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سلب تابعيت شيخ عيسي قـاسـم   
آخــونــد شــيــعــي بــحــريــنــي تــوســط          
حکومت آل خليفه، موضوعي اسـت    
که نزاع و رقابت و کشاکش مـنـطـقـه     
اي جمهوري اسالمي با حکومتـهـاي   
عربي را بار ديگر شـدت داده اسـت.       
دولت بحرين اخـيـرا تـابـعـيـت شـيـخ             

قــاســم را لــغــو کــرده و شــمــاري از                
طرفدارانش دسـت بـه اعـتـراض زده           
اند. بطور قطع حکومت بحرين حمله  
به اين آخوند شيعي که مورد حمايـت  
جمهوري اسالمي ميباشد را بـا ايـن     
ارزيابي شدت داده است که موقعيـت  
بين المللي حکومت اسـالمـي بـراي        
تعرض و حمايت از جريانات اسالمي 
ـيـسـت.      ۳ صفحه  در کشورهاي ديگر مناسب ن
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 2 ۱۳۹۵ تير ۲۴ انترناسيونال 

در روزهاي اخير موجـي  انترناسيونال:  
از افشــاگــري فــيــش هــاي حــقــوقــي           
نجومي مديران در جمهوري اسالمـي  
به راه افـتـاد. تصـاويـر ايـن فـيـشـهـا                   
صفحات پرتيراژتريـن روزنـامـه هـاي         
داخل کشور را پر کرده و يک موضـوع  
مهم مطـرح در مـديـاي اجـتـمـاعـي              
است. مدير عامل بيـمـه مـرکـزي در          
اين رابطه ناچار به استـعـفـا شـد. ايـن           
افشاگري ها نشان ميدهد که نه فقـط  
حقوق هاي ده ها و حـتـي چـنـد صـد            
ـلـکـه                  ميليـونـي پـرداخـت مـيـشـود ب
صدها ميليون هم تـحـت عـنـاويـنـي           
نــظــيــر کــارانــه پــرداخــت مــيــشــود.           
اصــولــگــراهــا و جــنــاح حــکــومــتــي         
مخالف دولت روحاني را مسئول ايـن  
وضــعــيــت مــيــدانــنــد و بــعــضــي از           
مقامات حامي دولت به روال هميشه 
مدعي هستند اين وضعيت مـيـراث     

 ؟  دولت قبلي است. نظر شما چيست
حـقـوقـهـاي نـجـومـي             حميد تقوائـي:  

مقامات حکومتي به اين يا آن دولـت  
و کابينه محدود نميشود. حقـوقـهـاي     
هنگفت چند ده ميليوني نيـز مـانـنـد       
اختالسها و دزديهاي ميلياردي، جزء 
ساختار نظـام جـمـهـوري اسـالمـي و             
جلوه ديگري از فساد همه جانبه رژيـم    

 حاکم است.    
ايــن واقــعــيــت را هــمــه مــردم              
ـه بـر        ميدانند. همه ميدانند که مسـال
سر سوء مديريت يا اشتباهات اين يـا  
ـلـي يـا فـعـلـي                  آن کابينه و دولـت قـب
ـه اي اسـت         نيست. اين تصوير احمقان
کــه جــنــاحــهــاي حــکــومــتــي تــالش         
ـه بـدسـت بـدهـنـد.             ميکنند از مسـال
حقوقهاي نجومي يـک جـزء ضـروري         
کارکرد اقتصاد مافيائي حاکم اسـت.  
ـقـال              اين مکانيسمـي اسـت بـراي انـت
ثــروت جــامــعــه بــه جــيــب گشــاد                

 ۶۰ مسئولين و مقامات. حقوقهاي    
ميليـونـي در نـظـامـي           ۱۰۰ و  ۸۰ و 

پرداخت ميشود که حداقل دسـتـمـزد      
را کمتر از يک چهارم خط فقر تعـيـيـن    
کرده است و مـدعـي اسـت تـوانـائـي             
افزايش حقوق کارگران حتي در سطـح  
خط فقر رسما اعالم شده (سه و نـيـم        
ميلـيـون تـومـان) را نـدارد! ايـن دو                   
واقعيت متضاد جزء مکمل همديگـر  

و دوبــال اقــتــصــاد مــافــيــائــي نــظــام          
هســتــنــد. کــوه ثــروت يــک اقــلــيــت             
مفتخور بر دره فقر اکـثـريـت عـظـيـم           
مردم شريف و زحـمـتـکـش بـنـا شـده            

 است.     
در زمينه چپاول مردم جـمـهـوري      
اسالمي يک رژيم استثنائي است. در    
همه کشـورهـا  بـيـن درآمـد يـک در                 
ـه در صـد                 صديهاي حاکم و نـود و ن
مردم فاصله فاحشي وجود دارد امـا      
ـه نـيـز       جمهوري اسالمي در اين زمين
مانند اعـدام و سـرکـوب رکـورد دار             
است. کمتر کشوري را پيدا ميکـنـيـد     
که حقوق يک مديـر دولـتـي بـيـش از            
صد و بيست برابر حداقل دستمـزد در    
آن کشور باشد. در راس سرمايه داران   
و يک درصديهاي حاکم در ايـران آيـت     
اهللا ها و وابستگانشان و سران سپاه و   
بسيج و مقامات و مـديـران دولـتـي           
قـرار دارنـد و حـقـوقـهـاي نـجـومـي،                  
همانند دزدي و اخـتـالس و فسـاد و            
فعال مايشائي و سـلـطـه انـحـصـاري           
باندهاي مافيائي حکومت بر بندرهـا  
و معادن و منابع و جنگلهـا و ديـگـر        
منابع اموال عمومي جامـعـه و "گـم         
شدن" اقالم ميليارد دالري از بودجه و  
ــخــشــي از               ــتــي، ب در آمــدهــاي دول
مکانيسم پروار شدن يک درصديـهـاي   
حاکم به قيمت فقر و مسکنت هر چـه    
بيشتر اکثريـت عـظـيـم مـردم اسـت.             
دولت در ايـران مـثـل يـک دسـتـگـاه                  
عظيم چپاول و غارت جـامـعـه عـمـل        
ـقـطـه نـظـر نـيـز                         ميـکـنـد و از ايـن ن
جمهوري اسـالمـي گـوي سـبـقـت را             
حتي از فاسد ترين حکومتهاي دنياي 

   معاصر ربوده است.
 

پـرداخـت چـنـيـن           انترناسـيـونـال:    
حقوق هايي در جـمـهـوري اسـالمـي            
تازگي ندارد ولي چه عـامـلـي بـاعـث        

 شده که اين افشاگري ها براه بيفتد؟
ــن                ــت اي ــي: عــل ــوائ حــمــيــد تــق
افشــاگــريــهــا حــاد شــدن اخــتــالف و          
کشمکش بين جناحهاي حـکـومـتـي       
است. اصولگرايان تـالش مـيـکـنـنـد          
دولت روحاني را مسئول اين وضعيت 
قلمـداد کـنـنـد و در مـقـابـل جـنـاح                    
روحاني دولت احمدي نژاد را منشـا و    

باني حقوقهاي هنگفت مـيـدانـد. در         
رونمائي از دزديـهـا و اخـتـالـسـهـاي              
ميلياردي يکديگر نيز همين حمـالت  
متقابل بين جناحها را شاهد هستيم. 
ريشه اين اختالفات حکومتي الـبـتـه      
هـيـچـيـک از ايــن مسـائـل نـيـســت.                 
مقامات و بـانـدهـاي حـکـومـتـي از              
هردو جناح در سرکيسـه کـردن مـردم        
شريک و همدسـت يـکـديـگـرنـد و بـر              
خالف آنچه ادعا ميـکـنـنـد دغـدغـه         
هيچکدامشان "مبارزه با فساد" و يـا      
"حــراســت از بــيــت الــمــال" نــيــســت.            
اختالفات جناحها در اساس سيـاسـي   
ـقـاي نـظـامشـان              و بر سر اسـتـراتـژي ب
است. اين اخـتـالف کـه هـمـيـشـه از                 
همان زمان خميني و کشمکـش بـيـن      
حزب جمهوري اسالمي و جناح بـنـي     
صدر به شکل اختالف ميان دو جناح 
اصولگرا و اصالح طـلـب بـروز پـيـدا            
ـلـج                کرده است با تشـديـد بـحـران و ف
اقتصادي حکومت به نقطه اوج خـود      
رسيد. توافق هسته اي با غرب تـنـهـا     
ــت از ورشــکــســتــگــي                ــرون رف راه ب
ـه نـظـر مـيـرسـيـد و                 اقتصادي رژيم ب
بهمين دليل روحاني و طرفدارانش بـا    
خط توافق هسـتـه اي و عـاديسـازي           
روابط بـا غـرب دسـت بـاال را پـيـدا                 
کردند و دولت را در دسـت گـرفـتـنـد.        
ـه            خامنه اي و اصولگـرايـان نـاگـزيـر ب
توافق هسته اي تـن دادنـد امـا خـط             
قرمزشان عاديسازي روابط بـا غـرب     
است. از نـظـر خـامـنـه اي و جـنـاح                     
اصولگرا دست کشيدن از غربستيـزي  
براي حکومتي که اساس ايدئولوژي و 
استراتژيش مرگ بر آمريکا و حمله به 
شيطان بـزرگ اسـت مـعـنـائـي بـجـز               
خودکشي سياسي نـخـواهـد داشـت.         
واقعيت هم همـيـن اسـت. جـمـهـوري            
اسالمي دست شسته از دشـمـنـي بـا         
ـقـا دارد کـه               غرب همانقدر شـانـس ب
نازيسم دست شسته از خصـومـت بـا        
يهوديان. مردم به چنـيـن حـکـومـتـي          

 مهلت نخواهند داد. 
از سوي ديگر هر درجه گشـايـش     
ـه عـرصــه                   اقـتـصـادي و راه يــافـتـن ب
ـلـزم         اقتصاد و سياست جهـانـي مسـت
عادي سازي روابـط بـا غـرب اسـت.           

 -اين خطي است کـه جـنـاح روحـانـي         

رفسنجاني دنبال ميکند. هـدف هـر        
دو جنـاح حـفـظ نـظـام اسـت. يـکـي                  
ميخواهد با استحاله به يک نظام غيـر  
متخاصم با غرب مـوجـوديـت نـظـام        
متبوعش را حفظ کند و ديـگـري بـا        
تاکيد برهويت ضدغربـي نـظـام. امـا          
بطور واقـعـي حـکـومـت راه نـجـاتـي               
ندارد. پارادوکس رابطـه بـا غـرب در           
چارچوب نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي              
قـابــل حــل نـيــســت. تـا زمــانـي کــه                 
ـه      جمهوري اسالمي بر سر کار اسـت ن
گشايش اقتصادي امکان پذيـر اسـت     

 و نه عاديسازي رابطه با غرب.
يــکــي از نــتــايــج جــانــبــي ايــن            

کشمکش افشاگريهـاي جـنـاحـهـا از          
ـه آن                 يکديگر اسـت کـه آخـريـن نـمـون
ـه حـقـوقـهـاي نـجـومـي               همين مسـال
است. رسوائي اي که خود مـقـامـات       
حکومتي از آن با عـنـوان "سـونـامـي         
فيشهاي حقوقي" نـام مـيـبـرنـد. ايـن             
سونامي روز بروز حادتر خواهد شد و   
بيشتر اوج خواهد گرفت. کشـمـکـش       
جناحها بر سر بقا است امـا هـر قـدر          
عليه يکديگر بيشتر افشاگري کـنـنـد    
بقايشـان از جـانـب جـامـعـه و تـوده                   
معترض مـردم بـيـشـتـر زيـر سـئـوال               
مــيــرود، مــنــفــورتــر و مــنــزوي تــر             
ميشوند و بخـشـهـاي وسـيـعـتـري از            
ـلـيـت نـظـامشـان                 جامعه را عـلـيـه ک
بسيج ميکنند. کشمکش جناحها بـر   
سر بقا خـود زمـيـنـه سـاز و عـامـل                
موثري در روند بچالش کشيـده شـدن     
حکومت از جانب توده مردمي اسـت  
که مدتهاست براي بزيـر کشـيـدن  آن          

 در کمين نشسته اند.  
 

ـه نـظـر مـيـرسـد              انترناسيونـال:   ب
مقامات حکومتي هم مـتـوجـه ايـن         
"خـطـر" بـي آبـروئـي کـل نـظـامشـان                    
هستنـد. وزيـر بـهـداشـت جـمـهـوري                
اسالمي در يادداشتي اين افشاگريهـا  
را شمشير دولبه دانسته است کـه اگـر     
چه يک لبه آن دولت روحانـي را هـدف       
گرفته، ولي لبه ديگر آن "روحانـيـت و      
نظام" را نشانه رفته است.  خامنـه اي      

خـرداد در يـک          ۳۱ نيز روز دوشنـبـه     
ـه   سخنراني جناحهاي رژيم را دعوت ب
ـفـتـه           اتحاد کرد. حسن روحاني هـم گ

است که حقوق باالي چند مدير نبـايـد   
به يک مسئله مـلـي تـبـديـل شـود و               
خــواســتــار هــمــدلــي در بــيــن دســت           
اندرکاران رژيم شده است. اين تالشهـا   
تا چه حد ميتواند اختالفات جنـاحـي   
را تخفيف بدهد و از رسوائي بـيـشـتـر     

 حکومت جلوگيري کند؟ 
ـقـوائـي: ايـن اولـيـن بـار                  حميد ت
نيست که خامنه اي و ديگر مقامات 
از ضرورت اتحاد صحبت ميکـنـنـد.    
مــعــمــوال بــعــد از هــر افشــاگــري و              
رونمائي از فساد و دزديهاي يکديگـر  
ـه بـي آبـروئـي                  بخاطر کـنـد کـردن لـب
"روحانيت و نظام" در فوايد وحـدت و        
همدلي منبر ميروند و هـمـديـگـر را           
نصيحت مـيـکـنـنـد. ايـن تـالـشـهـا                   
ــتــا از شــدت                مــمــکــن اســت مــوق
اختالفات بکاهد اما طولي نميکشـد  
ـه ديـگـري دعـوا بـاال             که بر سر مسال
ميگيرد. مساله آنست که هـر جـنـاح       
ميخواهد رقيبـش را از مـيـدان بـدر             
کــنــد بــي آنــکــه مــوقــعــيــت خــودش          
تضعيف بشود و ايـن امـکـان پـذيـر              
نيست. همـه مـقـامـات و بـانـدهـاي               
حکومتي از ولي فقيه گرفته تـا امـام     
ـه             ـق جمعه فالن شهرسـتـان چـنـان سـاب
مشترک و همدستي و همراهي اي در   
دزدي و فساد و غارت و جنايت عليه 
مــردم  دارنــد کــه هــر رونــمــائــي و                 
افشــاگــري خــواه نــاخــواه دامــن کــل           
حکومت را ميگيرد. در واقع مـحـور    
اتحاد باندهاي حـکـومـتـي غـارت و          
سرکوب مردم است! وقتي خامنـه اي     
و يا روحاني و يا فالن امام جمـعـه در     
فوايد وحدت و همدلي منـبـر مـيـرود       
ـه مشـتـرک و                     ـق در واقـع هـمـيـن سـاب
وحدت منافع در دزدي و جنايت را به 
جناح مـخـالـف يـادآوري مـيـکـنـد.                
ازينرو نه تنها در سونامي حقـوقـهـاي    
نجومي، بلـکـه در پـس هشـدارهـاي            
وحدت طلبانه جناحهاي حـکـومـتـي       
نيز مردم مشارکت و همـدسـتـي کـل       
باندهاي حکومتي را مي بيـنـنـد. در       
هــر حــال ايــن کــل نــظــام جــمــهــوري            
اسالمي است که بيش از پيش در نزد 
 توده مردم رسوا و بي اعتبار ميشود.  
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جمهوري اسالمي با دولت روحاني و   
استراتژي برجام تـالش مـيـکـنـد در            
منطقه تنش زدايي کند تا بلکه فضـا  
را براي مراودات اقتصادي و سرمايه 
گذاري و تحرکي در اقتصـاد در گـل       
مانده حکومت آماده کند و کمتـريـن   
چيزي که احتياج دارد وارد شـدن بـه         
يک حالت جنگي و بحران ديپلماتيـک  

 ديگر در منطقه است. 
امـا در بــرابـر ايـن اقـدام قـاســم                
ســلــيــمــانــي فــرمــانــده ســپــاه قــدس          
جمهوري اسالمي در بيانيه اي بسيار 
تند رهبران بحرين را مورد حمله قرار 
داده و حتي از سرنگونـي "حـکـومـت        
ـتـه اسـت.           سفاک آل خليفه" سخن گـف
ـنـا            ـي ـق قاسم سليماني نوشته اسـت "ي
ـنـد                    ـفـه) مـي دان ـي آنها (رژيـم آل خـل
تجاوز به حريم آيت اهللا شيخ عـيـسـي    
قاسم خط قرمزي است که عبور از آن 
شعلـه اي از آتـش را در بـحـريـن و                    
سراسر منطقه پـديـد خـواهـد آورد و           
بــراي مــردم راهــي جــز مــقــاومــت             
ــد             ــواهـ ــخـ ــي نـ ــاقـ ــه بـ ــانـ ــحـ مســـلـ
ـفـه           ـي گذاشت.قطعا تاوان آن را آل خـل
پرداخت خواهد کرد و نتيـجـه آن جـز        
 نابودي اين رژيم سفاک نخواهد بود."

