدهـنـد.     
مشکل بي توجهي مسئوالن نيـسـت، اسـالمـي بـودن          
مسئوالن است. جوانان يزد احسـاسـات حـکـومـت را             
جريحه دار کرده اند! اسالم در حکومت است و اعـمـال    
ضد دين مردم يک عمل سياسي عليـه کـل حـکـومـت          
است. نفس شادي و زندگي و سرزندگي کليت جمهوري 
اسالمي را بزير سئوال ميبرد و اين يعني سياسي شدن 
جشن و شادي و سياسي شدن موي سر زنان و سياسـي  
شدن معاشرت دختر و پسر و سـيـاسـي شـدن رقـص و            
موزيک و لبخند و سياسي شدن زندگـي مـدرن و قـرن          
بيست و يکمي.  امروز نه يزد و نه هيچ شهـر ديـگـري       
در ايران "دارالعباده" نيست بلکه "دار الکفر" اسـت! و         
اين رويگرداني از مذهب عـلـت و زمـيـنـه و مـبـنـاي                 
سياسي دارد. نزديک چهار دهـه حـاکـمـيـت جـمـهـوري              
اسالمي معني واقعي اسالم وقوانيـن اسـالمـي را بـه           
همه مردم شناسانده است و اکثريت عظيم جامعه را از 
اسالم رويگردان کرده است. بـا سـرنـگـونـي جـمـهـوري              

 اسالمي، اسالم نيز از جامعه جارو خواهد شد. 
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ــار              "  ــکـ ــيـ ــون بـ ــيـ ــلـ ــيـ ــش مـ شـ
کرده دانشگاهي، بـمـبـي     تحصيل

بــزرگ و تــهــديــدي بــزرگ بــراي           
 کشور است."

عضـو شــوراي     يـداهللا طـاهـرنـژاد      
 مرکزي حزب کارگزاران 

ــراي چــه               بــمــب و تــهــديــد ب
کسي؟! براي مقامات حکومتي  
و يا براي بيکاراني کـه زيـر بـار          
فقر و بي تاميني زندگيشان تباه 
شده است؟ از نظر حکومتـي هـا     
بيکاري نه يک مساله اقتـصـادي   
که زندگي ميليونها انسان را در   
معرض نابـودي قـرار داده اسـت          
بلکه يک خطر سياسي اسـت کـه       
موجوديت رژيمـشـان را تـهـديـد          
ميکند! خودشان بر سر کارنـد و     
ــد و                   ــن ــاپ ــد و مــي چ ــدزدن ــي م
ثروتشان از پارو باال ميرود امـا    

وقتي بياد بيکـاران مـي افـتـنـد          
بــمــب و خــطــر و تــهــديــد بــراي              
"کشور" بـه ذهـنـشـان مـي آيـد!               
کشور نام ديگري براي  جيبـهـاي   
گشاد آيت اهللا هـاي مـيـلـيـاردر          
است. نه کشور و جامعه، بـلـکـه       
ثروت و مـوقـعـيـت خـودشـان بـه            

 خطر افتاده است.    
از نقظه نـظـر تـوده نـود و نـه              
درصـدي مـردم، خـطـر و تـهـديــد               
واقعي جمهـوري اسـالمـي اسـت.         
عامـل و بـاعـث و بـانـي فـقـر و                    
بيکاري و بي تـامـيـن اقـتـصـادي         
گسترده اي که در جـامـعـه بـيـداد        
ميکند حکومت اسالمي سرمايه 
داران است. شر اين خطر را بـايـد       
از سر جامعه کم کرد. دير نيـسـت    
روزي که بمب بـيـکـاران کـل ايـن            

 نظام را به هوا بفرستد! 
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اعـتــراضــات رانــنــدگـان شــرکــت       
واحد به انـتـخـابـات اجـبـاري شـوراي            
اسالمي کار، اعـتـراضـات مـتـوالـي           
کارگران شهرداري اهواز ودسـتـگـيـري     

نفر از آنـان، تـجـمـع اعـتـراضـي                 ٢٤ 
کارگران معدن طرزه همراه با خـانـواده     
ها، ادامه کارزار عليـه احـکـام قـرون         
وسـطـايــي شــالق زنـي، آمـار تـکــان              
دهنده از درصد کارخانجات و معادن 
تعطيل شده و ادامه کارزار در دفاع از 
خواستهاي جعفر عظيم زاده و حمايت 
از همه کارگـران زنـدانـي و زنـدانـيـان             
سياسي از جمله سـرتـيـتـرهـاي مـهـم            
اخبـار از مـحـيـط هـاي کـارگـري و                  
اعتراضات کارگران در هفته گـذشـتـه    

 است.
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رانندگان شرکت واحـد اتـوبـوسـرنـي           

تــهــران و حــومــه در اعــتــراض بــه                
انتخابات شوراي اسالمي کار و جمـع  
آوري راي اجباري از رانندگان، در ايـن    
هفته تـجـمـعـاتـي اعـتـراضـي بـر پـا                   
کردند. اين اعـتـراضـات ادامـه دارد.          
در اين رابطه کارگران شرکت واحـد در    
ـه نـيـز اعـتـراضـاتـي                 سالهاي گـذشـت
ــا                داشــتــنــد. جــدال ايــن کــارگــران ب
شوراهـاي اسـالمـي، ايـن نـهـادهـاي              
دست ساز حکومتي جدالـي قـديـمـي       
ـه مـقـطـع پـاگـيـري                  است. تاريخ آن ب
سنديکاي شرکت واحد و اعتـراضـات   

بر مـيـگـردد       ٨٤ اين کارگران در سال 
که در جريان آن دارو دسته هاي چمـاق  
ـه مـجـمـع        بدست شوراهاي اسالمي ب
ـه ور              عمومي سنـديـکـاي واحـد حـمل
شدند، تا جلوي جمع شدن و متشکـل  
شدن اين کـارگـران را بـگـيـرنـد. امـا                 
کارگران واحد با بازسازي سـنـديـکـاي     
خود و مبارزات با شکـوهشـان در آن       
سال جواب اوباشان شوراي اسالمي و   
دارودسته هايشان را دادنـد. بـعـد از             

و اعـتـصـاب بـا            ٨٤ اتفاقـات سـال       
شکوه کارگران سنديکاي واحـد در آن      
ـقـطـه عـطـفـي در جـنـبـش                   سال که ن
اعتراضي کارگري در آن مقطـع بـود،     
رژيــم اســالمــي کــه خــود را بــازنــده             
ــا دســتــگــيــري رهــبــران             مــيــديــد، ب

ســنــديــکــاي واحــد و فشــار بــر روي             
ــرد،              کــارگــران مــعــتــرض تــالش ک
ــرانــد و                 مــبــارزات آنــان را عــقــب ب
سـنــديـکــاي کــارگـران را بــه انــحــالل            

 بکشاند، اما نتوانست.  
بدنبال اين ماجـراهـا انـتـخـابـات         
شــوراهــاي فــرمــايشــي کــارفــرمــايــي      
شرکت واحد که دست ساز حکومـتـي   
است، هر دوسال يکبار و آنهم با هـزار    
کلک و توطئه با هماهنگي مديريت و 
حــراســت انــجــام مــيــشــود، و هــمــه            
تالششـان ايـنـسـت کـه رانـنـدگـان و                 
ـه             کارگران شرکت واحـد را مـجـبـور ب
شرکت در اين انتخـابـات فـرمـايشـي        
کـنـنـد. امـا کــارگـران در بــرابـر ايــن                  
ـه تشـکـيـل ايـن             تشبثات ايستاده و ب
نهادهاي جاسوسي در مـحـيـط کـار           
خود اعتراض دارند. اعتراضـات ايـن      
هفته کارگران شرکـت واحـد در بـرابـر           
انتخابات براي شوراي اسالمي کار و   
جمع آوري راي اجباري از رانـنـدگـان،        
حرکتي در ادامه اين کشاکشها سـت.  
از جمله کارگران توانستند انتـخـابـات    
ضدکارگري شوراي هاي اسالمـي در    
ـه انـحـالل                ـه را ب سامانه هاي يک و ن