اين يک نوع اعالن جنـگ اسـت.     
سليمانـي در سـالـهـاي اخـيـر بـطـور                 
شخصي در امـور سـيـاسـي دخـالـت           
مستقيمي نکـرده اسـت. بـه هـمـيـن              
دليل تحليگـران مسـائـل ايـران ايـن            
حرکت او را بيش از آنکه تعرضي بـه    
حکومت بحرين ارزيابي کنند، سوت 
شروع وارد شدن به ميدان سيـاسـت و     
ـنـد.             رقابت با حسـن روحـانـي مـيـدان
بعبارت ديگر دولت روحانـي در ايـن       
ـتـه     ماجرا از دوسو زير حمله قرار گـرف
اســت. هــم يــک آخــونــد و آيــت اهللا                
طرفدار حکومتش را دارند بـا سـلـب      
ـنـد و هـم                   تابعيت مـحـکـوم مـيـکـن
جناحي از حکومت و حتي يـکـي از       
فرماندهان نظامي رده باالي خـودش  
سرخود بيانيه ميدهد و شيپور جنگ 
با يک کشور ديگر را به صدا در مـي    

 آورد. 
اما بيانيه قاسم سليماني بيش از 
هرچيز وضعيت درهـم ريـخـتـگـي و            
بلبشو در درون حکومت اسالمـي را    
بــازتــاب مــيــدهــد. اگــر قــرار بــود               
حکومت اسالمي ايران به حـکـومـت    

بحرين اعتراض کند، طـبـق عـرف و        
روال مــعــمــول هــمــه دولــتــهــا، ايــن            
اعتراض ميبايسـت از جـانـب وزيـر           
خـــارجـــه و مـــقـــامـــات رســـمـــي              
ديپلماتيکش صـورت گـيـرد، نـه از             
سوي يک فرمانده نظامي. لحن بيانيه 
ـيـمـاتـوم و                   ـت سليمانـي بـه شـکـل اول
ـلـکـه              ـيـسـت ب ـيـک ن اعتراض ديپلمات

 حالت اعالن جنگ دارد. 
ـنـش و کشـاکـش            با اين بيانيه ت
ميان جـمـهـوري اسـالمـي و دولـت               
بحرين و عربستان نيز که في الحال با 
جنگهاي نيابتي در يـمـن و عـراق و            
سوريه با حدت جـريـان دارد، قـطـعـا          
اوج ديگري خواهـد گـرفـت. در مـاه            
ژانــويــه گــذشــتــه وقــتــي کــه دولــت            
عربستان شيخ نمر يکي از آخوندهاي 
ــران                   ــعــي را اعــدام کــرد در اي شــي
حــکــومــت اســالمــي شــروع بـــه                
رجزخواني کرد و حزب اللهي هـايـش   
را به سوي سفارت عـربسـتـان کـيـش        
داد تا سفارت اين کشور را بـه آتـش         
بکشند. ايـن اقـدام کـامـال بـه زيـان                
حکومت اسالمي تمام شد و بـاعـث       
شد که مـوضـوع اعـدام شـيـخ نـمـر                
ـتـهـاي           ـيـشـتـر دول حاشيه اي شود و ب
منطقه حکومت اسالمي را محکـوم  
کنند. جمهوري اسالمي نـاچـار شـد         
چندين بار عذرخواهي کنـد و اعـالم       
کند که حمله بـه سـفـارت عـربسـتـان           
ربطي به حکومت ندارد و عاملينـش  
بــازداشــت و زنــدانــي شــده انــد. در               
ماجراي بحرين به همين دليـل سـران     
ـيـاوردنـد و             حکومت کف بـر دهـان ن
ـيـه         ـيـان تالش کردند آرام باشند. اما ب
سليماني خيلي مناسـب تـر از آتـش          
زدن سفارت به کمک رقباي مـنـطـقـه       

 اي حکومت آمد.   
آنچه در ايـن مـيـان مـهـم اسـت             
توجه به اين واقعيت است که منطـقـه   
خاورميانه و شمال آفريقا يک منطـقـه   
انفجاري است. يک بـحـران سـيـاسـي           
حاد و بسيار خـطـرنـاک در مـنـطـقـه              
مدتهاست جريان دارد که هنوز بهيچ 
وجه تعيين تکيلف نشده اسـت. دوره     
کــنــونــي دوره بــازتــعــريــف جــايــگــاه         
دولتهاي منطقـه اسـت کـه هـمـگـي             
ـيـش      بسرعت به سمت نظامي گري پ
ميروند. بسـيـاري از حـکـومـت هـا                
ثبات سياسي ندارند و بـا خـيـزش و          
شورش و انقالبات زير پايشان سسـت  
شده است. دولت آمريکا نيز بـعـد از        

شکستهايش در عراق و افغانستان از 
نظر بين المللي تضعـيـف شـده و در          
ـتـوانـد طـبـق               موقعيتي نيسـت کـه ب
معمول يک جانبه و با کودتا و حـملـه     
ـيـک                  ـلـمـات ـپ نظـامـي و فشـارهـاي دي
اهداف و سياستهاي خودرا به دولتهـا  
ـبـي        تحميل کند. تضعيف سلطـه طـل
ـلـوک         آمريکا بعد از دوره فـروپـاشـي ب
شرق، خالء ها و حفره هاي عظـيـمـي    
در دنيا ايجاد کرده که باعث ميشـود  
کشاکش بر سر مناطق نفوذ مـجـددا   
باز شود. دولتهاي منطقه خاورميانـه   
مدتهاست تالش ميکنند با سازمان 
دادن و بســيــج دســتــجــات تــرور و              
باندهاي مذهبـي و قـومـي و انـواع             
گروههاي دست ساز، اين خالء ها را   
پر کنند و موقعيت دروني خـودرا بـا     
اتکا به تقويت جـايـگـاه مـنـطـقـه اي            

 خود بهبود بخشند. 
در اين فضاست که بيانيه قـاسـم     
ـيــمـانــي مــعـنــا پــيـدا مـيــکـنــد.               سـل
سليماني نماينده جناحي از حکومت 
است که شکست بـرجـام و سـازش و          
ـنـد و از                ـي معامله با غرب را مـي ب
ــده حــکــومــت            مــوقــعــيــت شــکــنــن
اسالميش در داخـل بشـدت نـگـران           
است. بوق و کرناي بـرجـام اکـنـون بـا          
ـتـا طـوالنـي و                  گذشـت زمـانـي نسـب
پديدار نشدن هيچ تحـولـي، فـروکـش       
کرده است. طرفداران روحاني که قبل  
از برجام وعده گشايش و فـراوانـي و         
رونق ميدادند، اکـنـون بـه مـنـاديـان             
صبر کنيد اوضاع بعدا خوب ميشود 
تبديل شده اند. صـداي اعـتـراض بـه          
بيکاري و گراني و در داخل ايـران بـه       
نحوي رسا بگوش ميرسد. اعـتـراض    
به فيشهاي حقوقي دسـت انـدرکـاران      
حکومت خود گوشـه اي از فضـا را           
بازتاب ميدهد. هردو جناح حکومت 
در برابر فضاي بحران و خشم مـردم و    
ـتـصـادي و         رکود و درهم ريختگي اق
سست شدن زير پـاي حـکـومـت بـي            

 پاسخ و در بن بست مانده اند.
سليمـانـي و جـنـاح نـظـامـي و                 

اصولگراي حکومت، با بحران سازي 
نظامي، تالش ميکند فضـا را گـل         
آلود کند و تـوجـه هـا را بـه سـمـت                   
ديگري ببرد و از ايـن طـريـق هـم در             
برابر مردم معترض قدرقدرتي خودرا 
برخ بکشد و توجـه هـا را بـه سـمـت              
نزاعهاي منطقه اي بکشاند، و هم در 
عين حال دولت روحاني را تضعيف و 
زيرپايش را سست کند و زمينه کنـار  
 زدنش را در آينده نزديک مهيا نمايد. 

ـيـه قـاسـم                  ـيـان ـيـل ب به همـيـن دل
سليماني بيش از آنکه عليه آل خليفـه  
ـيـه               ـيـش از آنـکـه عـل باشد، و حتي ب
جناح روحاني باشد، تقـاليـي تـازه از        
جانـب جـنـاحـي از حـکـومـت بـراي                 
ـتـه                  ـتـرل از دسـت رف بازگـردانـدن کـن
حکومت اسالمي بر اوضاع داخـلـي     
خويش است. به همين دليل هـم ايـن      
بيانيه بازتاب گسترده اي در رسـانـه         
هاي حـکـومـت داشـتـه اسـت. ايـن                 
بيانيه قطعا با چراغ سبز خامنه اي و   
ـتـشـر شـده               سران سپاه پـاسـداران مـن
است.  اين بخش از سران حـکـومـت       
ـنـسـت کـه بـا             اسالمي ارزيابيشان اي
حــمــايــت از شــيــخ عــيــســي قــاســم            
ـبـش                    ـنـد يـک بـار ديـگـر جـن ميتـوان
گسترده اي را در برابـر حـکـومـت آل         
خليفه که آنهم دچار رقابـت و بـحـران        
ـنـد،           دروني حادي ميبـاشـد دامـن زن

ــن                  ــحــري جــاي پــاي خــودرا را در ب
ـبـاي           بازيابند، و از اين طـريـق هـم رق
منطقه اي خود مـثـل عـربسـتـان را            
تضعيف کنند و هـم فضـاي داخـلـي         
ـقـر      ايران را بجاي بحث بر اقتصاد و ف
ـنـهـا، بـه سـمـت                و گراني و امـثـال اي
رجزخواني هاي جنگي سوق دهـنـد.     
اين بيانيه بارديگر تاکيد ميکنـد کـه     
حکومت اسالمي بـا بـحـران سـازي           
ـبـي           نظامي و کشاکش و جـنـگ طـل
ميتواند زنده بماند. اين يک مـاشـيـن       
کــامــال نــظــامــي و جــنــگــي اســت.          
کارکردش اينگونه است. و صفوفـش   
ـتـه اسـت. بـراي                اينگونه شـکـل گـرف
خالص شدن از خطر جنگ و تـهـديـد    
کشاکشهاي خطرناک نظامي بايد بند 
 از بند کليت اين حکومت جدا کرد. 
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ـلـغ     ۵۰ در پاسخ به فراخوان حزب براي يک کمپين  هزار دالري تاکنون مـب
دالر ديـگـر بـاقـي            ۲۵۶۵۰ دالر جمع آوري شده است. هنـوز      ۲۴۳۵۰ 
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 4 ۱۳۹۵ تير ۲۴ انترناسيونال 

 

افشاي حقوق هـاي   انترناسيونال:  
نجومي  نفرت و بيزاري علنـي مـردم     
ـه          را بدنبال داشته است. در واکـنـش ب
ـه                  اين واقعـه چـه تـوقـعـات و خـواسـت
هايي ميتواند مطرح شود؟ فـراخـوان     

 شما به مردم چيست؟
ـقـوائـي:     اولـيـن خـواسـت          حميد ت

حسابرسي و مـحـاکـمـه عـلـنـي کـل               
مقامات و مسئوليني است که چنين 
حقوقهاي نجومي اي دريـافـت کـرده          
اند و يا در تصـويـب و پـرداخـت ايـن            
مبالغ هنگفت نقش داشته اند. طـبـق    
حتي قوانين موجود سقـف حـقـوقـهـا        
ـه يـک              نبايد از هفت برابـر حـقـوق پـاي
کارمند عادي بيشتر باشد. خود ايـن     
قانون بشدت تبعيض آميز اسـت امـا     
حتي بر مبنـاي هـمـيـن قـانـون هـمـه               
کساني که اين حقوقهاي هنـگـفـت را      

دريافت کرده و يا در روند تصـويـب و       
پرداخت آن نقش داشته و از آن مـطـلـع    
بوده اند بايد تحت تعقيب قرار بگيرند 
ـه        و به محاکمه کشيده بشونـد. مسـال
ـه چـنـد مـديـر دولـتـي و                       ـقـط ب هم ف
مقامات معدودي که اسمشـان افشـا     
شده محدود نميشود. همه مـقـامـات     
باالي حـکـومـت از رئـيـس جـمـهـور               
گرفته تا وزرا و وکال و مديرکل هـا و      
امراي سپاه و ارتش و غيره حقوقـهـاي   
هنگفتي دريافت ميکنند که مبلغ آن 
چندين ده برابر حـقـوق يـک کـارمـنـد             
عادي و يا کارگر است. بـايـد مـيـزان          
حقوق همه مـقـامـات عـلـنـي اعـالم            
بشــود. اگــر حــتــي يــکــي از اقــالم                
حقوقهاي نجومي افشا شده در ايـران      
در هر جامعه اي با حداقلي از حساب 
و کتاب اعالم شده بـود مـردم دولـت          
ـه اسـتـعـفـا         مربوطه را يک شبه وادار ب
کرده بوند. فرق جمهوري اسـالمـي بـا       

ـه                 ـه ب بقيه دولتها ايـنـسـت کـه مسـال
دزدي و فساد اين يا آن مقام مـحـدود   
نيست بلکه همه مقامات از بـاال تـا         
پائين و در واقع کل سيستـم را در بـر         
ميگيرد. مردم بايد براي برچيدن کـل     
اين سيستم بميدان بيايند. نـيـروهـا و         
احزاب چپ و انقالبي، فعالين جنبـش  
کارگري و ساير جنبشهاي اعتـراضـي   
بايد بر متن هر افشاگري حـکـومـتـي       
ها از يکديگر واقعيت فساد و دزدي     
کل نظام جـمـهـوري اسـالمـي را  در              
برابر انظار جامعه قرار بـدهـنـد و کـل         

 اين نظام را بچالش بکشند.    
ــگــر افشــاي ايــن                 از ســوي دي
حقوقهاي نجومي بار ديگر شکاف و   
تفاوت عظيمي که بين حـقـوقـهـا  در         
جامعه وجود دارد را برجسته ميکنـد  
و در مــحــور تــوجــه جــامــعــه قــرار               
ميدهد. در اين شرايط ميتوان و بايـد   
با تاکيد و مبرميت بيشتري مـبـارزه     
براي افزايش دستمزدها را در دسـتـور     
ــيــن و                  قــرار داد. فــي الــحــال فــعــال

ــهــاي کــارگــري و احــزاب و               تشــکــل
نيروهاي چپ خواست افزايش حـداقـل   
ـقـر                 ـه سـطـح الاقـل خـط ف دستمزد  ب
رسمي (سه و نيم ميليون تـومـان) را        
مطرح کرده اند. اکنون که روشن شـده     
است حقوقهائي بيش از بيسـت بـرابـر      
اين مبلغ به مديران و مقامات بـاالي    
ــرداخــت مــيــشــود هــمــه               ــتــي پ دول
استدالالت مخالفين رقم سـه و نـيـم          
ميليون تومان حداقل دستمزد مبنـي  
بر اينکه اين رقم با شرايط اقـتـصـادي    
ـه                 ايران خـوانـائـي نـدارد، واقـع بـيـنـان
نيست، دولت بودجه ندارد و غـيـره و         
ـه هـوا مـيـرود.            غيره دود ميشود و ب
افشاگري از حقـوقـهـاي نـجـومـي در           
ـفـيـن افـزايـش         واقع افشاگري از مخال
ـلـيـونـي دسـتـمـزهـا نـيـز                سه و نيم مي
هست. در اين شـرايـط بـايـد بـا حـق                
بجانبي و جديت و تعـرض بـيـشـتـري        
مبارزه براي افزايش دستمزدها را پـي    

 گرفت و به پيش برد.  
 -در بيانيه مشتـرک عـظـيـم زاده        

عبدي که حمايت وسـيـعـي را بـخـود          
جلب کرده است بر خـواسـت افـزايـش         
دستمزد کارگران و حـقـوق مـعـلـمـان             
تاکيد شده است. اين بيانيه پالتفرمي  
بـراي اعـتــراض کـل جــامـعـه اســت.              
مبارزه براي افزايش دستـمـزدهـا امـر       
مبرم نه  تنها کارگران و معلمان بلکـه  
همه کارکنان و حقوق بگيران عادي و   
توده نود و نه درصدي مردم است. اين  
مبارزه بالقوه ميتواند بخش عظيـمـي   
از مردم را در کنار و  همدوش جنبش 
کارگري بميدان بـيـاورد و جـمـهـوري            
ـه عـقـب نشـيـنـي وادار                اسالمي را ب
کند. اين يک گـام مـهـم در بـچـالـش              
کشـيــدن کــل نــظـام دزدي و چــپــاول             
جمهوري اسالمي اسـت. "سـونـامـي           
ـه      فيشهاي حقوقي" را ميتوان و بايد ب
ـه        سونامي کل نظام اسالمـي سـرمـاي

 تبديل کرد. 
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اينروزها موضوع اول بـحـث هـر        
محفل و جمعي در ايران فـيـش هـاي        
ـلـيـونـي مـديـران          حقوقي چند صد مي
موسسات و بنگاه هاي دولتي اسـت.  

حساب و کتاب ميکنـنـد    دارند مردم
که حقوق هاي اين حضرات چند صـد    
برابر حداقل دستمزد کـارگـران اسـت.        

نــابــرابــري و    خشــم عــلــيــه   مــوجــي از  
ـه     سراسر جامعه را فراگرفته فقر و رو ب

گسـتــرش اسـت. هــمــه بـخــش هــاي             
بورژوازي ايران از خامنه اي و روحانـي  
و ديگر بخش هـاي دولـت اسـالمـي           

سـي و اپـوزيسـيـون          بـي  گرفته تا بـي   
استحاله چي، و همينطور راست هـاي  

به تکـاپـو    سرنگوني طلب، همه و همه
افتاده اند. هريک دارنـد مـيـکـوشـنـد            
ـه خـورد                      ـفـسـيـر خـود را ب تعبيـر و ت
ـفـرت بـحـق از                 جامعه دهند و ايـن ن

   نابرابري را مهار کنند.
خــامــنــه اي و روحــانــي ســعــي            
ـه               ميکنند خشم جـامـعـه را ايـنـگـون
ـه چـنـد مـديـري           تخفيف دهند که بعل
اينجا و آنجا حقوقهاي باال گرفته انـد    
و انشاء اهللا رسيدگي ميشود. ايـنـهـا     
ـه را     ميکوشند دولت اسالمي سرماي

  از زير تيغ خشم مردم در ببرند.

ســي و طــيــف اصــالح          بــي بــي 
طلبان (استحاله چي ها) ميکوشـنـد     
مساله را به ايـن مـحـدود کـنـنـد کـه              
افشاي فيش هاي حـقـوقـي کـمـپـيـن            
اصولگرايان عليه دولت روحاني بـوده    
و تــدارکــي بــراي انــتــخــابــات بــعــدي          

ايـنـهـا سـعـي         است.  رياست جمهوري
ميکنـنـد دولـت روحـانـي را نـجـات                
ـه تـدريـجـي           دهند و اميد به اسـتـحـال

  جمهوري اسالمي را زنده نگهدارند.
بخش هاي ديگر بـورژوازي ايـران     
که اميدي به تغيير تدريجي جمهـوري  
اسالمي ندارند و خواهان سـرنـگـونـي       
آن هستند، سعي مـيـکـنـنـد در ايـن             

ـفـرت       معرکه سرمايه داري را از تيـغ ن
مردم نجات دهند. ايـن حـقـوق هـاي          
نجومي را در ادامـه اخـتـالس هـاي             
ميلياردي و پديده بچه پولدار ها قـرار    
ميدهند و آنرا با اين توضيح ميدهند 
کـه گــويــا ايــن مــخــتـص جــمــهــوري            
اسالمي و حاکمـيـت آيـت اهللا هـا و             
آقـازاده هـا و رانــت خــواري و غـيــره                
است. گويي سرمايه داري خوش خيـم   

در ايران ميتوانـد سـر کـار         و مهرباني
ـه حـقـوق هـا و              بيايد که الاقل فـاصـل

   نابرابريها اينقدر نجومي نباشد.
ـه بـاشـد            اگر کسي تصميـم گـرفـت
چشم اش را به حقايق بنـيـادي دنـيـاي       

ـقـي" در          امروز ببندد ميتـوانـد   "حـقـاي
اين توجيهات بورژوازي ايران بـبـيـنـد.     
البد روحاني و خامنه اي چند مدير را 
از جلوي صحنه کنار خواهـنـد بـرد و        
چند آفتابه دزد را مجـازات خـواهـنـد       
کرد تا بلکه فضا را آرام کنند. حـتـمـا       
جناح اصولگرا ميکوشد از اين فضـا    

 -براي عقب رانـدن جـنـاح روحـانـي              
رفســنــجــانــي در دعــواهــاي درونــي          
استفاده کند و قاتـل هـاي خـودش را          
در مقايسه بـا آدمـکـشـان آن يـکـي               
ـه بـرانـد. و            ديگر جناح به جلو صـحـن
قطعا جمهوري اسالمي و حـکـومـت      
ـلـيـاردر در ايـجـاد               آيت اهللا هـاي مـي
اوضـاع اقـتــصـادي بسـيــار وخــيـم و              
نابرابري وحشتناک در جـامـعـه ايـران         
نقش بالفصل و درجـه اول دارد. امـا          
ـقـت      اينها هيچکدام هنوز جوهر حـقـي

    اوضاع نيست.
حقيقت اين است که رشد سـرسـام   
آور نابرابري و گسترش شـکـاف بـيـن         
ـقـيـر يـک نـتـيـجـه نـاگـزيـز                        غني و ف
حاکميت سرمايه و مساله اي جهانـي  
است. حتي بنگاه هاي بورژوازي بانک  
جهاني و غيره هر روز دارند در مـورد    
خطرات آن هشدار ميدهـنـد. هـمـيـن         
چند وقت پيش بود که آکسفـام اعـالم     
کرد ميلياردرهايي که در يک اتوبوس 

ـه انـدازه نـيـم             دو طبقه جا ميگيرنـد ب
مردم دنيا ثروت دارند. اين روند بويـژه   
در چند دهه اخير، مشخـصـا از دهـه        

مــــــيــــــالدي و عــــــروج                     ۸۰ 
نئوکنسرواتيسم، و بـاالخـص بـعـد از         

تشـديـد شـده و         ۲۰۰۸ بحران جهاني 
اين نابرابري بسرعت در حال افـزايـش     

   است.
آنچه که به اوضـاع ايـران ويـژگـي         
ميدهد الـبـتـه حـاکـمـيـت جـمـهـوري               
اسالمي در تمام اين دوره اي است کـه  
طبقه کارگر در سطح جـهـانـي مـورد         
ـه نسـبـت           هجوم عظيم قرار گرفته و ب
فقيرتر و ضعيف تر شـده و بـورژوازي       
قدرتمندتر و ثروتمندتر. در تـمـام ايـن       
سالها جمهوري اسالمـي و اقـتـصـاد         
مــافــيــايــي اســالمــي اش ايــن رونــد          

را حتي بصورت خشـن تـري      جهاني و
و زمخت تري بر جامعه ايران تحمـيـل   
ـقـر و فـالکـت               کرده است. عالوه بـر ف

در تـمـام      وحشتناکي که مي بـيـنـيـم،    
اين سالها جنگ بي امـان جـمـهـوري       
اسالمي عليه جامعه، و بويـژه عـلـيـه       
ـه             ـه شـدت ادامـه داشـت طبقه کارگر ب
است. اما نکته جالب در مـورد ايـران      
همينـطـور ايـن اسـت کـه جـمـهـوري                 
اســـالمـــي نـــتـــوانســـتـــه اســـت بـــه           

که جامـعـه آنـرا       موجوديتي متعارف

بپذيرد تبديل شود. هميـشـه در حـال         
بحران و التهاب بوده اسـت. هـمـيـشـه         
مجبور بوده است دوبـاره از نـو بـراي            
ـه دار      موجوديت خود زندان کند وچـوب

چـيـزي کـه       برپا کـنـد و شـالق بـزنـد.            
همين امروز هـم ادامـه دارد. و ايـن               

 جوهرحقيقت اوضاع ايران است.
نـجـومـي     افشاي فيش هاي حـقـوقـي     

ـه اصـلـي جـامـعـه            يکبار ديگر مسال
ـه                ايران را جـلـوي چشـم هـمـه گـذاشـت
است. توده هاي ميليوني مردمي کـه   
سر سازش با زنـدگـي نـکـتـبـاري کـه            
جمهوري اسالمي بـر آنـهـا تـحـمـيـل              
کرده است ندارند، به خشم آمـاده انـد.     
آنها مـيـخـواهـنـد اوضـاع را عـوض              
کنند و ايـن کـار را هـم ديـر يـا زود                    
خواهند کرد. مهم اين اسـت کـه افـق         
درستي در برابر اين تالش قرار گـيـرد:   
در مقابله با نابرابري هاي اقتصادي و   
ـقـط کـل                     ـه ف سياسـي و فـرهـنـگـي ن
جمهوري اسالمي از هر جناح را بـايـد   
ـلـکـه        از جلوي پاي جامعه برداشـت، ب

   بايد از شر سرمايه داري رها شد.
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 حکام شالق و زندان کارگران را متوقف کنيد"
 چهار تشکل کارگري 

در هفته گذشته عده اي از نمايـنـدگـان مـجـلـس         
اسالمي طرح رسيدگي به مساله شالق کـارگـران آق     
دره را در دستور کار خـود قـرار دادنـد. بـه گـزارش                 

نـحـوه اجـراي احـکـام          »خبرگزاريـهـا در ايـن طـرح             
تطبيق »و  «صادره در مورد شالق خوردن کارگران

عملـکـرد مسـئـولـيـن بـا قـوانـيـن مـوجـود در ايـن                          
 مورد بررسي قرار گرفته است.       «موضوع

زمينه ساز اين عطف توجه مجلس اسالمـي بـه     
مساله شالق باال گرفتـن اعـتـراضـات مـردم اسـت.             
اجراي حکم شالق عليه کارگران آق دره ابراز انـزجـار   
و اعتراض بسياري از فعالين و نـهـادهـاي کـارگـري        
ومعلمان و نويسندگان و زنـدانـيـان سـيـاسـي و هـم                
چنين تشکلهاي کارگري جهاني را بـدنـبـال داشـت.         
آخرين نمونه انتشار بيانيه مشترکي از جانب چـهـار     

انجمن صنفي کارگران چادرمـلـو،    -تشکل کارگري 
انجمن صنفي کارگران ساختماني مـريـوان، انـجـمـن        

هـاي سـنـنـدج و حـومـه و                  صنفي کارگـران خـبـازي     
هـاي مـريـوان و           انجـمـن صـنـفـي کـارگـران خـبـازي               

در اعتراض به حکم شالق در هفته جـاري   -سروآباد 
 بود.          

اين اعتراضات و فشارها حکومـتـي هـا را بـه            
کـل کـار     تقال واداشته است. برکناري فـوري مـديـر           

، اظـهـار تـاسـف بـرخـي از               استان آذربايجان غـربـي    
مقامات دولتي و اعتراض به غيرمـنـصـفـانـه بـودن         
اين حکم توسط  تشکلـهـاي "کـارگـري" دسـت سـاز               
حکومتي از جمله اين تقال ها است. اين يک عـکـس    
العمل  تدافعي به موج اعتراضي در ميان کـارگـران   
و کل جامعه است. طرح مساله شـالق در مـجـلـس            
اسالمي را نيز بايد در ادامه همين عـکـس الـعـمـل          
دفاعي حکومتـيـهـا در بـرابـر فشـار از پـائـيـن بـه                       

 حساب آورد.  
اين فشار بايد ادامه پيدا کند. مجلس اسالمـي   
و دار و دسته هاي حکومتي تالش ميکنند مسـالـه   
را به صدور اين يا آن حکم معين شالق تنزل بدهند. 
اما خواست کارگران و توده مردم ممنوعيـت فـوري     
وکامل مجازات شالق است. شالق نوعي شـکـنـجـه      
مـربــوط بــه عصـر بــرده داري اســت کــه حـکــومــت                   
اسالمي بعنوان مجازات علـيـه کـارگـران و زنـان و              
جـوانـانــي کــه بــراي حــقـوق پـايــه اي خـود مـبــارزه                     
ميکنند اعمال مـيـکـنـد. ايـن جـنـايـت بـايـد فـورا                     
متوقف و ممنوع شود. مساله مردم نفس تـوحشـي      

اي برخي افراد  "تصميمات سليقه 
حجـابـي    بدحجابي را به سمت بي

 "سوق داد
 معاون اجتماعي قوه قضائيه

 
ــظــر              ــن اظــهــار ن ــن آخــري اي
مقامات در مـورد حـجـاب هـم           
بيانگر گسترش بي حـجـابـي در        

و يا خود  -جامعه و هم حماقت 
مسـئـولـيـن         -را به حماقت زدن

در شناخت علل اين امـر اسـت.     
عامل بيحجابي نه بـرخـوردهـاي    
سـلــيـقــه اي اسـت و نــه هــجـمــه               
فرهنـگـي غـرب و نـه از دسـت                
رفــتــن  "امــنــيــت اخــالقــي" در             
جــامــعــه. مســالــه بــه ســادگــي            
اينست که حجاب نماد و مظـهـر   
بيحقوقي زنان در جـامـعـه و در        
ــواده اســت. اخــالقــيــات و             خــان
مــقــدســات و قــوانــيــن عــتــيــقــه         
اسالمي زنان را در همه زمـيـنـه      

از حـق ازدواج و طـالق و              -ها 
مسافرت گرفته تا قوانين ارث و 
ميراث و تـا تـفـريـح و ورزش و             
حتي حضور در اسـتـاديـومـهـاي        

  -ورزشـــي و غـــيـــره و غـــيـــره             
موجوداتي بـي اخـتـيـار، نـيـمـه              
مرد و تحت قيـمـومـيـت مـردان        
قلمداد ميکند. حجاب اسالمـي   
مظهر اين بي حقوقي و اهانت و 
تحقيري اسـت کـه در حـق زنـان             
اعمال ميشود. و به همين دليـل   
بي حجابي يک اقدام اعـتـراضـي      
جامعه به کليه اين بيحقوقي ها 
و بــچــالــش کشــيــدن جــمــهــوري         
اسالمي بعـنـوان يـک حـکـومـت           
 فوق ارتجاعي و زن ستيز است. 

جناب معاون قوه قضـائـيـه       
مــيــگــويــد "مســئــوالن ايــجــاد           

هايي مانـنـد طـالق و         ناهنجاري
نشيني و اعتياد مشخص  حاشيه

شـده اســت امــا مـتــاســفـانــه در            
خصوص امـنـيـت اخـالقـي ايـن             
اتفاق نيفتاده است و ما در ايـن    

بخش در سالهاي گذشته نه تنها 
هــاي    بــه بــحــث رفــع بــداخــالقــي       

اجتماعي اعـم از بـدحـجـابـي و            
حجابي ورود نـکـرديـم بـلـکـه              بي

برخي اقدامات غيرکـارشـنـاسـي     
اي مسئوالن در سالهـاي   و سليقه

گذشته سبب شـد کـه ايـن رونـد             
...      .متاسفانه نيز تشديـد شـود    

اکنون به اينجا رسـيـديـم کـه از           
بدحجابي در حال رفتن به سـمـت   

 "  .حجابي هستيم بي
اين نوع گلـه و شـکـايـتـهـا              

بيشتر نشانه استيصال حکومـت  
در مقابل جـنـبـش بـي حـجـابـي            
است. مقامات و مسئـولـيـن در       
مقابله با بد حجابي نـه بـرخـورد      
سليقه اي و "غير کـارشـنـاسـانـه"      
داشته اند و نه هيچ کوتاهـي اي    
از خود نشان داده اند. جـمـهـوي       
اسالمي از هـمـان بـدو بـقـدرت              
رسيدنش با گله هاي حزب اهللا و 
خواهران زينب و پونز و اسـيـد و     
سپس با گشتهاي ارشاد و پليس 
اخالقي و ايـن اواخـر گشـتـهـاي          
نامحسوس فعاالنه "به بحث رفع 

هاي اجتماعي اعـم از       بداخالقي
حـجـابـي" ورود          بدحجابـي و بـي      

کرده است اما نـتـوانسـتـه اسـت          
"امنيت اخالقي" مورد نظر خود   
را به جامعه تحميل کنـد. سـيـر       
حرکت جامعه از بـدحـجـابـي بـه          
بي حـجـابـي در واقـع سـيـر بـي                  
تاثيري و ورشکستگي تالشهـاي  

ســرکــوبــگــرانــه حــکــومــت بــراي        
تــحــمــيــل حــجــاب اســالمــي و            
بيحقوقي به زنان است. مشـکـل    
جــمــهــوري اســالمــي کــوتــاهــي         
مسئولين و يـا اقـدامـات غـيـر            
کارشناسي نـيـسـت، نـاتـوانـي و           
استيصالش در برابر جامـعـه اي     
است که اخـالقـيـات پـوسـيـده و             
قوانين متحجر و زن ستيز حاکم 
ــن                     ــه آن ت ــرد و ب ــذي ــمــي پ را ن

 نميدهد!  
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خـرداد   ۲۹به گزارش سايتهاي خبري روز شنبه 
خامنه اي طي سخنراني اي در ديدار با جـمـعـي از        
اساتيد و دانشجويان از "مخالـفـت بـا انـقـالب" در              
محيط هاي دانشگـاهـي، "بـه کـارگـيـري عـنـاصـر                 
نامطمـئـن" در دانشـگـاه هـا، بـرگـزاري "اردوهـاي                     
مختلط" براي دانشـجـويـان و اجـراي "کـنـسـرت و                    
حرکات موزون" انتـقـاد کـرد. از نـفـس انـتـقـاد از                     
اردوهاي مختلط و کنسرت و حرکـات مـوزون (!)         
ميتوان مـنـظـور خـامـنـه اي را از "مـخـالـفـت بـا                         
انقالب" و "عناصر نامطمئن" دريافت. "انقالب" از         
نظر خامنه اي و نظام متبوعش  آپارتايد جنسـي و    
ماتم و عزا اسـت و "ضـد انـقـالب" دانشـجـويـانـي                     
هسـتـنــد کــه مـيــخـواهــنـد ديـوارهـاي آپـارتــايـد و                    
جداسازي بين زن و مرد را در هـم بشـکـنـنـد، شـاد           
باشند، کنسرت برگزار کنند و به کنسرت بـرونـد و       
به موسيقي مطلوب خـود گـوش بـدهـنـد. بـه ايـن                   
معني نه تنها دانشجويان بلکه اکثـريـت قـريـب بـه          

 اتفاق مردم ايران "ضد انقالب" هستند!  