 بکشانند. 
ــراضــات               ــت ــن اع ــان اي ــري در ج
مرتضي کـمـسـاري از اعضـاي ايـن              

ـه   ٢٤ اتحاديه در روز  خرداد در سامان
شرکت واحد کـه در حـال بـرگـزاري            ۳ 

انتخابات شوراهاي اسالمـي بـودنـد،      
توسط نيروهاي انتظـامـي دسـتـگـيـر         
شد و همچنان در بازداشت قرار دارد.   
سنديکاي شرکت واحد طي اطالعيـه  
اي دستگيري و بـرگـزاري انـتـخـابـات         
شوراهاي اسالمي کار فـرمـايشـي را      
تخلف اعالم کرده و خـواسـتـار تـحـت        
پيگرد قرار گرفتن عوامل دسـتـگـيـر       
کننده مرتضي کمساري شـده اسـت.       
بساط شوراهاي اسالمـي و تـمـامـي         
ارگانهاي سرکوب حکـومـت بـايـد از         

 تمام مراکز کار جارو شود.  
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ـيـه اجـراي                در ادامـه کـارزار عـل
ـه     حکم قرون وسطايي شالق زني عـلـي
کارگـران مـعـدن آق دره تشـکـلـهـاي                
ـفـي کـارگـران چـادرمـلـو                انجمن صـن
ـفـي               (آسفالت طـوس)، انـجـمـن صـن
کارگران ساختماني مريـوان، انـجـمـن       

صنفي کارگران خبازي هاي سنندج و 
حومه، انجمن صنفي کارگران خبازي 
هاي مريوان و سروآباد طي بيانيـه اي    
اين عمل شنيع را که بـنـا بـر قـوانـيـن           
جزاي اسالمي و حامي سرمايه داران   
به اجرا در آمد، محکوم کرده انـد. در     
بخشي از اين بيانيه چنين آمده اسـت:  
"ما کارگران و تشـکـلـهـاي کـارگـري            
امضا کنده اين بيانيه ضـمـن ايـنـکـه          
همه کارگران را به اتحاد و همبستگي 
براي ايجاد تشکل مستقـل سـراسـري      
کارگـران فـرامـي خـوانـيـم، صـدور و                
اجراي احکام زندان و شـالق را بـراي           
فعالين کارگري و معـلـمـان  را قـويـا            
محکوم مي کنيم و خواستار لغو هـر    
چه سريع تر اين احکام مـي بـاشـيـم و         
همراه و هـمـسـو بـا ديـگـر فـعـالـيـن                     
کارگري و معلمين  خواهان بـرداشـتـه      
شدن اتهامات امـنـيـتـي از  پـرونـده               

 فعالين صنفي هستيم."
اعتراض عليه احکـام شـالق هـم        
ـه ايـن قـوانـيـن            اکنون به کارزاري علـي
ارتجاعي اسالمي تبديل شـده اسـت.     
ـه ايـن                   کارگـران و مـردم مـعـتـرض ب

 بردگي تن نميدهند.
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خــرداد کــارگـــران          ٢٧روز    
پيمانکاري  شهـرداري اهـواز بـا        
تــجــمــع اعــتــراضــي در مــقــابــل         
ساختـمـان شـهـرداري خـواسـتـار            
آزادي همکاران بازداشـتـي خـود      

 ٧٠شد. در پي تجمع اعتراضي    
کـارگــر پــيــمـانــکــاري شــهــرداري       

خـرداد     ٢٤اهـواز در         ٤منطقه 
نـــفـــر از کـــارگـــران            ٢٤مـــاه،    

بازداشت شدند و بنـا بـر آخـريـن         
خبر به زنـدان سـپـيـدار مـنـتـقـل             
شده اند. اعتراضي اين کارگر بـه   
تعويـق  سـه مـاه دسـتـمـزدشـان                
است. اين کارگران بارها و بارها  
در وسط شهر اهواز تجمـع کـرده     
انــد. اعــتــراضــات پــي در پــي               
کارگران شهرداري اهواز در کنار 
ديگر اعتراضات کارگري در اين 
منطقه آنچـنـان فضـايـي ايـجـاد           
کرده است که حکومت اسـالمـي   
از منطقه خـوزسـتـان و ازجـملـه            
شهر اهـواز بـه عـنـوان يـکـي از               
مناطق "بحراني" کارگري سـخـن     

در رابطه با ايـن مـوضـوع       ميگويد.
صدها جلسه بحران تشکيل داده انـد،    
ابالغيه داده و اعتصـاب را مـمـنـوع         
اعالم کرده اند، کارگران را به اخـراج و    
دستگيري تهديد کرده اند، اما نتيجـه  
آن گسترده شدن اعتراضات کـارگـري     
بوده است. و اکنون از سر اسـتـيـصـال        

کارگر شهرداري اهواز را دستگير  ٢٤ 
کرده اند. آخريـن خـبـر هـا حـاکـي از                
اينست که اين کارگران هـمـچـنـان در       
بازداشت به سر ميبرنـد و قـرار اسـت          
براي تشکيل پرونده قضايي به دادگـاه  

کـارگـر    ٢٤ منتقل شوند.  دستگيري  
شــهــرداري اهــواز مــورد ديــگــري از           
دستـگـيـري کـارگـران تـحـت عـنـوان                
"اخـالل در نـظــم" اسـت. پـاســخ ايــن                  
دستگيري ها گسـتـرش اعـتـراضـات        
کارگران و پيوستن به کارزار اعتـراض  
ــيــه امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات            عــل
کارگران، معلمان و مردم جـامـعـه در      
دفاع از معيشت و زندگيشان و بـراي      
يک زندگي بهتر است. به دسـتـگـيـري      

کارگري شهرداري اهـواز وسـيـعـا        ٢٤ 
 اعتراض کنيم.
نــفــر از کــارگــران          ١٩ اســامــي    

 -١ بازداشت شده به قرار زيـر اسـت:          
 -٣ طاها عفراوى  -٢ منصور طرفى 
ـ ۵ ــ حسـن حـيـادر              ۴ کاظم عفراوى 
 -٧ کاظم مـزرعـه        -۶ حميد هويش 

علـى احـمـدى فـر          -٨ موسى سوارى 
حســيــن    -١٠ عــدنــان مــجــدم         -٩ 

-١٢ ناصر دحيمـى     -١١ منصورى 
جاسـم پـور احـمـدى          -١٣ على بچيه 

سـيـد      -۵ ١ عبدالکريم ثعلبـى     -۴ ١ 
ــان مــوســوى          ــداهللا     -۶ ١ عــدن عــب

 -١٨ کـاظـم عـفـرى            -١٧ سليمانى 
 جواد سوارى -١٩ حسن مجدم 

همچنين مطلع شديم که با کمـال  
تاسف اسماعيل شـاوردي(خـنـافـره)،       

ساله، متأهل، کارگـر شـهـرداري       ۳۰ 
شادگان در استان خوزستان در بـخـش   

 ۷ خــدمــات شــهــردارى روز جــمــعــه          
بــه دلــيــل عــدم          ۱۳۹۵ خــردادمــاه    

مــاه حــقــوق از          ۶ دريــافــت حــدود       
شهرداري، اقدام به خودسوزي نمـود و    
جان خود را از دست داد. جانـبـاخـتـن      
ـه هـمـگـان                وي را به خـانـواده اش و ب

 تسليت ميگويم. 