هـاي     خامنه اي در همين سخـنـرانـي از گـزارش        
حاکي از "گرايش به سوي جانبداري از جريـان هـاي      
مخالف نظام در برخي دانشگاه ها"، اظهار نگراني  

اي مـانـنـد         ميکند و ميگويد "کسي که به هر بهانه 
کشـد،     انتخابات و امثال آن، نظام را به چالـش مـي    

ها را  نامطمئن است و صالحيت حضور در دانشگاه
ندارد". به عبارت ديگر به اعتراف رهبر جـمـهـوري      
اسالمي مساله از اردوهاي مخـتـلـط و مـوزيـک و            
رقص فراتر ميرود. معضل اصلي حکـومـت وجـود       
کساني است که به هر بهـانـه اي حـتـي انـتـخـابـات               
نظام را بچالش ميکشنـد! امـا ايـن چـالـش تـنـهـا                  
مختص به دانشگاهها نيست، کل جامعه را در بـر    
ميگيرد. کسي که صالحيت حضور در جـامـعـه را         
ندارد نه توده مردم بلکه حکومتي است که از بـدو      
بـقـدرت رسـيـدنـش تـوســط دانشـجـويـان و زنـان و                       
کارگران و توده مردم در هـر فـرصـت و بـهـانـه اي                   

 بچالش کشيده شده است. 
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رو شــدن فــيــش هــاي حــقــوقــي           
"مديران رده باالي حکومتي از سـوي     
باند خامنه اي عليه باند رفسنجاني و 
روحاني، و متقابال به مـيـان کشـيـده         
ـلـي و         شدن دزدي هاي دولت هاي قـب
ـه               ـلـف حـکـومـتـي، ب مقامات مـخـت
ــزرگ در درون                 ــي ب جــنــگ و جــدال
ـه          حکومت تبديل شده اسـت. از جـمل
فيش هاي حقوقي تعدادي از مـديـران   
دولت حسن روحـانـي نـظـيـر مـديـران            
بيمه مرکزي ايران، مديران تعدادي از   

هـا مـثـل بـانـک رفـاه و رئـيـس                    بانک
صندوق توسعه ملي نشان ميدهد کـه  

ها ميليون تومان و    ها ده در برخي ماه
ـه            گاه حتي صد ـلـيـون تـومـان ب ها مي

حساب آنـان واريـز شـده اسـت. و در                 
تازه ترين مورد  صـحـبـت از فـيـش               

سيد مجتـبـي فـهـيـم         ۹۴ حقوقي سال
ــره             هــاشــمــي، ريــيــس هــيــات مــدي
بازنشسته بانک تجارت است که گويـا  

جدا از فيش هـاي    ۴ ٩ در دي ماه سال 
ـلـغ          ـه، مـب ـه           ٤٨٠ ماهان ـلـيـون ب مـي

حسـاب وي واريـز شــده اسـت. و يــا                 
 ٢٨ صحبت از اخـتـصـاص پـاداش             

ـه مـديـران ارشـد               ميليارد تـومـانـي ب
سازمان مديـريـت اسـت کـه  ازسـال              

هاي متفرقه  تاکنون ازمحل رديف۹۳ 
بودجه اين مبلغ پرداخت شده اسـت و      
خالصه ليست طويلـي از ايـن دسـت          
بچاپ بچاپ کردن ها بر مـال شـده و       
نزاعشان آنچنان باال گرفتـه اسـت کـه        
دولت دستور تشکيل کميته اي به نـام  
"رسيدگي و تـطـبـيـق" را داده اسـت.              
دارند از "سونامي حقوقهاي نجومـي"   
سخن ميگويند. هر طـرف دزديـهـاي       
طرف مقابل را به رخ ميـکـشـد و در        
ــجــومــي              ــهــاي ن پــس افشــاي دزدي
يکديـگـر و ايـن جـنـگ و جـدالـهـا،                   
شــکــســت بــرجــام و هــمــه آمــال و                
اميدشان نهفته است. بدين ترتيـب از     
يکطرف سونامي حقوقهاي نـجـومـي    
و از سوي ديگر سونامـي بـيـکـاري و         
فقر و فالکـت مـردم مـيـرود کـه کـل               

 حکومت را در خود فرو برد.    
نکته مهم اينجاست که در بـرابـر     
اين دزدي ها و حقوق هـاي نـجـومـي         

آنــچــنــانــي، جــنــبــش بــراي خــواســت         
افزايش دسـتـمـزدهـا، جـنـبـشـي کـه                
مدتهاست صداي اعتراضش را عليـه  
فقر و فالکتي که زندگي کل جـامـعـه      
را به تباهي کشيده است بلند کـرده و      
ــزايــش               ــا خــواســت اف ــا کــارزاري ب ب
ـقـر    دستمزدها به رقمي باالتر از خط ف
يعني باالتر از سه ميليـون و پـانصـد        
هزار تومان، در جريان است، بايـد قـد     
علم کند و رساتر از هـر وقـت صـداي        
اعتراضش را عـلـيـه  دسـتـمـزدهـاي              

هزار توماني چند بار زيـر خـط        ٨١٢ 
فقر و حقوقهـاي نـجـومـي آنـچـنـانـي              
بلـنـد کـنـد و خـواسـتـار زنـدگـي اي                    

 انساني شود.
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يکي از موضوعات خبر ساز در   
هــفــتــه گــذشــتــه، خــبــر مــربــوط بــه            
اعتراضات کارگران شهرداري منطقـه  

اهواز بود. نکته قابل توجه در ايـن        ٤ 
اعتراضات عکس العمـل مـقـامـات       

بنا بر خبرها هـوشـمـنـد       دولتي است.  
صفايي مدير کانون اداره کـار اهـواز         
در يک عقب نشيني بزرگ در نشسـت  
ـه هـا" در سـالـن              "هم انديشي با رسان
جلسات اين اداره کل چنين ميگويـد:  
"بازداشت کـارگـران شـهـرداري اهـواز           
غيرقانوني بود و اگـر مـوضـوع حـل           
نشود پرونده را در هـيـات هـاي حـل             
اختالف طرح کرده و حقـوق کـارگـران      
را از اين طريق دنبال مـي کـنـيـم." او           
سـپــس تــوضــيــح داده و مــيــگــويــد:           
"اعتراض کـارگـران شـهـرداري اهـواز           
امنيتي نبود، بلکه مطالبـه کـارگـران      
ـه آن           کامال صنفي و به حق بـود کـه ب
جنبه امنيتي داده شد." و در خـاتـمـه        
ميگويد: "تـمـام مسـووالن و دسـت               
اندرکاران بازداشت کارگران شهـرداري  
اهواز بايـد از آن هـا عـذرخـواهـي و                

 دلجويي کنند."
اظـهــارات مــديـر کـل اداره کــار            
اهواز بطور واقعي نتـيـجـه مـبـارزات        
مـوفـق کـارگـران شـهـرداري اهـواز و                
ــن                  ــع اي ــي ــعــکــاس وس ــراس از ان ه
اعتراضات در فضـاي پـر مـلـتـهـب               
اعتراضي در خوزستـان و اسـاسـا در          
تمامي محيط هاي کـارگـري اسـت.        
اين اظـهـارات در عـيـن حـال عـقـب                
نشيني مقامات حکومتي در مقابـل  
کارزاري است که عليه امنيتـي شـدن     

مبارزات کارگران، معلمان و تمـامـي   
ـه راه               فعالين اجتماعـي و سـيـاسـي ب
افتاده است و آغازگرانش جعفر عظيم 
زاده از رهبران کارگـري و اسـمـاعـيـل          
عبدي از رهبران اعتراضات معلـمـان   
بودند که بيانيه اش را از زنـدان دادنـد       
و خواستـار لـغـو تـمـام پـرونـده هـاي                 
مفتوحه تحت عنوان "اخالل در نظم و  
امنيت ملي براي کارگران، معلمان و   
ـه     فعالين سياسي شدند. کارزاري که ب
گفتماني وسـيـع در مـيـان کـارگـران               
تبديل شد و حمايت هاي بسـيـاري را     
در ايران و از سوي نهادهاي کارگري و 
انساندوست در سطح جهان را در پـي      

کـارگـر      ٢٠ داشت. اکنون لغو پرونده    
ـه             بازداشتي شـهـرداري اهـواز از جـمل
خواستهاي فوري کارگـران شـهـرداري      

کـارگـران در جـريـان         اهواز است. اين    
تجـمـع اعـتـراضـي اي کـه کـارگـران                 

خــرداد در      ٢٣ شــهــرداري اهــواز در       
ـه دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت             اعتراض ب
نشده شان داشـتـنـد، بـازداشـت شـده             
ـه اعـتـراضـشـان          بودند. اما کارگران ب
ادامه دادند، و در نـتـيـجـه کـارگـران               

ـه     ٥ بازداشتي پس از  ـق روز با قيد وثـي
آزاد شـدنـد و يـک مـاه از طـلـبـهـاي                   

 کارگران پرداخت شد.
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	ر��ان و ��دم  
ــيــه امــنــيــتــي کــردن          کــارزارعــل
اعــتــراضــات کــارگــران، مــعــلــمــان و        
ــخــاطــر حــق و                 ــارزات مــردم ب مــب
حقوقشان و با خواست مشخص لـغـو   
پرونده هاي مفتوحه با اتهاماتي چـون  
ـه     "اقدام عليه امنيت ملي" ميرود تا ب
جنبش اجتماعي بزرگي تبديل شـود.  
دامنه حمايت ها از اين خـواسـت هـر        
روز گسترده تر ميشود و مهمتر از آن   
ـفــتـــمــان کــارگــران در                    دارد بــه گـ
اعتراضاتشان تبديـل مـيـشـود. يـک           
نمونه بـرجسـتـه آن  در اعـتـراضـات                 
کارگران شهرداري اهواز رخ داد و در       
آن کارگران خواستار لغو پـرونـده هـاي      

همکار  ٢٠ قضايي تشکيل شده براي 
روز بـا       ٥ بازداشتي شان که بـعـد از         

فشار اعـتـراضـات آنـان آزاد شـدنـد،             
هستند. بعالوه انعکاس اين جـنـبـش       
ـلـف           را در اظهارات مـقـامـات مـخـت
حکومتي به روشني مـي بـيـنـيـم. از           

جمله روزنامه ايران طـي گـزارشـي در        
خرداد به موضوع انتشـار اخـبـار       ١٩ 

گوناگون در خصوص برخورد دولت با 
بحث اعتراضات کارگري پـرداخـتـه و      
به نقل ازهفده تن مـعـاون وزارت کـار        
مي نويسد: "دولت، مخالف بـرخـورد     
سياسي و حـقـوقـي بـا اعـتـراضـات                
کارگري است." و اين درحاليسـت کـه       
جعفر عظيم زاده از رهـبـران طـومـار           

هـزار کـارگـر بـر سـر               ٤٠ اعتراضـي    
خواست افزايش دستمزدها، بـيـش از       

روز اســت کــه در اعــتــراض بــه               ٥٠ 
امنيتـي کـردن مـبـارزات کـارگـران،             
مــعــلــمــان و مــردم مــعــتــرض  در               
اعتصاب غذا بسر مـيـبـرد و تـحـت            
اتهاماتي چون اخالل در نظم امنيـتـي   

سال حکم در زنـدان اسـت. و يـا            ٦ با 
کارگران زنداني ديـگـري چـون بـهـنـام           
ابراهيم زاده و محمد جراحي بـخـاطـر      
ــوق                ــارزاتشــان در دفــاع از حــق مــب
کارگران چندين سال است در زنـدانـنـد    
و بهنام در حکم جديدي به هفت سـال    

ماه حبس بيشـتـر مـتـهـم شـده            ١٠ و 
است. همچنين فـعـالـيـن کـارگـري و            
مـعــلــمــان مــعــتــرض بســيــاري چــون         
محمود صالحي، اسماعيل عـبـدي،     
مــحــمــود بــهــشــتــي، رســول بــداقــي،        
عثمان اسماعيلي، محمد رضا نـيـک     
نژاد، مهدي بـهـلـولـي، داود رضـوي،          
ـه                  رضا شهابـي و بسـيـاري ديـگـر  ب
احکام  سنگين زندان محکومند. در    
همين هفته نيز مظفر صـالـح نـيـا از           
اعضاي اتحاديه آزاد کارگران ايـران و      
هاشم رستمي از فعاليـن کـارگـري در        
شهر سنندج دستگير شدند. و يک قلم  
مهم از اتهامات کـارگـران زنـدانـي و         
کليه فعالين سياسي که در زندانـنـد و     
يا تحت پيگرد قرار مـيـگـيـرنـد و يـا           
حکم زندان دارند، اتهامات امـنـيـتـي     
اي چون اقدام عـلـيـه امـنـيـت مـلـي،             

 تبليغ عليه نظام و غيره است.  
کــارزار عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن         
مبـارزات کـارگـران کـل ايـن بسـاط               
سرکوب را به چالش کشيده است. زير  
فشار اين کارزار اسـت کـه هـفـده تـن            
ناگزير از مخالفت دولت با امـنـيـتـي       
ــارزات کــارگــران ســخــن             کــردن مــب
ميگويد. نمونه اي ديـگـر از هـمـيـن             
دست عقب نشيني ها صحبـت هـاي     
مدير کل اداره کـار اهـواز در هـمـيـن            
هفته است که از غير امـنـيـتـي بـودن        

ـفـتـه و                   مـبـارزات کـارگـران سـخـن گ
خواستـار عـذر خـواهـي از کـارگـران               
ميشود. در حاليکه قبال طي حکمـي   
از سوي دادستاني خـوزسـتـان اعـالم         
ـه تـحـصـن                       ـه هـر گـون شده بـود کـه ب
کارگري برخورد ميشود. و کـارگـران        
ـه         براي شکاياتشان فقط ميـتـوانـنـد ب

 دادگستري شهر مراجعه کنند. 
کــارزار عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن         
مبارزات کارگران، معـلـمـان و مـردم         
معترض جامعه، ادامه دارد. جايگـاه   
عملي اين کارزار دفاع از حق تشکل، 
حق اعتصاب، حق تـجـمـع، و آزادي          
هاي پايه اي براي کارگران و کل مـردم  
است. در ايـن هـفـتـه در سـطـح بـيـن                 
المللي اتحاديه هاي کارگري پسـت و      
ـه              بريتيش کلمبـيـا و شـوراي اتـحـادي
هــاي کــارگــري ونــکــور در کــانــاد،             
اتحاديه کـارگـران مـتـال در آلـمـان و               
اتحاديه سـراسـري کـارگـران در نـروژ              
طي نامه هايـي حـمـايـت خـود را از              
جعفر عظيم زاده و خواستهايـش و از      
تمامي کارگران زنـدانـي و زنـدانـيـان            
سياسي اعالم داشـتـنـد. هـمـچـنـيـن              
حــمــايــت از جــعــفــر عــظــيــم زاده و              
خواستهايش يک مـوضـوع مـهـم در           
ـفـرانـس روز جـهـانـي حـمـايـت از                   کن
زندانيان سياسي در اسلو، در نروژ بود 
و طي بيانيه اي از وي خواسته شد کـه  
با اتکا به حمايت عظيم بين المللي به 
اعتصاب غذايش خاتمه دهد. و ايـن       
کــنــفــرانــس جــمــهــوري اســالمــي را          
ـه آسـيـب              مسئول وارد شـدن هـر گـون
جاني و جسمي به جعفـر عـظـيـم زاده         
ـه                 اعالم داشت. بـعـالوه در ايـن هـفـت
بيش از صد نفر از فعالين سياسـي از    
ايران و در خارج کشور طـي نـامـه اي        
حمايت خود را از جعفر عظيـم زاده و      
خواستهايش اعالم کردند. هر قـدم از     
پيـشـروي ايـن کـارزار گشـايشـي در               
مبارزه براي آزادي زندانيان سياسـي و    
تحميل آزادي هاي هر چه بـيـشـتـر در       
سطح جامعه است. با حمايت وسـيـع      
از اين کارزار صداي اعتـراض جـعـفـر       

 عظيم زاده در همه جا باشيم.
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ـازي نـه چـنـدان            ۱۰ روز  جون با ب
تماشايي تيمهاي فرانسـه و رومـانـي،        
ـاريـس               ـا در شـهـر پ جام ملتهاي اروپ
آغاز شد. قبل از شـروع جـام، دولـت             
"فــرانســوا اوالنــد" ســخــت مشــغــول            
ـات                ـلـع و قـمـع اعـتـصـاب سرکوب و ق
کارگري و اعـتـراضـات و تـظـاهـرات             
خياباني بود. همزمان در کريـدورهـاي    
پارلمان شان مشغول طـرح تـوطـئـه و         
تصويب قوانين ضـد کـارگـري و زدن          
تـتـمــه خــدمـات اجـتـمــاعـي بـودنــد.              
برگزاري اين جام در فرانسـه آن مـائـده        
آسماني بود که به کمک اين دولتمـردان  
با شرف آمد تا بتوانند با توجيه خـطـر   
"حمالت تروريستي"، جامعه فـرانسـه       
ـلـيـسـي کـرده و              را بيش از هر زمـان پ
صداي هـر اعـتـراضـي را بـه ضـرب                 
قانون و نود هـزار نـيـروي انـتـظـامـي               
ــتــي حــملــه                   ــنــد. ح ـامــوش کــن خـ
جنايتکـارانـه اسـالمـي هـا بـه دفـتـر                 
"شارلـي هـبـدو" و بـمـب گـذاريـهـاي                    
خونين آنها در پائيز گـذشـتـه، چـنـيـن         
مجوزي به دولت فرانسه نداد تا دسـت  
به چنين عمليات گستاخانـه اي جـلـو        

 چشم جهانيان بزند.
اسـتـفـاده و بـه خـدمــت گـرفـتــن                
صنعت فوتبال براي نيل بـه مـقـاصـد         
ـاره   سياسي چه در سطح کشوري، چه ق
اي يا جهاني مختص فرانسه نـيـسـت،    
خونتاها و حکومتهاي نظامي دسـت    
پرورده "سي آي ا" در آمريکاي التـيـن       
از ايـن مـنـظـر پـيـشـکـسـوت تـرنـد.                  
برگزاري بازيهاي جـهـانـي فـوتـبـال در           
برزيل و مکزيک و آرژانـتـيـن در دهـه           
هــاي پــنــجــاه و شــصــت و هــفــتــاد               
ميالدي، قبل از هـر چـيـز بـمـنـظـور                
سرپوش گذاشتن بر سرکوبهاي خونيـن  
چپ ها و جنبشهاي سوسياليسـتـي و     
کارگري، همچنين  کسـب اعـتـبـار و         
مشروعيت سياسي در سطح جـهـانـي    
ـلـي     ـل و به طبع آن ورود صندوق بين الم
پول و بانک جهاني و ديـگـر سـرمـايـه            
گذاران ريز و درشت به آنـجـا بـود، در          
ـا             عين حال نبايد نقـش مـافـيـاي فـيـف
"فدراسيون جهاني فوتبال" در همه اين   
بند و بست ها و زد و بندهاي آشـکـار     
و نهان را ناديده گرفت. سال گذشته بـه   
دنبال افشاي ده ها سند داخلي معلـوم  
ـا       شد که پدر خوانده هاي مافياي فـيـف