جانباختن اسماعـيـل شـاوردي و        
کارگر و آنـچـه بـر سـر          ٢٤ دستگيري 

کارگران شهرداري اهواز آمـده اسـت،       

نتيجـه آن بـهـشـت امـنـي اسـت کـه                   
ـه داران بـرپـا             ميکوشند براي سـرمـاي
کنند. وقتي کارگر اعتراض ميکند و  
حق و حقوقش را مـيـخـواهـد تـحـت             
عنوان "اخـالل در نـظـم و امـنـيـت "                  
دستگير و زنـدانـي مـيـشـود. و ايـن                
مـوضـوع اعـتـراض کـارگـران و کـل                

 جامعه است.
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تجمع اعتراضي کارگران مـعـدن     
طــرزه و خــانــواده هــايشــان بــخــاطــر           
واگذاري مالکيت زمـيـن هـاي کـوي         
ســازمــانــي کــارگــران ايــن مــجــتــمــع        
ـه               معدني از خبر هـاي داغ ايـن هـفـت
است. مساله به مسکن و مـعـيـشـت        
اين کارگران مربوط است و اعـتـراض     
ـه هـمـراه خـانـواده هـايشـان               کارگران ب
انعکاس بسياري به ايـن حـرکـت داده        
ـه پـيـشـتـر  نـيـز از سـوي                     است. البـت
شهرداري شـاهـرود بـراي گـروهـي از              
ـه تـخـلـيـه         ساکنان اين منطقه اخطاري
ـلـنـد              فرستاده شده بود. امـا بـدنـبـال ب
شدن زمزمه هاي اعتـراضـي مـوقـتـا        

 متوقف شده بود.  
در ادامه اين اعتراضات است که 

خرداد، کارگران مـعـدن    ٢٥ صبح روز 
طــرزه بــراي دومــيــن روز مــتــوالــي             
تجمعي در مقابل دفتر اداري مـعـدن     
الـبــرز شــرقــي داشــتــنـد و عـالوه بــر              
مـوضـوع فـروش زمـيـن هـاي کـوي                

مـاه     ٢ سازماني به تعويـق پـرداخـت        
دستمزد و حق عيدي خـود اعـتـراض        
کردند. در جريان اين اعتراضـات سـه      
نــفــر از کــارگــران تــوســط نــيــروهــاي           
انتظامـي بـازداشـت شـدنـد. امـا بـا                 

کـارگـر ايـن         ١٤٠٠ ادامه اعـتـراض     
معدن آنهم با وارد قضيه شدن خـانـواد   
ها و شرکت آنان در تجمع اعـتـراضـي    

خـرداد، نـاگـزيـر          ٢٣ کارگران در  روز 
شدند که اين سه کارگر را البته با قيـد  
وثـيــقــه آزاد کــنــنـد. بــعــالوه ايــنــکــه             
کارفرما وعده رسيدگي به خواستهاي 
کارگران را داد. بدين ترتيب کـارگـران      
با خاتمه موقت تجمع اعتراضي خود 

 ۷ صفحه 
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ـه      اعالم داشتند که اگر پاسخ نگيرنـد ب
همراه خانـواده هـايشـان در اشـکـالـي             
ـه اعـتـراضـاتشـان ادامـه              گسترده تر ب
خواهند داد. اين اولين بار نيـسـت کـه       
خانواده ها همراه با کارگـران در دفـاع       
از زندگي و معيشتشان وارد اعتـراض  
ميشوند و اين اتفاقي است که هر روز   
بر مواردش اضافه ميشود و خود يـک  
پيشروي مهم در جـنـبـش اعـتـراضـي         

کـارگـر مـعـدن        ١٤٠٠ کارگري است. 
طرزه به همراه خانواده هايشـان نـيـروي      
بزرگي هستند که مـيـتـوانـنـد جـلـوي          
تعرضات کارفرما رابگيرند و پيـگـيـر    
ديگر خـواسـتـهـايشـان چـون افـزايـش             
سطح نازل دستمزدها و ايمني محيـط  
کارشان شوند و اجازه ندهند کـه بـراي       
کــارگــران مــعــتــرض تــحــت عــنــوان          
"اخالل" پرونده قضايي تشکيل دهـنـد     
و آنها را تـحـت پـيـگـرد قـرار دهـنـد.               
پرونده هاي تشـکـيـل شـده بـراي سـه               

 کارگر بازداشتي بايد فورا لغو شود.  
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 ٦٠ بنا بر آماري دولتي بـيـش از       

درصـد از       ٨٠ درصـد از صـنــايـع و            
معادن در ايران به دليل به گل نشستن 
ـلـي کشـيـده           اقتصاد جامعه به تـعـطـي
شده اسـت. و ايـن تـعـطـيـل شـدنـهـا                     
موجي از بيـکـارسـازي هـا هـمـراه بـا              
پرداخت نکردن دستمـزدهـا را در پـي          
داشته است. در برابـر ايـن وضـعـيـت،           
کارگران ساکت ننشته و محيط هـاي    
کار پر از اعتراض و مبـارزه اسـت. از        
همين رو اعتراض عليه بيکار سازيهـا  
و عليه تعويق پرداخت دستمـزدهـا دو     
محور مهم اعتراضات کارگري است. 
اعــتــراضــاتــي کــه گســتــرده اســت و           
کارگران با اعالم ايـنـکـه کـوتـاه نـمـي            
آيند، حق و حقوقشان را ميـخـواهـنـد.     
اعتراضاتـي کـه هـر روز در اشـکـال                 
تعرضي تري اتفاق مي افتـد و بـطـور        
واقعي بر فضـاي سـيـاسـي شـهـر هـا                
تاثير ميگذارند. از جمله در هفـتـه اي      
که گذشت اعتراضات کارگران هـمـراه     
با خانواده هايشـان در مـعـدن طـرزه،           
تجمع اعـتـراضـي کـارگـران اخـراجـي            
فوالد زاگرس در مقابل وزارت کار در   
تهران ، تـجـمـع اعـتـراضـي کـارگـران               
ـه ،            اخراجي ارج مقابـل درب کـارخـان
تجمع اعتراضي کارگران در صـنـايـع        

غذاي خاوين در سنندج ، و بـيـش از           
دو هفته تحصن کارگـران بـازنشـسـتـه        
کارخانه صـنـايـع مـخـابـراتـي شـيـراز              
بخاطر طلبـهـايشـان کـه در پـي قـول               
بازگشايي دو باره کارخانه و رسيـدگـي   
به خواستهايشان در "شـوراي تـامـيـن          
استان فارس" موقتا خاتمه يـافـت، از        
جمله خبرهاي داغ اعتراضي در هفـتـه   

 گذشته است.  
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کــارزار عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن          
مــبــارزات مــردم در عــرصــه هــاي              
مختلف با خـواسـت مشـخـص لـغـو             
پرونده هاي مفتـوحـه بـراي کـارگـران،          
معلمان و کليه فعالين سياسي کـه بـا       
انتشار بيانيه اي از سوي جعفر عظـيـم   
زاده از رهبران کارگـري و اسـمـاعـيـل          
عبدي از رهبران اعتراضات معـلـمـان    
به راه افتاد، همچنان در جريـان اسـت.     
اين کارزار با حمايت نسبتا خـوبـي در     
ايران و در سـطـح جـهـان روبـرو شـده                 
اســت. در ادامــه حــمــايــت هــاي تــا               
ـه نـيـز شـاهـد                       کـنـونـي، در ايـن هـفـت
تجمـعـاتـي از سـوي جـمـع هـايـي از                   
ـه هـمـراه خـانـواده              کارگران، معلمـان ب
جــعــفــر عــظــيــم زاده در حــمــايــت از             
خواستهاي وي در مقابـل زنـدان اويـن        
بوديم. همچـنـيـن جـمـعـي از هـيـات                
دبيران واعضا کانون نويسندگان ايـران  
به نشانه همبستگي با جعـفـر عـظـيـم        
زاده و خواسـتـهـايـش بـا خـانـواده وي              

 ديدار کردند.  