 ۱۹۹۸ براي برگزاري جامهاي جهاني 

 ۲۰۲۲ روسيه و قطـر     ۲۰۱۸ فرانسه 
ـافـت نـمـوده کـه           رشوه هاي کالني دري
عمدتا به حساب هاي شخصـي واريـز     

 شده اند.  
ــم              ــدادهــاي مــه ــن روي ــي در چــن
ورزشي، معامالت ميلياردي تعيـيـن   
ـانـي    مي کند کدام تيمها به مراحل پاي
رقابتها راه پيدا کنند، اسـپـانسـورهـا،       
شهرهاي مورد نـظـر را ديـکـتـه مـي             
کــنــنــد. غــول مــديــا و کــانــالــهــاي               
تلويـزيـونـي، زمـان و سـاعـت شـروع                
بازيها را تعيين و مـوسـسـات شـرط           
بندي هم دسـتـي در انـتـخـاب داوران            
مسابقات دارند و هـمـه ايـنـهـا بـدون             
وجود مافياي فيفا که تسلط عجيبـي  
حتي در جزييات فوتبال جهـانـي دارد     
ـازيـکـنـان،              قطعا ميسر نـمـي شـود. ب
مربـيـان و مشـاوريـن و کـال هـيـأت                  
ورزشــي تــيــمــهــاي شــرکــت کــنــنــده           
کوچکترين تاثيري در رونـد بـرگـزاري        
اين رويدادهاي مهم ورزشـي نـدارنـد،        
حتي راي شان از پيش خـريـداري شـده      

 است.
روزگار به گـونـه اي اسـت حـتـي              
سياستمداران ريز و درشت براي به روز   
کردن خود الزم مـي دانـنـد در حـيـن              
ژست مثال دوستدار مـحـيـط زيسـت       
بودن، خود را هم طرفدار پر وپا قـرص    
ـات     فوتبال به شمار آورند تا در انتـخـاب
بعدي راي شان آسيب نـبـيـنـد، ديـروز          
براي اين منظور صليب بر گـردن مـي     
آويختند و امروز توپ فوتبال بر سينـه  
مـي زنــنـد. چــرا چـنــيـن اســت؟ چــرا                
سياست و اقتصاد، چرا سرمايـه هـاي     
عظيم مالي به کمک ژورناليسم گـوش  
بـه فــرمـانـش، از ايـن پـديـده زيـبــاي                  
ورزشـي چـنــيـن صـنــعـت سـوداگــري             
ساخته اند که بر همه جـوانـب زنـدگـي         
سايه افکنده اما هنوز محبوب تـريـن     
ورزش تــاريــخ مــعــاصــر اســت، چــرا           
فوتبال ايـن چـنـيـن مـورد اسـتـقـبـال                  
ــن                ــي اســت؟ راز اي جــامــعــه جــهــان
محبوبيت، راز اين عشق ورزيدن بـدان  

 در چيست؟
ـايـي ذهـن                شايـد جـواب در تـوان
پيچيده بشر در، درهم تنيدن گـذشـتـه،    
حال و آينده است که خـويشـتـن را در          
ـا خـود را از               اکنونيت حال فرو بـرده ت
رنج گذشته و کابوس آينده  بـرهـانـد و        
ـلــو از هــيـجــان و                 در خــلـســه اي مــم
آرزوهاي دست نيافتني غـرق  سـازد.       

ـايـي، سـادگـي کـار           شايد هيجان، زيب
جمعي، سرعـت، تـمـرکـز و ذکـاوت،            
تحرک و قدرت بدني با ملغمه تکنيـک  
فردي اين جادوي آتشين و جـذاب، آن      
ويژگي هايي باشد کـه فـوتـبـال را بـه              
مقبولتـريـن کـاالي جـهـان مـعـاصـر               
نشانده و افسـونـگـرانـه جـهـانـيـان را                  
محصور خويش ساخته اسـت. شـايـد       
قدرت وهم انگيز و گيگانت تبليـغـات   

 باشد و شايد همه اينها.   
ـار   انسان اسير و به استيصال گرفت
شده، اما در اين بازي زيبا و فريـبـنـده،    
راه رهايي خويش را مـي جـويـد، ايـن         
جادوگر زيبا رو و شوخ چشم نـه تـنـهـا       
ـاهـاي ايـن مـخـلـوق بـه                 افکار که روي
تنگنا افتاده را نيز دريـبـل مـي زنـد.           
دنياي امروز بيش از هر زمان، دنـيـاي   
انســان از خــود بــيــگــانــه شــده اســت             
ـابـت در                   انسانـي کـه فـردگـرايـي و رق
عرصه اجتماعي رمقش را گرفته و بـه  
دنياي واهـي تـوهـمـات رانـده اسـت.               
فوتبال امروز محصول چنين جـامـعـه    
اي است جامعه اي که محتـاج تـوهـم       
و خودفريبي است، انعکاسي نـمـاديـن    
ـا                  ـار و پـودش  ب از نظمي است کـه ت
ـابـرايـن               رقابت درهم تـنـيـده اسـت. بـن
پندار طلب خوشبختي براي ايـن تـوده     
ـا طـلـب بـرانـداخـتـن                    ميليـونـي جـز ب
شرايطـي کـه نـيـازمـنـد تـوهـم اسـت                  

 امکان پذير نيست.
عشق عميـق آدمـي بـه فـوتـبـال             
شايد ضرورتي است براي فـرار از ايـن       
حقيقت، از واقعيت  تلخ زندگي. پـس     
ـا     از زندگي واقعي دست مي شويد و ب
افيـون فـوتـبـال و مـخـدر پـرچـمـش،                  
نوميدانه با پشـت کـردن بـه جـامـعـه               
انســان گــرا تــالش مــي کــنــد روح                
سرگردانش را لگام زند. فـرار ضـروري      
از زندگي واقعي يا بعـبـارت دقـيـقـتـر         
طرد شدن ضروري بوسـيلـه وضـعـيـت        
مــوجــود، تــوجــهــش را بــه زنــدگــي             
قهرمانان ايـن عـرصـه مـي کشـانـد.               
ـا ابـعـاد       سرمايه سوداگر، قهرماناني ب
غير زميني با درآمدهاي نجومي کـه    
هر دو الزم و ملزوم يکديـگـرنـد را بـه         
جامعه عرضه ميدارد. "مسـي" هـا،          
"رونالدو" هـا  و ديـگـر سـتـارگـان و                     
قهرمانان قرار اسـت راه مـوفـقـيـت و            
پولدار شدن را نشـان دهـنـد، کـه فـرد            

 مي تواند اگر بخواهد.
از قرار، دوران قهرمانـي گـذشـتـه       

ـلـور                ـانـي کـه تـب است ولي بـراي جـوان
ـافـتـنـي خـويـش را             آرزوهاي دست نـي
ـان شـان مـي              هنوز در وجود قـهـرمـان
بينند، در جستـجـوي جـايـگـاهـي در           
منجالب دوران بازگشت بـه گـذشـتـه         
اند، ابر انسان را مي جويند تا تـجـلـي      
خويشتن خويش را بجويند، بنظر امـا    
رســالــت قــهــرمــانــان عصــر مــا اگــر           
رسالتي باشد اين است  کـه حـواريـون        
سرگشته، اين خيل عـظـيـم شـکـسـت         
خورده و تـحـقـيـر شـده را بـه هسـتـي                 
منفرد  انساني وصل کـنـنـد و الـبـتـه           

 ناکام هم نمانده اند.  
ــش               ــبــال ــوت ــدمــت ف ــه ق اروپــا ب
جنگهاي خونيني منجمله دو جـنـگ     
جهاني را تجربه کرده است اما جـنـگ   

در زمين فوتبال شايد و براي همـيـشـه    
ـلـه     بتواند توپ چرمي را جايگزين گلـو
هاي توپ کند، آري فوتبال مي تـوانـد   
چرا که نشان داده است در جـهـان فـرد        
گرا هم مي شود با يـک جـمـع و بـراي           
يک جمع تالش کـرد و مـوفـق شـد،             
فوتبال اين عرصه خالقيت هاي پايان 
ناپذير فرد و جـمـع، مـيـدان وسـوسـه           
ـنـد پـرواز، ايـن             ـل هاي شکوهمند و ب
دنياي پيش بيني ناپذير، اکسير عـام    
طلب خوشبختي، آيينه اي تمام قد از 
جهـان وارونـه، هـنـوز گـرمـا بـخـش                 
سردي زندگيهـا اسـت. بـاري...  در                 

 هرحال فوتبال بي تقصير است.
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در جــــواب بــــه ضــــرورت             
سازمـانـدهـي يـک هـمـبـسـتـگـي               
جــهــانــي در دفــاع از زنــدانــيــان           
سياسـي در ايـران و هـمـاهـنـگ               
کردن يک صداي جهاني، کـمـيـتـه     
ــراي آزادي                  ــارزه بـــــ ــبـــــ مـــــ

در ســـال     ســـيـــاســـي  زنـــدانـــيـــان
روز بيستم ژوئـن را کـه           ٢٠١٠

برابر با سي خرداد مـيـبـاشـد بـه          
روز جهاني در حمايـت از      عنوان

زندانيان سياسي اعالم کـرد و از      
تشکلها و احـزاب       تمامي افراد،

مدافع آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي         
دعـــوت کـــرد کـــه عـــلـــيـــرغـــم            
اخـــتـــالفـــات فـــکـــري و يـــا                  

و همصدا در  يکپارچه سازماني،
سطح دنيـا در يـک روز مـعـيـن،              
ــيـــاســـي           ــيـــان سـ صـــداي زنـــدانـ

بيستم ژوئن برابر بـا سـي      باشند.
خرداد به دو مقطع تاريخي مـهـم   
و در عــيــن حـال دردنــاک اشــاره            

ــع              ــطــ ــقــ ــوب   دارد. مــ ــرکــ ســ
اعتراضات مردم در بيستم ژوئـن  

، ٢٠٠۹(ســـي خـــرداد) ســـال            
کشتن ندا آقاسلطان و دستگيري 
هزاران نفر در آن روز، و مـقـطـع          
دوم دستگيـريـهـا و سـرکـوبـهـاي            

 ٣٠کــه بــا        ۶٠وسـيــع در سـال         
آغاز شد. اين روز     ١٣۶٠خرداد 

مبارزه دو نسـل از      به يک معني
ــل از                ــان، دو نسـ ــواهـ ــخـ آزاديـ
زندانيان سياسي را به هم پـيـونـد    
ميدهـد و جـنـايـات رژيـم را در                
ــش افشــا               ــت ــمــي ــل حــاک طــول ک

روز مشـخـص کـه         ميکند. ايـن     
هر ساله در سطـح بـيـن الـمـلـلـي            
بــرگــزار مــيــشــود مــانــنــد ســايــر        
مــنــاســبــتــهــاي جــهــانــي، کــمــک       
ميکند که ميليونها نفر همزمان 

جنايات جـمـهـوري       توجهشان به 
اسالمي در زندانها جـلـب شـود،        
حمايت از زندانيان سياسي را در   
اذهــان زنــده نــگــه دارد، تــعــداد           
وسيعتري به مبـارزه بـراي آزادي       
زندانيان سياسي بپيوندند و رژيم 
را در سطح وسيعتري تحت فشار 
قرار دهد. در فـرداي سـرنـگـونـي         

ايـن روز يـادمـان         رژيم اسالمـي، 
تمام زندانـيـان سـيـاسـي خـواهـد            

که در طـول حـاکـمـيـت ايـن              شد 
  رژيم جان باخته اند.

ژويـن     ۱۸روز  در اين راستا 
ــا            ۲۰۱۶ ــرابــر ب خــرداد    ۲۹ب
به پيشواز بـيـسـتـم      اسلو  ۱۳۹۵

حــمــايــت از         ژوئــن روز جــهــانــي    
زندانيان سـيـاسـي ايـران رفـت و              

شهر برگزار کـنـنـده       ۲۰ از   يکي
قـرار گـرفـت.          ژوئـن    ۲۰مراسم 

کنفرانـس حـمـايـت از زنـدانـيـان              
ــه                  ــو ب ــل ــران در اس ــي اي ــاس ــي س

حـمـايـت از          مناسبت روز جهاني
ــا حضــور            زنــدانــيــان ســيــاســي ب

هـاي شـنـاخـتـه           سخنرانان و چهره
شــده و مــحــبــوب اجــتــمــاعــي             

سياسي از داخل و خارج ايران بـا   
  موفقيت برگزار شد.

کنفرانس با تصويب پيـامـي    
خطـاب بـه جـامـعـه جـهـانـي در                 
حمايت از زندانيـان سـيـاسـي در         
ايران و يک بيانيه در حـمـايـت از        

زاده بـه       خواستهاي جعفر عـظـيـم     
کنفرانـس بـا      کار خود پايان داد. 

ــاد                 ــه ي ــه ســکــوت ب ــق ــي ــک دق ي
جانباختگان راه آزادي شروع شـد  
وســپــس ســرور کــاردار مســئــول         
ــراي آزادي               ــارزه ب ــب ــه م ــت ــي ــم ک
زندانيان سياسي برنامه بـه زبـان       
نروژي شروع کنفرانـس را اعـالم       

  نمود.
ــمــــن               ــاردار ضــ ــرور کــ ســ
خــوشــامــدگــويــي بــه حــاضــران و        
سخنرانان کنفرانس بـا اشـاره بـه        
مـمــاشــات دولــتــهــاي غــربــي در        

اي و بـرجـام    سايه مذاکرات هسته
نسبت به جنايات دولت روحاني، 

هاي اجتماعـي   بر اهميت فعاليت
براي آزادي و رهايي در ايـران بـه       
مبارزات رهبران جنبش کارگـري  
بــه عــنــوان نــقــطــه عــطــف ايــن             
مبارزات تاکيد کرد و بـا مـطـرح      
کردن بيانيه مشترک جعفر عظيم 
زاده و اسماعيل عبـدي و داليـل       
اعتصاب غـذاي عـظـيـم زاده بـا            
  خـــواســـت حـــمـــايـــت جـــهـــانـــي        

آزادي وي و ديگر زنـدانـيـان     براي
سخنان خود را به پـايـان    سياسي 

 برد.
شيوا مـحـبـوبـي سـخـنـگـوي           

ــراي آزادي               ــارزه ب ــب ــه م ــت ــي ــم ک
زندانيان سياسي دومين سخنران 
ــن             ــمــ ــرانــــس ضــ ــفــ ــنــ ايــــن کــ
ــه حضــار و              ــي ب خــوشــامــدگــوي

و       مدعوين به زبـان انـگـلـيـسـي          
سـخـنـان مـبـسـوطـي در                فارسي

مــورد وضــعــيــت خــانــواده هــاي         
زندانيان سياسي که در زير فشـار  

ــف       ــاعـ ــراد        مضـ ــد ايـ ــنـ ــتـ هسـ
شيوا در بخشي از سخنـان   نمود. 

خود گفت: اين بزرگترين افتـخـار    
بـــراي مـــن اســـت کـــه صـــداي              

هـاي زنـدانـيـان سـيـاسـي             خانواده
ــي     ــاشــم ول ــه               ب ــد کــرد ک ــي ــاک ت

هيچکس نمـيـتـوانـد بـه غـيـر از              
ها بيانگر درد و    خود اين خانواده

رنج آنها باشد. در ادامـه وي بـه          
نامه نيـمـا ابـراهـيـم زاده فـرزنـد              
بيمار بهنـام ابـراهـيـم زده اشـاره            
کرد و آنرا بازخواني کـرد. شـيـوا       
در بخش ديگر سخنان خود گفـت  

از کارگران آقا تـپـه     تن ۱۷  وقتي
هـا در       را شالق زدنـد ايـن شـالق         

هاي آنها فرود  خانواده  واقع بر تن
آمد. خط، فقر، ناامـنـي، و رنـج         

پايان. وي از حضـار خـواسـت         بي
بـيـشـتـري           که بـا تـوان و انـرژي           

صداي درد و رنـج ايـن عـزيـزان               
باشند. شيوا محـبـوبـي سـخـنـان          

به پايان   خود را به زبان انگليسي
  برد.

ــرانـــان ايـــن           ــنـ ديـــگـــر ســـخـ
فـعـال    کنفرانس عبارت بودند از: 

کارگري و زنداني سياسـي سـابـق      
کـه در      محمود صالحي از ايـران 

سخنـان خـود تـاکـيـد بـر ايـجـاد                 
مستقيم   تشکلهاي حمايت مالي

به خانواده زندانيان سياسي کـرد.  
وي بــا تــوضــيــح ايــن کــه اکــثــر             

با هـزيـنـه هـاي        زندانيان سياسي
سنگـيـن دارو و درمـان مـواجـه              

بـه      هستند به اهميت کمک مالي
 اين عزيزان تاکيد نمود.  