در خارج کشور نـيـز کـارزار بـراي         
جلب حمايت از جعـفـر عـظـيـم زاده و            
ـه             خواستهايش ادامه دارد. يـک نـمـون

 ٢١ پرشور از اين همبستـگـي، را در         
خرداد استراليا داشـتـيـم. در ايـن روز            
ـه هـاي کـارگـري                 نمايـنـدگـان اتـحـادي

در  New south Walesاستان 
استراليـا در نشـسـتـي کـه در سـالـن                  
ـه هـاي کـارگـري در سـيـدنـي                  اتحادي
داشتند، حمايت و پشتيبانـي خـود را       
از جعفر عظيم زاده و کارگران زنـدانـي     
در ايــران اعــالم داشــتــنــد. شــرکــت              
کنندگان در اين اجـالس بـا سـر دادن          
شعارهاي جعفر عظيم زاده آزاد بـايـد         
گردد، کارگر زنداني آزاد بـايـد گـردد،        
جمهوري اسالمي از سازمان جـهـانـي    
کار اخراج بايد گردد صحنه پر شـوري    
از همبستگي را به نمايش گذاشتند و   
در حاليکه عکس جعفر عظيم زاده را   
در دســـت داشـــتـــنـــد، بـــه نشـــانـــه              
همبستگـي بـا وي و کـارگـران ايـران                
عکس گرفتند. در سوئد نيز هياتي از  
سوي کـمـپـيـن بـراي آزادي کـارگـران                
زنداني مرکـب از فـرامـرز قـربـانـي و               
هوشيار سروش با سازمان عـفـو بـيـن       
المللي در استکـهـلـم سـوئـد نشـسـت            
داشته و در مورد وضعيت اضـطـراري     
جعفر عظيم زاده و خواستـهـاي بـرحـق       
وي اطالع رساني کردند. تماس هايـي   
نــيــز از ســوي داود آرام و مســعــود                
ارژنگ اعضاي اين کمپين  با اتحاديه 
کارگران پست در کانادا و  بـا شـوراي       
اتحاديه هاي کارگري ونکور و حـومـه     
برقرار شده است که متن تـرجـمـه شـده       
ـه زودي                    نامـه هـاي حـمـايـتـي آنـان ب
منتشر خواهد شد. بـعـالوه سـازمـان          
ســراســري کــارگــران ســوئــد، ال.او ،              
سنديکاي کارگران حمل و نقل سـوئـد     
و اتحايده کارگران خدمات کـانـادا در     
حمايت از جعفر عظيم زاده و... طـي           
نامه هايـي حـمـايـت خـود از جـعـفـر                 
عظيم زاده و خواستهايش و کـارگـران       
زنداني و زندانيـان سـيـاسـي در ايـران            
اعالم داشتند. بـعـالوه يـک مـوضـوع           
اعــتــراض اتــحــاديــه هــاي کــارگــري،         
ـه و       اعتراض به اجراي احکام وحشـيـان
قــرون وســطــايــي شــالق بــوده اســت.          

 حمايت از اين کارزار ادامه دارد.

بايد برچيده شود. برخي از دول غـربـي    
ــم                ــاســت تــحــري در پــي اعــمــال ســي
اقتصـادي اقـدام بـه مـنـجـمـد کـردن                 
حسابهاي نفتي حـکـومـت اسـالمـي          
کردند. اين اقدام گوشه اي از يک اقدام  
ارتجاعي است، کوچکترين ارتبـاطـي   

 به آزاديخواهي و انسانگرايي ندارد. 
اما تا آنجا که به اموال سران رژيم 
اسالمي بر ميگردد، مسـالـه کـامـال       

متفـاوت اسـت. بـايـد ايـن امـوال را                  
منجمد کرد. تـمـام حسـابـهـاي سـران           
رژيم در خارج کشور را بايد مـنـجـمـد       
کرد. اين اموال حاصل کـار و تـالش          
صاحبان آن نيست، محصول دزدي و     
چپاول و غارت اموال مـردم در ايـران         
ـيـارد      ـل است. حسابهاي بانکي چند مي
ـبـي      دالري سيد خامنه اي و آقا مـجـت
تنها و تنها حاصل غارت اموال مردم 

 فقر زده در ايران است. 
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اعتراضات هر روزه زندانيان سـيـاسـي    
در داخل زندان، بيانيـه دادنـهـاي آنـان         
رو به جـامـعـه، درگـيـر شـدنشـان بـا                 
مامورين زندان بر سرحق و حقوقشـان  
و مقاومت در مقابل فشارهـاي درون    
زندانيم.  در واقع ميتوان گـفـت آنـجـه        
امــروز در زنــدان مــيــگــذرد ادامــه             
مبارزاتي است كه در خيابانـهـا و در       
ـلـف                 اعتراضـات بـخـش هـاي مـخـت
مردم، شاهدش هستيم. و هـمـه ايـن           
واقعيات حاکي از اينست كـه ديـگـر        
دوره زنـدان و ســركـوب سـپــري شــده              
است. به عبارتي ديگـر در شـرايـطـي          
كه رژيم تالش ميكند سركوب كـنـد،   
زندان كند، تهديد كند، مـبـارزه بـراي      
گشودن درب زندانهـا هـر روز شـدت          
بيشتري ميگيرد و اين يعنـي ايـنـكـه       
مردم دارند فرياد ميزنـنـد كـه ديـگـر          
اجازه نميدهند كه انسانهاي مـبـارز و     
آزاديخواه راهي زنـدان شـونـد. مـردم            
خوب ميداند که بـراي بـزيـر کشـيـدن          
اين حـکـومـت بـايـد در زنـدانـهـا را                   
شکست. بايد فرياد "زنداني سـيـاسـي     
آزاد بايد گردد" را سـر داد. و امـروز               
مستقل از اينکه مبـارزه بـراي آزادي       
زندانيان سياسي چگونه پـيـش رود و       
تا چه حد بطور بالفعـل جـريـان يـابـد،          
زندانيان سياسي در اذهـان عـمـومـي       
جامعه عزيزند و بحث در مـورد آنـان       
يــک مــوضــوع داغ اســت و اولــيــن               
تصــويــري کــه از آزادي وجــود دارد             
گشوده شدن در زنـدانـهـاي سـيـاسـي             

 .است
در اين ميان نکته مهـم ايـنـسـت       
ــيــان              کــه مــبــارزه بــراي آزادي زنــدان
سياسي با کارزار عليه امنيتي کـردن    
مبارزات مردم وارد فاز جديـدي شـده     
است و خواست مشخص لغو پـرونـده     
هاي مفتوحه براي کارگران، معـلـمـان    
و کليه فعالين سياسي همـانـطـور کـه       
اشاره کردم، يک خواست مشخص در   
عرصه مبارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان           

 سياسي است.
خصوصا وقتي كه كارگر بخـاطـر   
خواستهاي برحقش، بـخـاطـر مـبـارزه        
براي حق تشـكـل، حـق اعـتـصـاب و             
حــقــوق پــايــه اي خــود راهــي زنــدان             
ميشود، وقتي كه معلم را دسـتـگـيـر       
ميكنند چرا كه به تبعيض و نابـرابـري   
معترض است و بر خواستهـاي خـود،     
حق داشتن يك زندگي انساني تـاكـيـد    

ميگذارد، و وقتي دانشجو را زنـدانـي   
ميكنند چون آزادي ميخواهـد، چـون     
ـه سـتـوه آمـده و زنـدگـي اي                    از فقر ب
ـه آپـارتـايـد        انساني ميخواهد و چون ب
جنسي و به همه مظاهر عقب مـانـده     
قوانين اسـالمـي حـاكـم بـر جـامـعـه                 
معترض است، مردم در اين کشاکش 
هر روزه بيش از هر وقـت خـود را در           
تقابل با زندان و نـهـادهـاي سـرکـوب            
رژيم مي بينند. همچنين زنـدان نـيـز         
هر روز بيشتر به محل اسارت رهبـران  
و سخنگـويـان اعـتـراضـات مـردم و             
شخصيت هاي محبـوب اجـتـمـاعـي        
تبديل ميشود. و همه اين دستگـيـري    
ها و پيگرد ها نيز تـحـت عـنـاويـنـي           
چون اخالل در نظم و امنـيـت مـلـي و         
اغتشاش و غيره صورت ميگيـرد. و     
اينها هـمـه  نشـانـگـر زمـيـنـه هـاي                    
اجتماعي رشد کارزار عليه امـنـيـتـي     
شدن مبارزات کارگـران، مـعـلـمـان و          