مـادر ريـحـانـه        شعله پاکروان
ــش                ــبـ ــنـ ــال جـ ــعـ ــاري و فـ ــبـ جـ

اعــدام از ايـران ديـگــر          عـلــيـه   بـر 
سخنران اين کنفرانس در بخـشـي   
از سخنان خود گـفـت از فـرزنـدم           
درس مقاومت و آزادگي گرفتم و 

از وي آموختم که براي رسيدن بـه  
بـر   عدالت بـايـد جـنـگـيـد. وي                 

اهمـيـت ايسـتـادگـي در مـقـابـل               
تجاوز به حقوق انسانها تاکيـد و    
خواستـار لـغـو اعـدام در کشـور              

 شد. 
گلرخ ابراهيمي هـمـسـر آرش        

ديگر از سخنـرانـان     صادقي يکي
کــنــفــرانــس بــود. وي گــزارشــي            
مبسوط از وضعيت همسـر خـود     
ارائه داد. الزم به ذکر است خـود     

سال حـبـس مـحـکـوم           ۶گلرخ به 
شده و به علت بـيـمـاري بـا قـيـد             
ضمانت تحت درمان ميـبـاشـد و      
خطر به زندان رفتن هر لحظه وي   

بــازجــويــان  را تــهــديــد مــيــکــنــد.     
زنـدان اويـن بـا تـهــديـد بـه آرش                 
صــادقــي گــوشــزد کــردنــد کــه از          
هرگونه فـعـالـيـت در ايـن زنـدان             
خودداري کـنـد. در هـمـيـن حـال              
ــيــن زنــدان از دريــافــت            مســئــول
وسـايـل شـخــصـي وي خــودداري           

وي بعد از تهديد بـه بـنـد       کردند. 
هشت زندان اويـن مـنـتـقـل شـده           
ــي                ــدان ــي ايــن زن اســت. در حــال
ســيــاســي در زنــدان اويــن مــورد          

تـر     گيرد که پـيـش     تهديد قرار مي
سازي، حکمـي   بازجويان با پرونده

ساله را بر اسـاس اتـهـامـات        ۱۹
در  انـد.     واهي به وي ابـالغ کـرده        

اينجا الزم اسـت بـه بـخـشـي از                
اتهامات مندرج در پـرونـده آرش     

مالقـات و    »کنيم:   صادقي اشاره
ديــــدار بــــا هشــــت زنــــدانــــي              

ديدار بـا  »، «(امنيتي) آزادشده  
خانواده ستار بهشـتـي بـه هـمـراه          

بــنــدي    تــعــدادي از دوســتــان هــم       
ــن      ــدان اويـ ــا      »،    «زنـ ــدار بـ ديـ

هـاي بـعـد         شده هاي کشته خانواده
نشــر »،   «۸۸از انــتــخــابــات          

اکاذيب و تبليـغ عـلـيـه نـظـام از             
گـذاري مـطـالـب و            طريق اشتراک

تصاوير پيـرامـون آزادي زنـدانـي         
سياسي (امنـيـتـي) در صـفـحـه             

ايـجـاد   »،   «بـوک شـخـصـي         فيس
بوک به نـام فـردي      صفحه در فيس

ــد                ــمـ ــرزاد و احـ ــيـ ــد شـ ــيـ ــعـ سـ
تهيه و امضـاي    »، «شاهرضايي

   .«اي خطاب به احمد شهيد نامه

کـانـون     دبيـر  هاشم خواستار،
مشـهـد از ايـران         صنفي معلمـان 

ســخــنــان خــود را بــا تشــکــر از             
حضـار و کـمـيـتـه مـبـارزه بــراي                
آزادي زندانـيـان سـيـاسـي شـروع           
کرد. در بخشي از سـخـنـان خـود        

سال اسـت     ۱۵۰گفت ملت ايران 
کـنـد.      که براي آزادي مبارزه مـي   

وي گفت آزادي بها دارد. و وجود  
زنداني سياسي سـنـدي اسـت بـر           

وجود آزادي در کشـور. وي      عدم 
گفت تمامي ملتهاي خوشـبـخـت    

مـبـارزه کـرده            براي خوشبـخـتـي   
اند. مقاومت زندانيـان سـيـاسـي        
اعتماد بـه نـفـس مـردم را بـراي              

باال برده و اعـتـمـاد بـه            پيروزي 
نفس رژيم را شکـسـتـه اسـت. او          
اضــافــه کــرد مــقــاومــت رســول           
بداقي از اين نمونـه هـاسـت. وي         

اي کــردن پــرونــده         گــفــت رســانــه   
زنــدانـــيـــان ســـيـــاســـي از خـــط           

هاي رژيم است و تاکيد کرد  قرمز
اي کردن زنداني مـهـم و      که رسانه

ضروري است. وي هـمـچـنـيـن از           
تريـن   زندانيان عادي که در سخت

شرايط به سر ميبرند نام برد و از 
نـام        آنان به عنوان انسانهايي بي

و نشان ياد نمود. هاشم خواستار  
سـخــنــان خــود را بـا تــاکــيــد بــر              
اهميت تجمع و اين که حکـومـت   
از تـبـديـل جـويـبـارهـا بـه سـيـل                 

 وحشت دارد به پايان برد.
افشين نديمي فعال کـارگـري     
و زندانـي سـيـاسـي از نسـل دوم              
زندانيان سياسي سخنان خـود را    

محمـد   سياسي با درود به زندانيان
ــق  ــديـ ــد    صـ ــودونـ ــبـ ــر    و کـ ــفـ ــعـ جـ

و به سـوابـق   کرد زاده شروع  عظيم
سرکوب رژيم از بدو انقالب تا بـه  
امروز پرداخت. وي بـه سـرکـوب         
مردم کردستان، ترکـمـن صـحـرا،       

سالـهـاي     اعدامهاي دسته جمعي
، و ســــــــرکــــــــوب                  ۱۳۶۰

در کوي دانشـگـاه و        دانشجويان 
و  ۱۳۸۸به کشتار مردم در قيام 

ــر               ــگــ ــانــ ــمــ ــرزاد کــ ــدام فــ اعــ
اشاره کرد. وي در      انقالبي معلم 

از سخنان خود گفت مـن    قسمتي
 ۹ صفحه  
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امــروز در ايــن کــنــفــرانــس حــد            
نسل هستم. نسلـي    ۲فاصل بين 

سر نـداد، نسـلـي        که سر داد ولي
فـرامـوش         بخشد و نـه      که نه مي

خواهد کرد. نسلي که کشـتـار و        
سـرکـوب و       قتل عام را نديد ولي

بـه جـاي      خفقان را ديد نسلي کـه   
و فقر و    رفاه و خوشبختي تضاد 

بدبختي را تـجـربـه کـرد. سـپـس            
افشـــيـــن از تـــجـــربـــه خـــود از              

ســنــنــدج ســخــن    مــخــوف زنــدان   
 گفت.

احـــمـــد مـــوســـوي زنـــدانـــي        
ايـران   سياسي سابق و از فعالـيـن  

احمد موسوي بـطـور     - تريبونال
مبسوط از دادگاه ايران تريبونال 
ــه             ــه کــنــفــرانــس ارائ گــزارشــي ب

ايران تريبونال يک دادگـاه   دادند. 
المللي است، کـه بـا        مردمي بين

هـاي     کوشش گروهي از خـانـواده      
ــخــشــي از                ــان، ب ــردگ ــپ ــان س ج
زندانيان سياسي جان به در بـرده    

ــه             ــاي ده ــاره ، ۱۳۶۰از کشــت
فعاالن سياسي، فعاالن کارگري، 
مبارزان برابري خواه حقوق زنان، 
و فعاالن عرصه هـنـر، ادبـيـات،         
ــر              ــگـ ــودکـــان و ديـ ــوق، کـ ــقـ حـ

هاي مبارزاتي، از پـايـيـز         زمينه
کار خـود را آغـاز کـرد.           ۱۳۸۶

ــا حــمــايــت            ايــران تــريــبــونــال، ب
گســتــرده ايــرانــيــان در داخــل و           

هاي  خارج کشور، به ويژه خانواده
ــق شــد               ــان، مــوف ــردگ جــان ســپ
جــمــهــوري اســالمــي را در دو              
ــنــدن و الهــه) بــه                    ــه (ل ــرحل م
ارتکاب جنايـت عـلـيـه بشـريـت           

 ۱۸محکوم کند. دادگاه کـه از         
درمـقـر    ۲۰۱۲ژوئن سال  ۲۵تا 

سازمان عفو بين الملل در لـنـدن   
  .برگزار شد

ــنــا احــدي ســخــنــگــوي            مــي
سخنگوي کميـتـه بـيـن الـمـلـلـي             

مـوسـس    در ايران و  عليه اعدام 
ــزي         ــرکــــ ــوراي مــــ ــس شــــ   اکــــ

سـخـنـرانـي خـود را بـا                 مسلم   
  خـــرداد و نـــه              ۳۰عـــنـــوان      

ــه         فــرامــوش        مــيــبــخــشــيــم و ن
کــنــيــم آغــاز کــرد. وي از                 مــي

هاي مشـهـور بـه       سنگ ۳۰۰۰۰
هـاي سـکـنـدري در کـلـن                سنـگ 

از  اي   آلمان نام برد که در گـوشـه      
شهر بـراي يـادبـود هـولـوکـاسـت            

رژيم نازي آلمان فرش شده اند تـا  
مردم هنگام رد شـدن سـکـنـدري       

فراموش کردن  بخورند براي عدم
اين جنايـات و اضـافـه کـرد کـه              

براي مـن يـادآور        ۶۰خرداد  ۳۰
هولوکاست رژيم اسـالمـي اسـت      
که به هيچ وجه نـبـايـد فـرامـوش        
ــط                ــا احــدي شــراي ــن ــي شــود. م

و    ۱۳۶۰خــرداد      ۳۰ســرکــوب   
که متـعـاقـب آن بـه           درد و رنجي

هاي زنـدانـيـان     زندانيان و خانواده
سياسي تحميل شد اشاره کـرد و    
گفت هنوز ابعاد ايـن جـنـات بـه         

بازگو نشده است و تنـهـا     درستي
با سرنگوني اين رژيم جنايتـکـار   

  آن پـي         هست که به ابعاد واقعي
 خواهيم برد.

شهال دانشفر سخنگوي کـمـپـيـن     
بــراي آزادي کــارگـــران زنــدانـــي و                
ـه        هماهنگ کنننده بين المللي کـمـيـت

سـخـنـان     کارگري ايـران         همبستگي
خود را با تبريک و دست مريزاد بـراي    
کميته مبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان            
  سياسي به خاطر اعـالن روز جـهـانـي        
براي حمـايـت از زنـدانـيـان سـيـاسـي               
شروع نمود. وي از ندا آقـا سـلـطـان و            
جانبختگان راه آزادي تجـلـيـل کـرد و         
گـفــت زنــدانـي ســيــاســي کــيــســت و            
توضيح داد که زنداني سياسي جعـفـر   

 ۲۴ زاده است، زنداني سيـاسـي      عظيم
کارگـر شـهـرداري اهـوازي اسـت کـه               

 ٩ زنداني شـدنـد، زنـدانـي سـيـاسـي                
کارگر بـافـق يـزد اسـت کـه بـخـاطـر                   

کـارگـران      ۵۰۰۰ مبارزات بـاشـکـوه      
  بار محاکمه شـدنـد ولـي      ۳ اين معدن 

رژيم نتوانست حـکـم قـطـعـي صـادر             
کند، زنداني سياسي آتنا فـرقـدانـي و        
جواناني هستند کـه بـا مـوزيـک زيـر            
زميني و سينماي زير زميني و غـيـره   
در برابر قوانيـن ارتـجـاعـي اسـالمـي           
ايستاده اند. زنداني سياسي زني است  
که به آپارتايد جنسي تن نـداده اسـت.     
حــجــاب بــر مــيــدارد و مــيــگــويــد              
استاديوم ورزشي جاي همـه اسـت. او        
به حکم شالق کـارگـران آق دره اشـاره          
کرد و موج اعتراضات در ايـن مـورد     
را گوشزد کرد وي به سيل اعتراضـات  
و نامه به آي ال او اشاره کرد که چطـور  
خواستار اخراج رژيـم از ايـن مـجـمـع            
شدند. شهال گفت جنبشي کـه امـروز     
ـه و در مـيـان            در خيابان و در کارخـان

ـقـالب              ٥٧ جوانان شاهـديـم ادامـه ان
است که هر روز قويتر به جلو مـيـرود.   

زاده و پالتفرم وي  شهال به جعفر عظيم
براي لغو امنيتـي شـدن اعـتـراضـات          
کارگري اشاره کرد و توضيـح داد کـه       
به يک دوره جـديـدي از مـبـارزه بـراي            

ه ايـم       آزادي زندانيان سياسي وارد شـد 
ـه اتـحـاد                       که بـي  نـظـيـر اسـت. وي ب

معلمين و کـارگـران اشـاره کـرد. وي              
امنيت جامـعـه      گفت اخاللگر اصلي

خود رژيم سرمايه است. وي خـواهـان      
هاي امنيتي کارگران شد و    لغو پرونده

گفت معناي واقعي خـواسـت جـعـفـر          
عظيم زده، آزادي تشکل، اعتصاب و 
آزادي هاي پايه اي براي کـل جـامـعـه       
است و اضافه کرد که ما جرم سياسي 

قيد و شرط   نداريم و خواهان آزادي بي
بيان و اعتراض و اعتصاب هسـتـيـم.    
شــهــال گــفــت آخــريــن ســالح نــبــايــد          
ـلـکـه آخـريـن               اعتصاب غذا بـاشـد، ب
  سالح بـايـد تـجـمـع و هـمـبـسـتـگـي                 

المللي براي آزادي باشـد. و گـفـت          بين
انتظارش از کنفرانس اينست که طـي    
بيانيه اي حـمـايـت قـاطـع خـود را از               
جعفر عـظـيـم زاده و خـواسـتـهـايـش                 

 اعالم کند.
سـيـاسـي و       پروانه عـارف فـعـال      

سخنان خـود را       زنداني سياسي سابق
آغـاز     ۶۰ هـاي دهـه          با ياد قتل عـام 

زود     خيلي ۶۰ نمود و گفت نسل دهه 
فهميد که انقالبش دزديده شده است و 
به مقاومت برخاست. وي گفـت پـيـام       

بود و ايـن بـايـد حـق             آنان حق خواهي
ـه       همه باشد که بگويند نه   به اعدام و ن

به مشروعـيـت خشـونـت. وي گـفـت              
کـنـد کـه         اي تقديم کنفرانس مـي   قصه

ـقـدسـي از اتـحـاد              تنها قصه فهيمه ت
قصـه ي هـزاران         نيست ولي مبارزان 

زنداني سـيـاسـي اعـدام شـده اسـت.               
فهيمه را در شعري زيبا بـا    پروانه قصه

  تکنوازي خسرو زندي به پايان برد.
کنفرانس اسلو از همه سخـنـرانـان    
شرکت کننده در کنفرانس که حضـوراً  
و يا اسکايپي وارد برنامه شدند کمـال  
تشکر و امتنان را دارد و بـراي هـمـه          
عزيزان آرزوي سالمتي و شـادکـامـي      

  .مينمايد
ـلـي      به دنبال حمايت هاي بين الـمـل

 : زاده از جعفر عظيم
- 

ـه    سـراسـري   کنفدراسيون هـاي     اتـحـادي
عضـو     ۹۰۰۰۰۰ نروژ با    -کارگري 
ـه عـلـي          در نامـه  اي از      خـامـنـه         اي ب

ــواســت  وي ـه آزار و اذيــت                خ ـه بـ کـ
زندانيان سياسي و کـارگـران زنـدانـي           
پايان دهد و به آزادي هر چه سـريـعـتـر       

 LO_Norwayآنان اقدام کـنـد.      

در اين نامه حمايت صـريـح و قـاطـع         
خود را از جـعـفـر عـظـيـم زده اعـالم                

  نمود.
ـفـــدراســيـــون ســـراســـري          - کـــنـ

ــاديـــه  ــروژ              اتـــحـ ــارگـــري نـ ــاي کـ هـ
LO_Norway       ــس ــران ـف ــنـ از ک

نموده و نـيـز پـيـام           اسلو حمايت مالي
ـفـرانـس          همبستگي خود را با ايـن کـن
  اعالم نمود.

با تمام تالشي که بـراي بـرقـراري        
از ســخــنــرانــان           تــن   ۲ ارتــبــاط بــا      

کنفرانس به عمل آمد متاسفانه قـادر    
به اين ارتباط نشديم در نتيجه نـاصـر     
زرفشان و عزّت مصـال نـژاد را بـراي          

  سخنراني از دست داديم. 
عـزيـزان شـرکـت        همهبا تشکر از 

کننده در کنفرانس تشکري ويژه داريـم  
از هنرمندان مردمي سيروان قـادري،    
خسرو زندي و مختـار بـرازش کـه بـا           
نواختن مـوزيـک و بـا صـدا و نـواي                  
گرمشان کنفرانس را حـال و هـوايـي            

  ديگر دادند.

 ۸ از صفحه  
 ��ارش 
:)�ا�K ا�,� ...

 تمامي زندانيان سياسي بايد بدون قيد و شرط آزاد گردند!
 ١٣٩٥برابر با سي خرداد  ٢٠١٦به مناسبت بيستم ژوئن 

 روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي در ايران
حمايت از زندانيان سـيـاسـي را در شـرايـطـي                روز جهاني  امسال 

دولـتـهـاي غـربـي و           برگزار ميكنيم كه پس از تـوافـقـات هسـتـه اي،              
در  در كـمـال بـيـشـرمـي              پـيـش      سازمانها و رسانه هايشان بيـش از      

ــل      ــاب ــد.                     مــق ــم ســكــوت كــرده ان ــات رژي ــاي ــن ســكــوت در         جــن اي
شكنجه و فشـار و         زندانيان همچنان ادامه دارد؛  اعدام  كه حاليست 

محروميت از دارو و درمان همچنان به زندانيان تـحـمـيـل شـده اسـت.           
زندانيان سياسي در اعتراض به وضعيتشـان مـجـبـور        تعداد زيادي از 

شده اند دست به اعتصاب غذا زده و در شـرايـط وخـيـم جسـمـي قـرار                
اند. امسال اجالس سازمان جهاني كار با حضور نمايندگان رژيم   گرفته

کارگر مـعـدن    ١٧در حالي برگزار شد كه در اواخر فروردين ماه امسال 
طالي آق دره تکاب در استان آذربايجان غربي را به جـرم اعـتـراض بـه         

شالق زدند. اين اجالس در حالي حضـور نـمـايـنـدگـان رژيـم را                  اخراج 
كارگران زندانـي هـمـچـنـان بـا احـكـام طـوالنـي مـدت در                         پذيرفت كه

ديگري از اين فعالين به جرم اعتراض بـه     تعداد  زندانها بسر ميبرند و
در كنار اين زندانيان سياسـي خـانـواده       زندان و شالق محكوم شده اند. 


:)�ا�K 3ی	م  

 ۱۰ صفحه  



 10 ۱۳۹۵ تير ۲۴ انترناسيونال 

به دنبال تماس صبري امير حسيـنـي   
ــراي آزادي               ــن ب از اعضــاي کــمــپــي
کــارگــران زنــدانــي در نــروژ و ســرور            
کاردار مسئول كميتـه مـبـارزه بـراي         
آزادي زندانيان سياسي در اين کشور، 
ــل                ــر ک ــانســوم دبــي ـتــي گــرد کــريسـ
كنفدراسيون اتحاديـه کـارگـري نـروژ         
(ال او) طي نامه اي حمايت خـود را      
از جعفر عظيم زاده و خواسـتـهـاي او      
اعالم داشت. مـتـن نـامـه ضـمـيـمـه              

 است.
 ٢٠١٦ ژوئن  ٢٠ ، ٩٥ خرداد  ٣١ 

Shahla. 
Daneshfar2@gmail.co
m 
http://free-them-
now.com 
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موضوع: اعتراض عليه اذيت و آزار      

 ادامه دار فعالين کارگري در ايران
رهبر جمهوري اسالمي، علي خامنه 

 اي
كــنــفــدراســيــون اتــحــاديــه هــاي        

ـنـدگـي      -كارگري (ال او  نروژ) به نماي
هزار کارگر در نروژ اعتراض  ٩٠٠ از 

ـبـال      خود را عليه خشونت زشت در ق
حقـوق کـارگـران در كشـور شـمـا را                 
اعالم ميـدارد. تـعـدادي از رهـبـران             
جنبشهاي مستقل کارگري در ايـران      
ـنـد در                 دستگير شـده انـد و در زنـدان
حاليکه آنها حقوق پـايـه اي خـود را            

 ميخواهند.
ال او در نروژ بشدت نگران تـداوم  
بدتر شدن وضـعـيـت اتـحـاديـه هـاي              
كارگري و ديگر حقوق پايه اي بشر در 
ايــران تــحــت حــاکــمــيــت جــمــهــوري         
ــهــا                ــن ســركــوب اســالمــي اســت. اي
مخصوصا منجر به كشـتـه شـدن و          
ـيـن كـارگـري شـده             زنداني شدن فـعـال

 است.
ما به داليل بسيار قـوي بـر ايـن        
باور هستيم که بدبنال تـوافـق هسـتـه       

سرکوب فعاليتهـاي   ٥ + ١ اي با گروه 
اتحاديه اي براي ترساندن و به انفـعـال   
کشاندن جنبش اتحاديه هاي مستقل 
كارگـري در ايـران طـرح ريـزي شـده                
است. ما به نوبه خود مصمم هستيـم   
تا حمايت کامل سياسي و اخـالقـي       
خود را از کارگران ايـران و خـواسـتـه           

هاي برحق آنان براي آزادي تشـکـل و     
بدون ترس از دستگيري و يـا هـرنـوع      

 اذيت و  آزار اعالم ميکنيم. 
در عين حـال سـازمـان ال او در            
نروژ، مصرانه از شما ميخـواهـد كـه      
ـيـن                 دستور آزادي فـوري هـمـه فـعـال
كارگري و رهـبـران آنـهـا را  صـادر                  

 كنيد.
 

 ٦ جعفر عظيم زاده محـکـوم بـه        
 سال حبس شده است

جعفر عـظـيـم زاده، يـک رهـبـر                
شناخته شده کارگري و رهبر اتحاديـه  
آزاد کــارگــران ايــران و يــکــي از                   

هـزار   ٤٠ هماهنگ کنندگان طومار 
امضا براي افزايـش دسـتـمـزدهـا، از          

سـال     ۶ بـه       ۲۰۱۵ مـارس     ۸ تاريخ 
زندان محكوم شده و در زنـدان اويـن         

 محبوس مانده.
جعفر عظيـم زاده و اسـمـاعـيـل            
عبدي، يکي از فعالين شناخته شـده    
ـيـه          معلمان، در بيانيه مشـتـرکـي عـل
مسا لي چون امنيتي اعالم كردن و 
ـفـي و             ـتـهـاي صـن ـي جرم دانستن فعال
تجمع و اعتصاب بوسيله کـارگـران و     
معلمان اعتراض كرده انـد. آنـهـا بـا            

آپريل اعالم  ٢٩ اعالم اين خواست از 
اعتصاب غـذا کـردنـد. اسـمـاعـيـل               

ماه مه با ضمانت آزاد  ١٤ عبدي در 
شد ولي جعفر عظيم زاده همچنان در 
بازداشت بسر ميبرد و وضـعـيـت او          
اضطراري است. او مصر است که تـا     
زمانيكه دولت به شرايط او را نپذيرد 
ــواهــد                 ــه خ ــش ادام ــصــاب ـت ــه اعـ ب
ــهــاي             ــهــاي او خــواســت داد.خــواســت

 كارگران و معلمين است.
ـقـديـم كـه          -ما، ال او نروژ، مـعـت

حکومت ايران تحت عنوان  قوانين و 
اتــهــامــات "امــنــيــت مــلــي" بــراي              
ـيـــت دادن بــه ســركـــوب               مشــروعـ
مبارازات عادالنه کارگران و مـحـروم   
کـردن قــربــانــيــان ايــن ســركــوبــهــا از           
استفاده از وكال و نمايندگان قـانـونـي    

استفاده ميكند. اين وضـعـيـت روي         
ـيـرات    زندانيان و خانواده هاي آنها تاث
ـيـن روي       وحشتناكي داشته، و همچـن
ـيـرات مـخـربـي          اقتصاد ايران هم تـاث

 گذاشته است.
نروژ از شما، آيت  -از اين رو، ال 

اهللا سيد علي حسينـي خـامـنـه اي،         
رهبر جمهوري اسالمي ميخواهد که 
مـقــامـات مســئـول را بـراي اجــراي              

 موارد زير موظف کنيد:
آزادي فوري و بدون قيد و شـرط      
جعفر عظيم زاده و لغو اتهامات او و   
آزادي ساير فعالين اتـحـاديـه اي كـه           

 بازداشت شده اند.
متوقف کردن سرکوب كارگران و 
فعالين اتحاديه اي و احترام بـه آزادي    
تجمع  و آزادي حـقـوق اتـحـاديـه اي            

 ٩٨ و      ٨٧ مطابق مقاوله نامه هاي   
 آي ال او.

تا زماني که دولت شما نتواند بـه  
رعايت حقوق اتحاديه اي كـارگـران و     
ساير حقوق پايـه اي کـارگـران گـردن           
بگذارد، و همچنين به تعهدات ناشي 
ـيـن               از عضويت خـود در سـازمـان ب
ـبـش                     ـلـي کـار عـمـل کـنـد، جـن ـل الم
ـلـي از       اتحاديه هاي کارگري بين المـل
جمله ال او در نروژ  بطور واقعي هيـچ  
چاره اي جز ادامه مبارزات عمـومـي   
خود در برابر اين سرکوب غيـر قـابـل      

 قبول و مطرود ندارد. 
 

 با احترام
دبير كنفدراسيون اتحـاديـه هـاي      

 کارگري نروژ (ال او)
 گرد کريستيانسوم

 
 ٢٠١٦ ژوئن  ١٣ 

سـال     ٣٧خانواده هـايـي كـه         هايشان تحت بيشترين فشارها هستند. 
ها و شبها را طي مـيـكـنـنـد و بـه              است كه در غم نبود عزيزشان روز

ــي                                ــدان ــي و زن ــوي ــازج ــر، ب ــگــي ــت ــدانشــان دس ــرزن ــاع از ف جــرم دف
              ميشوند. 

برابر بـا سـي        ٢٠١٦ما اعالم ميكنيم: به مناسبت بيستم ژوئن  
روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي يكبار ديگر  ١٣٩٥خرداد 

همبستگي خود را با زندانيـان سـيـاسـي و خـانـواده هـايشـان اعـالم                    
ما با تمام قدرت از خواسته هاي زير دفاع و بـراي تـحـقـق          ميكنيم.  

مـدافـع    آنها مبارزه كرده و از تمامي تشكلها، شخصيتها و مجامع 
ها را از هر طريق  آزادي زندانيان سياسي دعوت ميكنيم اين خواسته

  ممكن مورد پشتيباني قرار دهند:
هـاي زنـدانـيـان          . به دستگيري، تـهـديـد و اذيـت و آزار خـانـواده                 

 سياسي پايان داده شود
” اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملـي کشـور    “  اتهام 

هاي مفتوح کـارگـران و مـعـلـمـان            و ديگر اتهامات امنيتي از پرونده
  معترض و ساير زندانيان سياسي حذف شود 

فورا مـتـوقـف شـود و بـه هـر نـوع                   صدور و اجراي احكام اعدام 
  شکنجه تحت هر عنواني پايان داده شود. 

 زندانيان محروم از درمان فورا مورد مداوا قرار بگيرند
 زندانيان سياسي و عقيدتي فورا آزاد شوند 
هـاي بـيـطـرف جـهـانـي از                 جمهوري اسالمي براي بازديد هيـئـت   
  ها تحت فشار قرار داده شود. زندان

در حـمـايـت از زنـدانـيـان               شرکت کنندگان در سمينار روز جهاني
 سياسي

 ۱۳۹۵برابر با بيست و نهم خرداد ماه  ۲۰۱۶  هجدهم ماه ژوئن

 ۹ از صفحه  

جعفر عظيم زاده از رهـبـران کـارگـري سـرشـنـاسـي در وضـعـيـتـي                     
اضطراري در زندان است. اعتـراض او بـه امـنـيـتـي کـردن مـبـارزات                     
کارگران، معلمان، و مردم معترض جامعه است. خواست مشخص او    

هاي مفتوحه بـراي کـارگـران، مـعـلـمـان و تـمـامـي                    لغو تمامي پرونده
فعالين اعتراضات در جامعه است. او و اسماعيل عبدي از مـعـلـمـان      
معترض، در بيانيه مشترکي در آستانه روز جهاني کارگر با طرح ايـن  
خواست مشـخـص اعـالم کـردنـد کـه از دهـم ارديـبـهـشـت دسـت بـه                              
اعتصاب غذا خواهند زد و جعفر عظيم زاده از آن روز تـا کـنـون در                
اعتصاب غذا بسر ميبرد. کنفرانس حمايت هـمـه جـانـبـه خـود را از                
جعفر عظيم زاده و خواستهايش اعالم ميکند. و با اطمينـان دادن بـه        

اش  اينکه صداي او خواهد بود ، از وي ميخواهد که به خاطر سالمتي
و براي پيشبرد قدرتمند اين خواستها، بـه اعـتـصـاب غـذايـش پـايـان               

کنفرانس در عين حال اعالم ميدارد که جـمـهـوري اسـالمـي در             دهد. 
اي که بر او وارد شـده،       هاي جسمي قبال جان جعفر عظيم زاده و آسيب

 مسئول است. او بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شود.
در حـمـايـت از زنـدانـيـان                   شرکت کنندگان در سمينار روز جهاني

 سياسي
 ۱۳۹۵ با بيست و نهم خرداد ماه  برابر ۲۰۱۶هجدهم ماه ژوئنر
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کــنــوانســيــون  ســال پــيــش          ۶۵ 
ـه تصـويـب       پناهندگي سازمان ملل ب
مجمع عمومي اين سازمان رسيد. از  

ژوئــن بــعــنــوان روز         ۲۰ ،   آن تــاريــخ  
جهاني پناهنده اعالم شده است و هـر    
سال به همين مناسبت دربسـيـاري از     
ـه                نقاط مختلف جـهـان از ايـن روز ب

ـه    اشکال گوناگون ياد مي شود    ايـن  ب
اعـالمـيـه    ۱۴ و      ۱۳ دليـل کـه بـنـد           

جهـانـي حـقـوق بشـر کـه در آن ايـام                    
ـه تـري           مفهوم و معناي بشـر دوسـتـان
داشت به اين مـوضـوع  اخـتـصـاص            
يـافــت.از آن مــوقـع ايــن بــيـانــيــه بــه                

سـازمـان   مبنايي براي نحوه بـرخـورد       
ملل و شماري از دولت ها تبديل شد. 

سال از آن زمان که مجـمـع    ۶۵ اکنون 
عمومي سازمان ملـل مـتـحـد  روز           

ژوئن را بنام روز پناهـنـدگـان نـام        ۲۰ 
گذاري کـرد مـي گـذرد. امسـال در                
شرايطي از اين روز ياد مي کنـيـم کـه      
شمار پناهندگان و آوارگان در جـهـان       

ميليون نفر افزايش يافته  ۶۵ تا سطح 
است. پناهندگي ايرانيـان عـمـدتـا از          
آغاز جنگ ايران و عـراق و سـرکـوب        

 ۶۷ و      ۶۰ هاي خـونـيـن سـال هـاي            
شروع شد و هنوز هـم ادامـه دارد. از          
آن موقع کـه جـمـهـوري اسـالمـي بـر              
مسند قدرت نشست و براي تثبيت و   

هر آنچه اسالميشان  تحکيم حاکميت
ـقـالبـيـون      که به فکر و به تجربه نسل ان
ـه مـردم ايـران نـمـي                 آن زمان و تـجـرب
رسيد؛ به مردم تحميل کردنـد. بـيـش       
از سه دهه از تاريخ پناهندگي ايرانيان 
ـه                و دوران پـس از تصـويـب اعـالمـي
جهاني حقوق بشر سپري شـده اسـت.       

ـه ايــن مـعــنــا          ژوئـن بــراي مــا         ۲۰ ب
خـرداد    ۳۰ ايرانيان مصادف است بـا    

، سالروز شروع کشـتـار زنـدانـيـان        ۶۰ 
روز به گلوله  ۸۸ خرداد  ۳۰ سياسي و 

بستن تـظـاهـرات مـردم در تـهـران و               
 کشتن ندا آقا سلطان.  

امروز ما شاهد اين هسـتـيـم کـه       
در سراسر دنيا، جنگ و درگيري هاي 
خونين موجب شده است تعداد زيادي 
ـلـف جـهـان،              ـقـاط مـخـت از مردم در ن
کشور محل زندگي خود را ترک کننـد  
و به نقاط ديگري از جهان پناه ببـرنـد.   

ـه               ۶۵ در حال حاضر  ـفـر ب ـلـيـون ن مـي
دليل جنگ هاي ويرانگر و خشـونـت       

ـه دلـيـل             هاي غير قابل توصـيـف و ب
و    گـروهـهـا      آنچه که اسالم سياسـي و   

دستجات جهادي از نوع داعشيان در   
ايران، عراق، سوريه، نيجريه، الجزاير، 
سومالي و پاکستان و افغـانسـتـان بـر       
سر مردم بي دفـاع آورده انـد، آواره و           

 ۴۰ بي خانـمـان شـده انـد. بـيـش از                  
ميليون نفـر در داخـل کشـور مـحـل              

ـه    درزندگي خود يا  کشورهاي همـسـاي
و فقرزده آواره هستند يعني از شـهـري   
ـه مـرز                     به شـهـر ديـگـر و از مـرزي ب
ـفـر       ديگري فرار کرده اند. ميليون ها ن

ي و   ناز آنها از کمتريـن آب آشـامـيـد        
غذا و سرپناه و امکانات و خـدمـات       
درماني محرومند و به همـيـن دلـيـل       
آمار مرگ و مير کـودکـان در مـيـان         

 ۱۸ آنها بسـيـار بـاالسـت. بـيـش از                  
ميليون نفر هم عمدتا در کشـورهـاي       

 امنتري در تبعيد بسر مي برند.
در همين حال، بسياري از جـنـگ   

 هـاي طـوالنـي مـدت           ها و درگـيـري      
نشده باقي مانده انـد و       حلسالهاست 

به اين معنا مردمان بسـيـار کـمـتـري        
ـه کشـورهـا و مـحـل                    ـه انـد ب توانسـت
زنــدگــي خــود بــازگــردنــد. در حــدود           

ـلـمـبـيـا،      ۳  ميليون نفر از افغانستان،ک
کنگو، ميانمار، سومالي، زيمبابوه و   
سودان همچنان در تبـعـيـد بسـر مـي          

جـهـان      ۲۰۱۵ در نيمه دوم سال  برند. 
ـه تـريـن           ـق شاهد عظيمترين و کم سـاب
موج پناهندگي پس از جنگ جهانـي  
دوم بود. پناهندگاني کـه عـمـدتـا از            
ـه سـوي         سوريه و عراق و افغانستـان ب

 بودند يـکـبـار     اروپا به حرکت در آمده 
کـمـتـر    ديگر اين تاريخ را تکرار کـرد.     