 کل جامعه است.
طبعا يک نكته مهم و قابل توجـه  
در اين کارزار اينست كه رهبران قابـل  
اعتماد مردم در هر عـرصـه اي بـايـد         
تالش کنند که مساله آزادي زندانيـان  
سياسي را به مساله آزاديهاي بي قيـد  
و شرط سياسي گره بـزنـنـد و پـيـونـد             
گسست ناپذير اين دو را به هـم نشـان       
دهند. مردمي که انزجـار خـود را از          
خفقـان و سـرکـوب و دسـتـگـيـري و                  
ـلـف بـيـان                 ـه اشـکـال مـخـت شکنجه ب
ميکنند، بايد بي ابهام مـدافـع آزادي     
بي قيد و شرط سياسي باشنـد. بـايـد       
قاطعانه و بدون هيج تزلزل و ابـهـامـي    
از آزادي بيان، آزادي اجـتـمـاع، آزادي      
مخالفت و انتقاد و آزادي عـقـيـده و            
فکر دفاع کنند. بـايـد در ادامـه ايـن            
مبـارزه و بـا سـرنـگـونـي جـمـهـوري                  
اسالمي، دوره زندانـهـاي سـيـاسـي و          
سرکوب و خفقان را نيز يـک بـار بـراي        
هــمــيــشــه پــايــان داد و جــامــعــه اي             
سازمان داد که يک بنـد مـهـم قـانـون          
اسـاسـي آن آزادي بـي قـيـد و شـرط                   

 .سياسي است

بويژه امروز که مـا در شـرايـطـي           
هستيم كه جامعه در جـنـب و جـوش        
ـه امـر آزادي          اعتراضي است، توجه ب
هـاي سـيــاسـي و در قـدم اول آزادي                 
زندانيان سياسي امري جدي، فوري و   

 مهم است.    

” خــالــصــه کــالم ايــنــکــه شــعــار       
زنداني سياسي آزاد بايد گردد" فـريـاد    

اعتراض جامعه ايست كه سي و چنـد  
سال سركوب و خفقان را متحمل شـده  
است و اين صدا دارد هر روز بلند تر و 
رساتر ميشود. خواست لغو اتهامات  
امنيتي از پرونده فـعـالـيـن کـارگـري،         
معلمان و کليه فـعـالـيـن سـيـاسـي و              
پافشاري جعفـر عـظـيـم زاده بـر ايـن               
خــواســت،  يــک قــدم مشــخــص در             
پيشبرد اين خواست و اقدامي عمـلـي   
براي آزادي تمامي زندانيـان سـيـاسـي       

 است.    

ما خواهان پايـان يـافـتـن اعـتـصـاب            
 غذاي جعفر هستيم

ــم                  ــم زاده از ده ــر عــظــي ـف ــعـ ج
ارديبهشت در اعتصـاب غـذاسـت و        
وضعيت او موجب نگـرانـي هـمـگـان        
شده است. دو نکته مهم در اين ميـان   
وجود دارد. اولين نکته سالمتي خود  
و او و نيز  فشاري که بر روي خـانـواده     
 اش بخاطر وضعيت وخيم وي هست. 
ـه         در شرايطي که همه توجـه هـا ب
کارزار مبارزاتي حول بيانـيـه عـظـيـم        

عبـدي در دفـاع از آزاديـهـاي              -زاده 
پايه اي سيـاسـي و حـقـوق زنـدانـيـان              
سياسي جلب شده است مـا خـواهـان        
پــايــان فــوري اعــتــصــاب غــذاي او            
هســتــيــم. مــا پــاســخ واقــعــي بــراي             
پيـشـبـرد کـارزاري کـه وي يـکـي از                  
رهــبــرانــش هســت، را گســتــرش                
اعتراض در اشکال ديگر چون تـجـمـع    
ـه صـف                 و اعتـراض و شـکـل دادن ب
متحد کارگران و مـعـلـمـان و مـردم              
معترض حول خواستهايـي مـيـدانـيـم        
ــا                 ــيــانــيــه مشــتــرکــش ب کــه او در ب
اسماعيل عبدي اعالم کـرده اسـت و         
بطور واقعي خـواسـتـهـاي کـل مـردم             

 است.
دوم اينکه ادامه اعـتـصـاب غـذا       
مــيــتــوانــد خــواســتــهــاي مــهــم او و            
کارزاري که با خواست مشخص لـغـو   
اتهامـات امـنـيـتـي از پـرونـده هـاي                 
ـه                ـلـي فعالين کارگـري، مـعـلـمـان و ک
فعالـيـن سـيـاسـي بـا ابـتـکـار وي و                    
ـه اش از زنـدان           اسماعيل عبدي جـرق
زده شده و بطور واقعي کارزاري علـيـه   
فقر و بيحقوقـي و بـراي يـک زنـدگـي              
ـه               ـه بـبـرد. و ب بهتر است، را به حـاشـي
جاي ادامه و گسـتـرش آن در بـعـدي             
اجتماعي و در اشکـال ديـگـري چـون         
تجمع و اعـتـراض و گـردآوردن نـيـرو            
ـه      حول خواستهايش، اعتصاب غـذا ب
عنوان شکلي از حمايت و پشتيبـانـي   
ـه                   محوري شـود و در نـتـيـجـه دامـن
مبارزه در سطح اجتماعي آن محـدود  
و محدود تر گردد. و اين ديگر منفـي   

 است.
 ٥ بـنــابــرايــن مــا نــيــز هــمــچــون           

اتحاديه کارگري در فرانسه، هـمـچـون    
چهره هاي شناخته کـارگـري اي چـون        
بهنام ابراهيم زاده و محمد جراحي کـه  
از زندان پيام دادند، به جعـفـر عـظـيـم        
زاده اطـمـيـنـان مـيـدهـيـم کـه پـايـان                  
اعتصاب غذاي وي، پايان اين کـارزار  
ـلـکـه بـعـکـس شـروع دور                   نيـسـت، ب
جديدي از پـيـشـبـرد ايـن کـارزار در                 
اشکال قدرتمند تـر و اجـتـمـاعـي تـر             
ـه                      است. و از وي مـيـخـواهـيـم کـه ب

 اعتصابش پايان دهد.    
ژوئــن روز جـهــانــي حــمـايــت از              ٢٠ 

 زندانيان سياسي
ژوئن روز جهاني حـمـايـت از       ٢٠ 

زندانيان سياسي که به ابتکار کـمـيـتـه     

مبارزه براي آزادي زندانيـان سـيـاسـي       
شکل گرفته اسـت، در پـيـش اسـت.             

ژوئن يک فرصت مهم براي اعـالم   ٢٠ 
حمايت جهاني از جعفر عظيـم زاده و      
خـواسـتــهـايـش و از هــمـه زنــدانـيــان               

 سياسي است.  
ژوئن فرصت مناسبي براي   ٢٠  

بدست گرفتن خواست لغو پرونده هاي 
امنـيـتـي مـفـتـوحـه بـراي کـارگـران،                 
 معلمان و کليه فعالين سياسي است.  

ژوئن فرصت مناسبي اسـت   ٢٠  
که با در دست گـرفـتـن ايـن خـواسـت           
مهم، صداي اعتراض همه کارگران و   
معلمان زنداني و زندانيان سياسي در   
سطح جهان باشيم. وسيعا به ايـن روز     

 بزرگ همبستگي بپيونديم.  

 ۲ ز صفحه ا 
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بــار ديــگــر تــروريســم اســالمــي         
جنـايـتـي هـولـنـاک آفـريـد. ايـن بـار                    
اورالندا (ٍآمريکا) قرباني اين جنايـت    
تروريستي بود. عامل ايـن فـاجـعـه،          
عمر مير صديق متين، کـه در طـي         
تماسي با اورژانس محلي، در بامداد 

ـه جـريـان             ١٢  ژوئن، وفـاداري خـود ب
تروريستي داعش را اعالم کرده بـود،  
ـه بـاشـگـاه        در يک حمله جنايتکارانه ب

ـفـر را کشـتـه و            ٤٩ همجنسگرايان، ن
 نفر را مجروح کرد.  ٥٠ بيش از 

 
حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـن           
کشتار وحشيانه اسـالمـيـسـتـهـا در           
اورالندا را بعنوان يک جنـايـت عـلـيـه        
ـقـا              بشريت و همـجـنـسـگـرايـان عـمـي
محکوم ميکند. قلب ما با خـانـواده      
ها و بازماندگان قربـانـيـان و زخـمـي          

 شدگان است.  