هفته اي است که شاهد صحـنـه هـاي      
دلخراش اخبـار غـرق شـدن ده هـا و               
ـه     صدها پناهجو در آب هاي مديـتـران
و درياي اژه و خفه شـدن در کـامـيـون         
هاي قاچاقچيان نباشيم. بـا ايـنـحـال          
اين بار نه تنهـا هـيـچ کـدام از دولـت              
هاي حامي اعالميه جهاني "حـقـوق"    
 بشر و جايگاه تاريخي ايـن اعـالمـيـه      

حرفي نـمـي   خصوصا براي پناهندگان 
نـمـي      هـم    زنند و به روي مـبـارکشـان     

ـه               آوردند، چه بسا بـارهـا مـرزهـا را ب
روي دهها هزار پناهجويـي خسـتـه و        
گرسنه و وحشت زده بستند. نه تـنـهـا       
اين "حاميان حقوق بشر" در کمال بـي      
رحمي مرزهاي خود  را يکي پـس از      
ديگري بروي پـنـاهـجـويـان بسـتـنـد،             

شاهد به آتـش کشـيـدن کـمـپ هـا و               
محل هاي موقت استقرار پناهجويان 
در آلمان و سوئد از سويي نژادپرسـتـان   
هوادار دوران آلـمـان نـازي هسـتـيـم.               

در همين لـحـظـات       شاهد اين هستيم
ـه مـنـاسـبـت روز                که اين مطلـب را ب
جهاني پناهنده مي نويسم درسـت در    
همين روز شاهد به به تصويب رسيـدن  

ــررات           ســخــتــتــريــن   ــيــن و مــق قــوان
پناهندگي در کشور سوئـد هسـتـيـم.       
شاهد اين هستيم که اداره مـهـاجـرت      
ايــن کشــور بــه هــزاران مــتــقــاضــي             
ـه درخـواسـت         پناهندگي که پيش تر ب
ـفـي داده               پناهندگي آنها  پـاسـخ مـن

خانه ها و کـمـپ      اعالم کرده کهاست؛ 
هاي پناهندگي را ترک کنند. به گفتـه   

هزار نفـر   ۸۰ تا  ۶۰ وزير کشور سوئد 
بايد کشور سوئد را ترک کـنـنـد. ايـن          
سخت گيري ها تبعات جـنـگ هـاي        
ويرانگري است که  از سوريه و عـراق      
و افغانستان تا شاخ آفريقا هـمـچـنـان       
ادامه دارد و هـيـچ نشـانـي هـم بـراي             

 پايان دادن به وضع موجود نيست. 
ـه دنـبـال                دليلش ايـن اسـت کـه ب
ــاي             ــوره ــت ــاک ــاشــي شــوروي ف ــروپ ف
جديدتري وارد معادالت جهان شـد و    
پس از آن چهره جهان پسا جنگ سـرد    
يک دفعه دگرگـون شـد.از يـک طـرف            
قــدرقــدرتــي آمــريــکــا و ســيــاســت            
ـه عـراق و                    ـه ب مليـتـاريسـتـي و حـمل
افغانستان بعنوان قطب پـيـروز دوران       
پس از جنگ سرد، و از طـرف ديـگـر      
جريانات و نيروهاي اسالمي سـاخـتـه    
و پرداخته دست آمريکا و کمپ غرب 

بـاهـم سـرشـاخ          شـوروي سـابـق     عليه   
شدند و آنـچـه کـه در دو دهـه اخـيـر                   
ـه                    ــجـ ــي ــوده ايــم در نــت ــدش ب ــاه ش

آمريکا و اسالم سـيـاسـي      مليتاريسم 
در منطقه خاورميانه بوده است. آنـهـا    
در شکل دادن به چهره دنيـاي پـس از       
جنگ سرد و آن چيزي که امـروز مـي     
بينيم نقش بسيار تـخـريـب کـنـنـده و           

اند. به صحنـه آمـدن       ويرانگري داشته
آمريکا بعنوان تنـهـا قـدرت جـهـانـي           
پس از شوروي و با استفاده کـامـل از       
قدرت تسليحاتي و نظـامـي در دهـه        

جامعه عراق را درهم کوبيد و آن      ۹۰ 
را به ويرانه تبديل کـردنـد. بـراثـر ايـن             
وضعيت جنگ هاي قومي و مذهبي 
و انتقام جويانه سراسر جـامـعـه عـراق       
ـه آن            را در برگرفت، به گونه اي کـه، ب

کشور آوارگي ميليوني تحميل کرد و   
در نتيجه آن فقر و فالکت جامعه را به 
کام خود فرو برد. در بطن اين شـرايـط    
سيـاه اسـت کـه نـيـروهـاي اسـالمـي                 
ميداندار مي شوند و دست به جنايـت  

سپتامبر مي زنند. اين بار اتفـاق    ۱۱ 
سپتامبر زمينه  حمله آمريکـا و     ۱۱ 

سازمان نظامي ناتو را به افغـانسـتـان    
نيز فراهم مي کـنـد.ايـنـهـا نـيـروهـاي             
ساخته و پرداخته دست سازمان سـيـا     
براي ضديت با شوري سـابـق بـودنـد.         
وقتي که شوروي دگرگون مي شـود و    
شرايط تازه اي در سـالـهـاي پـايـانـي             
جنگ سرد ايجاد مي شود نـيـروهـاي    
اســالمــي هــم فــرصــت و امــکــان               
قدرتنمـائـي پـيـدا مـي کـنـنـد. امـا                   
ـه               ـه ب قدرقدرتي آمريکـا پـس از حـمل
عراق و افغانستان تضعيف مي شـود  
بطوري که نيروي هاي نظامي اش بـا      

جـنـگ   تلفات زياد در بـاطـالق ايـن            
اين بـاربسـيـاري از       گرفتار مي شوند،

نيروها و دولت هاي اسالمي درکـنـار     
روسيه و عليه آمريکا قرار گرفـتـنـد و      
جايگاهي که آمريکا در منطقه پـيـدا   
کرده بود به ميدان قدرقدرتـي روسـيـه      
تبديل شـده اسـت. در بـطـن چـنـيـن                   
شـرايــطـي اســت کــه جــنــبـش اســالم            
ـقـاعـده،         سياسي بنام بوکو الـحـرام، ال
النصره، الشباب، طالبان و داعـش و      

 از اين قبيل گروها سر برآورده اند.  
ــن حــال الزم اســت                  ــا اي ــي ب ول

در حـالـي کـه         يادآوري کنم که درست

بسياري از دولت ها و احـزاب دسـت         
ـه روي       راستي مشغول بستن مرزها ب
پناهجويان بودند و در مـقـطـعـي کـه          

 ۷۱ تصاوير دلـخـراش کشـف جسـد           
پناهجو در کاميوني در مـرز مـيـان          
اتريش و مجارستـان و جسـد کـودک          

ساحل ترکـيـه   کنار سه ساله سوري در 
ــيــه عــبــور              و خشــونــت پــلــيــس عــل
پناهجويان در شبکه هاي اجتـمـاعـي    
ـفـر از            بازتاب پيدا کرد، دههـا هـزار ن
مردم سوئد و آلمان و اتريش به خيابان 
ها آمدند و خواستار باز شدن مـرزهـا     
به روي پناهجويان شدند. خوشبختانه  
با همه شرايط و مقررات سخـتـي کـه      
براي پناهندگان پيش آمده اسـت يـک       
ـه و مـدافـع         جنبش عظيم بشردوستان
حقوق پناهندگي و ضـد نـژادپـرسـتـي        
وجود دارد اما اعتراض ايـن جـنـبـش       
بــه شــکــل تــاکــنــونــي اش، جــواب              

ـه ايـم             رامقطعي که در آن قرار گـرفـت
نمي دهد. منظورم اين است که تنـهـا    
دفاع اين جنبش از آرمان ها و ارزش     
هاي انساني کافي نيست بايد راه حـل  
هم داشته باشد. آمار سـازمـان مـلـل          

سال پـيـش تـا       ۵ نشان مي دهد که از 
ـفـر            ۱۵ به امروز در حدود  ـلـيـون ن مـي

 آواره شده اند.    
ژوئـن     ۲۰ برابر با   ۱۳۹۵ خرداد  ۳۰ 

 ۲۰۱۶ 
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بدنبال تماس داود آرام از اعضاي 
کمپين براي آزادي کـارگـران زنـدانـي           
مــايــک پــارلــک دبــيــر کــل اتــحــاديــه           
کارگران پست کانادا به نماينـدگـي از     

هزار عضو اين اتحاديه طي نامـه   ٥٢ 
اي به مقامـات جـمـهـوري اسـالمـي           
ـقـض حـقـوق          ضمن اعالم نگراني از ن
کارگران در ايـران تـوسـط حـکـومـت             
اسالمي، حمايـت خـود را از جـعـفـر              
عظيـم زاده و خـواسـتـهـايـش اعـالم                
داشت و خواستـار آزادي وي و هـمـه            
کارگران زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي         

 .شد. متن نامه ضميمه است
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 ٢٠١٦ ژوئن  ٢٠ ، ٩٥ خرداد  ٣١ 

*** 
نامه اتحاديه پست کانادا در حمـايـت   

 از جعفر عظيم زاده و خواستهايش
 از: اتحاديه سراسري پست کانادا

به: علي خامنه اي رهـبـر جـمـهـوري             
اســالمــي، حســن روحــانــي رئــيــس           
جمهور، مقامات قضايي جـمـهـوري      
اسالمي و نماينده جمهوري اسـالمـي   

 در سازمان ملل
هـزار عضـو        ٥٢ به نمـايـنـدگـي       

اتحاديه کارگران پست کـانـادا ، ايـن          
نامه را مينويسم تا بار ديگر نگـرانـي   
خود را در باره نقض حـقـوق کـارگـران       
ـه                در ايران اعالم کنم. مـا بـا تـوجـه ب
وضعيت سالمتي جعفر عـظـيـم زاده        

هفته اسـت در       ٥ فعال کارگري اي که 
زندان اوين در اعـتـصـاب غـذا بسـر              

  .ميبرد، اين نامه را مينويسيم
ـه       اين اولين بار نيست که اتـحـادي
ـه       کارگران پست کانادا در اعـتـراض ب

زنداني شدن فعالين کارگري در ايـران      
و وضعيت جعفر عظيم زاده براي شمـا  
نامه مـيـدهـد. در نـامـه اي در اول                    

اتحاديه پسـت بـراي        ٢٠١٥ دسامبر 
يک موضوع ديـگـر   …   :شما نوشت

جعفر عظيم زاده کسي است بـخـاطـر      
اينکه در دفاع از حـقـوق کـارگـران و             
بـراي داشـتـن يـک زنـدانـي بـهـتـر بــا                    
دستمزدهاي بهتر مبارزه کرده اسـت،    

سال حکم زنـدان گـرفـتـه اسـت. و                ٦ 
  .خواستار آزاد  فوري او شديم

عظيم زاده بخاطر خواسـتـهـايـش     

دست به اعـتـصـاب غـذا زده اسـت.              
اولين خواست او لغو اتهامات تـحـت     
عنوان اقدام علـيـه امـنـيـت مـلـي از              
پرونده هاي فعاليـن کـارگـري و خـود           
اوســت. مــا از خــواســتــه هــاي او                  
پشتيباني ميکنيم و به شما اطمينـان  
ميدهيم که همچنان وضعيت حـقـوق     

 .کارگران در ايران را دنبال ميکنيم
 

 مايک پارلک
 دبير کل اتحاديه پست کانادا

بــه نــام مــجــازات شــالق و کــل             
ــي اســت کــه                 ــم قضــائ ــســت ــي س
جناياتي نظير شالق و تـعـزيـر و          
سنگسار و قطع عضو را بعـنـوان   
کيفر و مجازات تعـيـيـن کـرده و         
به اجرا در مي آورد. آنچه در اين  
سيستم قضائي قـرون وسـطـائـي         
جرم ناميده ميشود نيز نه تـنـهـا      
جرم نيست بلکه جزئي از حـقـوق     
بديهي و پـايـه اي مـردم اسـت.               
کارگـر را بـخـاطـر اعـتـراض بـه                
دستمزدها يک چهارم خط فـقـر و      
جوانان را بخاطر جشن وشادي و   
زنان را بخـاطـر بـي حـجـابـي بـه              
شالق ميبندند و بعد تحت فشار 
اعــتــراضــات مــردم در مــجــلــس        

اســالمــيــشــان بــه بــررســي نــحــوه        
اجراي حکم و تطبـيـق عـمـلـکـرد         
مسئولين با قوانين موجود مـي    
پردازند! اسـاس مسـالـه هـمـيـن              
"قوانين موجود" است و نه نـحـوه     
ــکــرد                 ــا عــمــل ــهــا و ي اجــراي آن
مســئــولــيــن. مــيــتــوان و بــايــد            
ــا               ــي را تـ ــالمـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ جـ
ممنوعيت کامل مجازات شالق 
به عقب راند. اين اوليـن قـدم در        
ممنوعيت کل جناياتي است کـه  
تحت عنوان تعزيرات و حـدود و      
قصــاص اســالمــي عــلــيــه مــردم        
اعمال ميشود. سيستم قضـائـي      
اسالمي را بايد بـر سـر جـانـيـان            

 حاکم خراب کرد.    

 ۲ از صفحه  
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افشاي حقوقهاي نجومي دست اندرکاران حکومت گوشه اي از دزدي جانيان حاکم است. اين نان شب بچه  
هاي ما، هزينه دارو و درمان مردم محروم، پولهايي که بايد صرف مسکن و رفاه مردم شود و خون مردم  

است که اينها ميمکند. همينها که حقوقهاي هشتصد ميليوني و پرداختهاي ميلياردي دريافت ميکنند،  
براي کارگري که ثروتهاي جامعه را توليد ميکند دستمزد هشتصد هزارتوماني يعني هزاربار کمتر تعيين  

 کرده اند.
اين حکومت يک باند حريص چپاول و غارت ثروتهاي عمومي و دسترنج مردم کارکن است. اعتراف   

اينها به دزديهايشان زير فشار اعتراضات ماست. تک تک ما مردم حق داريم از رفاه برخوردار باشيم. از  
درمان و داروي رايگان برخوردار شويم. از مسکن مناسب برخوردار شويم و کودکانمان بتوانند شاد و  

   خنده بر لب باشند.
 بايد گلويشان را فشار دهيم و حق و حقوقي را که سزاوارش هستيم از حلقومشان بيرون بکشيم.  

 براي دست يابي به ابتدايي ترين زندگي انساني اين دزدان حريص و بيرحم را بايد به زير کشيد
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تـمـاس مسـعـود ارژنـگ از            بدنبال 
اعضاي کمـپـيـن بـراي آزادي کـارگـران             
ـفـانـي اسـمـيـت دبـيـر کـل                   زنداني، اسـت
اتحاديه کـارگـران خـدمـاتـي بـريـتـيـش              
کلمبياي کانادا به نمايـنـدگـي از طـرف         

هزار عضو اين اتحاديه طـي نـامـه         ٧٠ 
ـه خـامـنـه اي و روحـانـي                    اي خـطـاب ب
خواستـار آزادي فـوري و بـدون قـيـد و                  
شرط کارگران زنداني و هـمـه زنـدانـيـان          
سياسي در ايران شـد. او در ايـن نـامـه              
ضــمــن اعــالم حــمــايــت از مــبــارزات            
ـه اي          کارگران و مردم ايران و حـقـوق پـاي
کارگران براي حق تشکل، حق اعتصاب 
و داشتن يک زندگي انسـانـي، حـمـايـت           
ــم زاده و                        ــي ــر عــظ ـف ــعـ خــود را از ج
خواستهايش اعالم داشتـه و خـواسـتـار         

آزادي فوري وي شد. متن نامه ضميـمـه    
 است.  

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 ٢٠١٦ ژوئن  ٢٠ ، ٩٥ خرداد  ٣١ 

 
از: اتحاديه کارگران خدماتي بـريـتـيـش        

 کلمبيا در کانادا
به: رهـبـر جـمـهـوري اسـالمـي، عـلـي                   

 خامنه اي  
 حسن روحاني، رئيس جمهوري

 
 در باره کارگران زنداني

هــزار عضــو       ٧٠ مــن از جــانــب         
ـه کـارگـران خـدمـات بـريـتـيـش                 اتحادي
کلمبيا در کانادا اين نامه را با تاکيد بـر    
خواست آزادي فوري و بدون قيد و شـرط  

کارگران زنداني و همه زندانيان سيـاسـي   
  .درايران به شما مينويسم

ما همبستگـي خـود را بـا کـارگـر              
زنداني، جعفر عظيم زاده و خواستهايش 
اعالم ميکنيم. او بايد فورا و بدون قـيـد     
و شرط آزاد شود. ما همبستـگـي خـود       
ــا کــارگــران ايــران اعــالم کــرده و                   را ب
خواستار آزادي فوري و بدون قيـد شـرط     
کارگران زنداني و همه زندانيان سيـاسـي   
در ايران هسـتـيـم. احـکـام زنـدان بـراي                 
کارگران زنداني و همه فعالين سـيـاسـي      
بايد لغو شود. و هر نوع تهديد و پـرونـده    

 .سازي امنيتي بايد فورا متوقف شود
 

ما اذيت و آزار فعالـيـن کـارگـري و         
فعالين سيـاسـي در ايـران را مـحـکـوم               

ما از مـبـارزات کـارگـران و              .ميکنيم
مردم ايران براي آزادي، حق تشکل، حـق  
اعتصاب و داشتن يک زندگـي خـوب و       
بــرابــر و عــادالنــه و انســانــي حــمــايــت            

 .ميکنيم
 

ما از حکومت شما انتظـار احـتـرام      
به انسانيت و حقوق پايه اي کـارگـران و         

 .همه مردم را داريم
 با احترام

 استفاني اسميت
 رونوشت: قوه قضاييه جمهوري اسالمي

 شوراي عالي حقوق بشر
نماينده دائمي جـمـهـوري اسـالمـي در            

 سازمان ملل
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