 
اين اقدام وحشيانه اسالميستـهـا   
ــاجــعــه و جــنــگ                    ــوشــه اي از ف گ
تروريستي است که جـريـانـات اسـالم       
ــجــع                 ــاي مــرت ــه ــت ــاســي و دول ســي
ميليتاريستي بر مردم تحمـيـل کـرده      
اند. اين اقدام وحشيانه در عـيـن حـال       
بعنوان ابزاري در دست مرتجع تـريـن     
جريانات حـکـومـتـي در آمـريـکـا و              
ــيــات             ــراي گســتــرش عــمــل غــرب ب
مــيــلــيــتــاريســتــي و مــحــدود کــردن        
آزاديهاي مدني و فـردي در جـامـعـه         

 عمل خواهد کرد.  

 
بايد بشريـت را از شـر هـر نـوع               
تروريسمي، اعم از تروريسم اسالمـي  
و دولـتـي، خـالص کــرد. و مـا بــاز                  
تاکيد ميکنـيـم کـه ايـن تـنـهـا کـار                 
بشريت متمدن و نيروهاي آزاديـخـواه     
و برابري طلب و کمونـيـسـم کـارگـري        
ـقـرار        است. پاسخ ما تالش بـراي اسـت
ـه انسـانـي       جوامعي آزاد و برابر و مرف
است، جوامعـي کـه جـان و حـرمـت              
انسان عزيز است، جوامعي که عـاري  
از هر نوع تعصب کور و ضد انسـانـي   
و نژادپرستانه، جوامعي که عـاري از      
فقر و فالکت و نا برابري و محروميت  

 است.  

 
فراخوان ما به مردم اين است کـه    
به ميدان بيائيد. بايد دنيا را خـود در     
دست بگيريد. بايد جـهـان را از شـر             
تروريسم اسالمي و دولـتـي خـالص          

 کرد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ ژوئن  ۱۴ 
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ـا آمـده در         عمر ميرصديق متين بدنـي
ـانـي       آمريکا و از يک خانواده افـغـانسـت

در يـک    ۲۰۱۶ ژوئن   ۱۲ روز يکشنبه 
 ۴۹ حمله وحشيانه تـروريسـتـي جـان         

همجنسگرا را در اورالندوي آمـريـکـا      
نـفـر را مـجـروح            ۵۰ گرفت و بيش از 

 .کرد. او نيز در اين واقعه کشته شد

بعد از انعکـاس ايـن خـبـر در سـطـح               
جهان تحليـل هـا شـروع شـده اسـت.              

 :مروري بر تحليل ها مي کنيم

باراک اوباما اين حمله را عـمـلـي        -۱ 
تروريستي خواند که ريشـه در نـفـرت          

 .داشته است

ـلـيـس فـدرال          يکي از مقام  -۲  هاي پ
آيد مظنون  آمريکا گفته که به نظر مي

هاي تندروي اسـالمـي تـمـايـل         به گروه
  .داشته است

مير صديـق، پـدر عـمـر مـتـيـن               - ۳ 

گفته که پسرش به داليل مذهبي ايـن    
کـنـد او بـه           کار را نکرده و تصور مـي   

خاطر عقايد ضد همجنگـسـرايـي کـه       
 .داشته به اين کلوپ حمله کرده است

همسر سابق عـمـر مـتـيـن مـي                -۴ 
 .ثبات و بيمار رواني بود گويد او بي

داعش او را يکي از "رزمـنـدگـان        -۵ 
 .داعش" دانسته است

همه تفاسير و تحليل هـاي ذکـر شـده          
مي تواند تنها گـوشـه اي از واقـعـيـت            
ـروريسـم         باشد اما ريشه و اساس ايـن ت
ـه          نه اسالم است نه عقايد مـذهـبـي و ن
صرفا ريشه در نفرت از همجنسگرايـان  
ـبـي ايـن         دارد. همه اينها محصول جـان
ـيـم           کشتار است. دشوار نيست تـا بـدان
همه مذاهب تاريک انديش، ضـد زن و        
ضد همجنسگرايان اند. دشوار نيـسـت    
تا بدانيم. مذهب ضد علم و پيشـرفـت،    
و ضد تفکر و نقد است. مـذاهـب و از          

ـيـاد                  ـق جمله اسالم مـظـهـر جـمـود و ان
ذهني است. تاريخ مذاهب با جـهـالـت      

اگــر    .و ارتــجــاع عــجــيــن شــده اســت         
مذهب در اروپا و خاورميانه در شـکـل   
ـفـاتـي دارد، ايـن حـاصـل              عملکرد مت
مــهــار يــکــي در اروپــا و افســار                     
ـه              گسيختگي آن يـکـي در خـاورمـيـان
است. بخش اعظم تاريخ مسيحيت در    
همه جهان همچون تاريخ اسالم از بـدو      
پيدايش آن تـا امـروز بـا کشـتـار آزاد                
انديشان و بـي خـدايـان عـجـيـن شـده                  

 است.  

جنايت اخـيـر در آمـريـکـا ريشـه در                  
جنبشي سياسي دارد کـه از عـراق و           
ـا           سوريه و ايران و در بخـشـي از آفـريـق
ـا کشـتـار و             فعال است. اين جنـبـش ب
ارعاب سهم خود را از ثروت و قـدرت    
طلب مي کند. اين جنبش مـحـصـول       
مستقيم دين اسالم نيست. مـحـصـول    

بکارگيري اسالم در سـيـاسـت اسـت.         
محصول روي کـار آمـدن جـمـهـوري              
اسالمي توسط دول اروپايي و آمريکا 
در نشست گوادلوپ در جريان انقـالب  

 .است ۱۳۵۷ سال 

ويــروس مــذهــب در حــالــت عــادي             
بخودي خود نمي تواند در ايـن دنـيـاي      
پيشرفته در اين سطح گسـتـرده شـود،      
ـايـت کـنـد. داعـش نـه                    بچرخد و جـن
مــحــصــول غــور و بــررســي مشــتــي           
مسلمان از گور بـرخـاسـتـه در مـتـون           
قديمي اسالمي، که دستپخت شـيـوخ   
عربستان و دولت اسـالمـي تـرکـيـه و          
شکست نـظـامـي و سـيـاسـي دولـت              
آمريکا در عـراق و مـحـصـول غـيـر                 
مســتــقــيــم ايــجــاد الــقــاعــده تــوســط         

 .دولتهاي آمريکا و پاکستان است

با از بين بردن جـمـهـوري اسـالمـي و            
جنبش اسالم سياسي، ايـن تـروريسـم        

نمي تواند باز تکثير شـده و دسـت بـه          
ـايـت بـزنــد. کـاري کــه                   کشـتـار و جــن
ـلـيـسـا و                     ـا مسـيـحـيـت، ک بشـريـت ب
کشيش در انقالب کبير فرانسه انـجـام   
داده بايد در مورد اسالم و مسـجـد و         
آخوند تکرار شود. جامعه آزاد و بـرابـر    
و مرفه بـزرگـتـريـن قـدرتـي اسـت کـه               
ماتع شيوع و توليد اين طـاعـون ضـد      
بشري مي شود. دست مذهب بايـد از    
ـاه گـردد.          دولت و قدرت سياسـي کـوت
عملي که دولت هـاي سـرمـايـه داري           
حاکم بر جهان سخت با آن مخالف انـد  
اما بشريت متمدن چـاره اي جـز ايـن            

 .ندارد
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اطالعات موجود در اسناد ضميمه که بدستمان رسيده، ما را  
بر آن ميدارد که به حکم شالق بر عليه کارگران معدن طالي آق دره  

در ايران اعتراض کنيم، و همچنين ابراز داريم که شديدا نگران  
سالمت و تندرستي آقاي جعفرعظيم زاده، فعال کارگري ضد  

سرمايه داري و رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، که  
در اعتصاب غذا بسر ميبرد، مي   ۱۳۹۵ ارديبهشت  ۱۰ از تاريخ 

 باشيم.
براي گذراندن حکم شش   ۲۰۱۵ جعفرعظيم زاده از نوامبر 

سال حبس تعزيري به اتهام "اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه  
امنيت ملي" که به دليل فعاليتهاي کارگري ايشان بوده است، در  
زندان اوين محبوس است؛ اين به نظر مي رسد يکي از اتهامات  
اصلي اي است که دولت ايران بطور روتين عليه فعالين کارگري  

بکار مي برد. جعفر در اعتراض به اتهام ساختگي "اجتماع و  
تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي" و ديگر اتهامات امنيتي  
عليه او و ديگر فعالين کارگري و در محکوميت سياستهاي ضد  
کارگري روزافزون دولت ايران در يک اعتصاب غذاي نامحدود به  

 سر مي برد.
همانطور که در باال ذکر شد، ما شديدا از احکام وحشيانه   

کارگر معدن طالي آق دره که در ايران به طور   ۱۷ شالق عليه 
انجام شد، خشمگين هستيم. اين   ۲۰۱۶ علني در ماه مي 

کارگران براي امنيت شغلي و بر عليه بيکارسازيها دست به  
نفر از کارگران   ۹ اعتراض زده بودند. هچنين مطلع شده ايم که 

معدن سنگ آهن بافق واقع در استان يزد نيز به ضربات شالق و  
شرکت  (حبسهاي تعليقي محکوم شده اند. کارگران معدن بافق 

بافق) به دليل اعتصابات و اعتراضاتي  -سنگ آهن مرکزي ايران
آغاز شد دادگاهي شده بودند. چنين احكام   ۲۰۱۴ که از سال 

ضدانساني اي عليه کارگران معترض نقض فاحش کليه مقاوله  
نامه ها و دستاوردهاي شناخته شده بين المللي در رابطه با حقوق  

 کارگري و حقوق انساني بطور علي العموم مي باشد.  

شالق يک عمل به شدت بي رحمانه و نوعي شکنجه است و  
بايد بالفاصله متوقف و ممنوع شود. ما عميقا نگران سالمتي و  

تندرستي جعفر عظيم زاده و ديگر کارگران زنداني در ايران و  
خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط آنها مي باشيم. حکومت  

ايران مسئول مستقيم جان جعفرعظيم زاده و ديگر زندانيان  
سياسي مي باشد. در عين حال، ما صميمانه از جعفر عظيم زاده  

درخواست مي کنيم که به اعتصاب غذايش پايان دهد؛ مبارزه  
براي حقوق کارگران زماني قدرتمندتر است که فعالين جنبش  

  .کارگري زنده و سالم باشند
 

 :(اسامي به ترتيب الفباء) همراه با سمت و عنوان سازماني
دانشکده علوم سياسي دانشگاه         (Greg Albo)گرگ آلبو  

 يورک و يکي از ويرايشگران نشريه سوسياليست رجيستر
پ روفسور      (Kevin.B.Anderson)کوين.ب.اندرسون

  علوم اجتماعي از دانشگاه کاليفرنياي سانتا باربارا
پروفسورمحقق ممتاز اقتصاد     (Syrus Bina)سيروس بينا 

 دانشکاه مينوسيتاي آمريکا و اقتصاددان صلح و امنيت  
انستيتو پروفسور،    (Noam Chomsky)نوام چامسکي 

  MIT پروفسور زبان شناسي دانشگاه 
سازماندهنده ائتالف عليه        (John Clarke)جان کالرک  
 کانادا -فقر. انتاريو

 –استيو ارلي، فعال کارگري، ژورناليست، حقوقدان و سازمانده                
 آمريکا

 بيل فلچر جونيور، برنامه ساز راديويي، نويسنده و فعال سياسي
رئيس کميته همبستگي      (Safia Gahayr)سفيه گاهاير 

 بين المللي. کيو آنتاريو
معاون بازنشسته رئيس        (Sam Gindin)سام گين دين     

کارگران اتومبيل کانادا و مسئول سابق عدالت اجتماعي در                       
 دانشگاه يورک

برد هورنيک، دانشجوي دکتراي دانشگاه سايمون فريزر، فعال تغيير          
 سيستم و نه تغيير آب و هوا

بوريس کاگاراليتسکي، جامعه شناس و تئوريسين مارکسيست،          
 مسئول انستيتو گلوباليزاسيون و جنبشهاي اجتماعي

مايکل ليبوويتز، پرفسور بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه                
 کانادا -سيمون فريزر 

پروفسور دانشکده     (David Mc Nally)ديويد مک نالي    
 علوم سياسي دانشگاه يورک

 ديرک اوکيفي، نويسنده، ژورناليست و اديتور رسانه ريکوچت
  

) Piergiorgio(Pier)Moro(پيرجورجيو مورو                   
 دبيرارتباطات کارگري آسيا و استراليا  

رئيس محققان کانادا در             ( (Leo Panitchلئو پانيک   
اقتصادسياسي مقايسه اي و پروفسور محقق ممتازعلوم سياسي           

 از دانشگاه يورک و ويرايشگر سوسياليست ريجستر  
 مايک پالک، پرزيدنت کشوري اتحاديه کارگران پست کانادا

لئو پانيتچ، پرفسور متشخص تحقيقاتي علوم سياسي در دانشگاه          
 يورک و اديتور "سوسياليست رجيستر"

 –ميثاق پارسا، پرفسور جامعه شناسي، دانشکده دارتمورت                  
 آمريکا

نويسنده، )  Herman Rosenfeldهرمان روزنفلد(     
 مدرس و فعال عضو پروژه سوسياليستي

اينگو اشميد، هماهنگ کننده اکادميک برنامه مطالعاتي کارگري         
 در دانشگاه آتاباسکا، کانادا

 پيتر تاتچل، هماهنگ کننده بنياد پيتر تاتچل  
 مايکل يئتس، همکار سردبير نشريه مانتلي ريويو
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ژوئـن     ۲۳تـا       ۲۱از روزهاي 
نـفـر از        ۱۳۰۰شهر اسلو ميزبان 

ســراســر جــهــان بــراي حضــور در           
کنگره جهاني عليه اعـدام اسـت.       

تاکنـون   ۲۰۰۱اين کنگره از سال 
هــر ســه ســال يــکــبــار تشــکــيــل            

ــال             ــشــود. در س در    ۲۰۰۱مــي
مـونـتـرآل،       ۲۰۰۴استراسبورگ، 

ژنـو و در       ۲۰۱۰پاريس،  ۲۰۰۷
در مادريد اسـپـانـيـا        ۲۰۱۳سال 
 بود

نمايندگان کميته بين المـلـلـي    
عليه اعدام در کنگره هاي ژنـو و      
مادريد شرکت و سخنراني کردنـد  
و اکنون يک هيئت از کميته بـيـن     
المللي عليه اعدام در اين کنـگـره   

 در اسلو  حضور خواهد داشت. 
کميته عليه اعدام تقاضا کرد 
که در حضور وکال و کارشـنـاسـان    
اين کنگره در مورد چند پرونده از 
ايران صـحـبـت شـود کـه بـا ايـن                  

 ٢٣درخواست موافقت شده و روز 
ماه ژوئن قرار است در يک نشست 
در مورد اين پرونـده هـا بـحـث و           

 گفتگو شود. 
اگر دنيا عـادي بـود، پـرونـده         
هزاران اعدامي در ايران که اسناد 
غير قابل انـکـار جـنـايـت عـلـيـه               
بشريت هستنـد، امـروز بـايـد در           
نهادهاي بين المللي مورد بررسي 
و بــازبــيــنــي قــرار مــيــگــرفــت و            
عاملين و آمـريـن ايـن جـنـايـات             
محاکمه و مـجـازات مـيـشـدنـد.           
ــي                 ــســت و حــت ــي ــا عــادي ن ــي دن
نهادهاي عـلـيـه اعـدام و مـدافـع             
حقوق انسان نيز، در ايـن دنـيـاي          
وانفسا نميتوانند آنگونه که بـايـد     
و شايد، حکومتها را تحت فشـار    
گذاشته و از جنبش دادخواهي در 
اين کشورها و از جمله ايران دفاع 
بــکــنــنــد. مــا بــا تــالش فــراوان              
توانستيم در کنگره جهاني عـلـيـه    
اعدام فرصتي يافته و اين پـرونـده   
ها را مـطـرح کـنـيـم. امـيـدواريـم              
بتوانيم در برنامـه هـاي سـه روزه          
کنگره جهاني عليه اعدام به طـرق  
گوناگون، صداي مادران و پدراني 

که فرزندان آنها را کشتند، صداي 
دادخواهي مردم ايران را بـگـوش       
جهانيان برسانيم. کنگره جـهـانـي       
عليه اعدام فرصتي است گرانبهـا  
ــش               ــب ــردن جــن ــي ک ــرف ــراي مــع ب
قدرتمند و انسان دوستانـه عـلـيـه       

 اعدام در ايران! 
پرونده هايي کـه مـا خـواهـان         
بررسي کارشناسانه آنها شـده ايـم     
عبارتند از پرونده ريحانه جباري، 
زينب جـاللـيـان، سـامـان نسـيـم،            

 رضا حسيني
  

 ر�A	�� D?	ر� 
پرونده اعدام ريحـانـه جـبـاري        
دختر جواني که به اتهام قتل يکي 
از وابستگان حـکـومـت اسـالمـي        
ايران به اسم سربندي دستگير شد 
و به موضوع قتـل، حضـور افـراد        
ديگر در محل حادثـه، و بـررسـي        
کارشناسانه و دقيق ايـن پـرونـده،      
هيچ نهادي از حکومت اسـالمـي     
نپرداخت و بر عکس از همان روز   
اول، ريحانه را قاتل معرفي کـرده    
و او را تـحـت شـکـنـجـه و فشـار                
روحي و جسمي فراوان گذاشـتـه و     
در نـهـايــت او را اعــدام کـردنــد.              
پــرونــده ريــحــانــه، يــک نــمــونــه از          
سـرگـذشـت زنـانـي هسـت کـه در                
ايران در جريان دفـاع از خـود در         
مقابل تعرض جنـسـي يـک مـرد،         
متهم به قتل شده اند، ريحانـه در    
عين حال از طرف يـک وابسـتـه و        
يــک مــهــره حــکــومــت اســالمــي،        
مورد تعرض قرار گرفته بود و از     
خود دفاع کرده بود. بـررسـي يـک         
پرونده که ميـتـوانـد نـورافـکـن را           
روي نقش قوه قضاييـه حـکـومـت       
اسالمي، نقش وزارت اطالعـات،  
زندان و شکنـجـه و حـتـي رسـانـه             
هاي حکومتي و سازمـانـهـاي بـه       
اصطالح حقوق بشري و دست ساز 
حکومت اسـالمـي بـيـانـدازد کـه             
عليه مـتـهـم فضـاسـازي کـرده و               
بدون رعايت کـوچـکـتـريـن نـرم و             
استاندارد بين المللي، در نهـايـت   
زندگي يک زن جوان در ايران را بـا  

 سبعيت تمام گرفتند. 
 

	ن�*? C9ز� 
 ١٣٦١زينب جالليان متولـد    

ــاســي از                  ــي ــال س ــع ــو ف ــاک در م
 ١٣٨٨کردستـان ايـران در سـال            

دستـگـيـر و زنـدانـي شـده اسـت.                
زينب به اعدام محکوم شده و در     
بدترين شرايط روحي و جسمي در 
زندان بـوده و در خـطـر از دسـت               
دادن بينايي است. حکم اعدام او    

 به ابد تقليل يافت.  ١٣٩٠درسال 
پرونده زينب، پـرونـده زنـان و          
مــردانــي اســت کــه بــه فــعــالــيــت          
سياسـي و يـا مسـلـحـانـه عـلـيـه                  
حکومت اسالمي دست زده و در     
دادگاههـاي چـنـد دقـيـقـه اي بـه                
اعدام محکوم شده و در زنـدانـهـا      
آنها را تا پاي مرگ شکنجه کـرده  

 و ذره ذره آنها را آب ميکنند. 
 

�	�	ن ��> �A#�م �� 
 ا(6ام ��?�ان 

 ٢٩سـامـان نسـيـم  مـتـولـد                
اسـت در زمـان          ١٣٧٣شهـريـور     

دستگيري به سن قانوني نـرسـيـده    
بود در دادگاه انقالب مهـابـاد بـه      
اعدام محکوم شد و ديوان عـالـي     
حکومت اسـالمـي ايـن حـکـم را              
تائيد کرد. سامان نسيم را بـارهـا    
تا پاي چوبه دار برده اند و مدتهـا  
خانواده اش فکر ميـکـردنـد او را        
اعدام کرده اند، رفـتـار حـکـومـت        
اسالمي بـا زنـدانـيـان نـوجـوان و             
کودک و رفتار با خـانـواده هـا در          
اين پرونده مـورد بـازبـيـنـي قـرار             

 ميگيرد. 
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سـالـه اهـل         ٣٤رضا حسيني 
ماه  ٣کوهدشت لرستان سه شنبه 

در قـزل حصـار اعـدام         ٢٠١٦مه 
شد. او متهم مواد مخـدري بـود.      
به او اجازه مالقات بـا هـمـسـر و         
خانواده اش را ندادند و سبعانه به 
همراه سه نفر ديگر اعدام شـد. او     

يکي از هزاران نفر اعدامي مـواد  
مخدري در ايـران اسـت کـه بـايـد            
توجه دنيا به آنها بـيـش از پـيـش         
جلب شود. او يک نـمـونـه بسـيـار           
روشن از جـوانـانـي اسـت کـه بـه                 
اتهـام مـواد مـخـدري روزانـه در              
ايران اعدام ميشوند.اينهـا حـتـي       
شانس بخشيده شدن در پاي چوبـه  
دار را نـــدارنـــد چـــون شـــاکـــي               
خصوصي اينها حکومت اسـت و      
برخالف مردمي که عزيـزان خـود     
را از دست داده انـد و بـارهـا در            
پاي چوبه دار محکوم به اعدام را   
مي بخشند، کسي اينها را نـمـي       

مـاه   ١١بخشد. او شکنجه شده و  
مالقات نداشته و با فريبکاري بـه  
او گفته اند، اتهام را بپـذيـر بـعـدا       
ترا مي بخشيم و سپس اعـدامـش   
کردند. قاضي به او ميگويـد اگـر      
بي گناه باشي به بهشت ميروي و   

 راحت اين جوان را کشتند. 
بررسي پرونده رضا حسـيـنـي،    
روشن کردن ابعاد قـتـل عـمـد در           

ايران عليه متهمين مواد مخدري 
است جواناني کـه لشـکـر ذخـيـره            
اعداميها در ايران هسـتـنـد و در        
بدترين شرايط و با تحـقـيـر آمـيـز        
ترين رفتار آنهـا را دسـتـه دسـتـه            

 ميکشند. 
مينا احدي چـهـره سـرشـنـاس        

مبارزه با اعـدام هـمـچـون وکـيـل            
محـکـومـيـن بـه اعـدام و اعـدام                
شدگان، وکيل خانواده هايي  کـه      
عزيزان آنهـا بـه دسـت حـکـومـت             
اسالمي اعدام شده اند، به هـمـراه   
يک تيم از کميته بين المللي عليه 
اعدام در اين کنگـره حضـور مـي        
يابد و همـه ايـن فـعـالـيـن عـلـيـه                
ــد، صــداي               ــظــر دارن اعــدام در ن

دادخواهي مردم ايران را در اسلـو   
و در اين کنگره مهم بين الـمـلـلـي     

 طنين افکن کنند.
کميته بين المللي عليه  

 اعدام
 ١٣٩٥خرداد  ٢٥
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