
 

 ٦٦٦   شماره 

حزب کمونيست کارگری ايران

  انترناسيونال

 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 

 شهال دانشفر 

 پیامدهای زلزله سیاسی برکسیت 
 

 گفتگوی انترناسیونال با حمید تقوایی 
 

با توجه به اینکه دولت انگلیس، دو حزب اصلی محافظه کار و کارگر، دولت آمریکا و همه  انترناسیونال:    
دولتهای اروپائی و دیگر کشورهای صنعتی، و مراکز و نهادهای بین المللی مالی و تجاری با خروج برریرترانریرا  

 از اتحادیه اروپا )برگسیت( مخالف بودند چرا ایده رفراندوم مطرح شد و چرا جدائی رای آورد؟  
 

  ٢١٠٢ ایده رفراندوم در مورد  ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را اولین بار کامرون  در سال  حمید تقوائی:  
مطرح کرد. آن زمان این نوعی سازش و مانور تاکتیکی بود برای حفظ وحدت و جلب حمایت فرراکسریرونرهرای  
حزب محافظه کار، که همیشه گرایش اروپا گریزی و نزدیکی بریرشرترر بره آمرریرکرا در آن  روی بروده اسرت.   
بعبارت دیگر جدائی از اتحادیه اروپا نه آن زمان و نه و تی رفراندم انجام شد یک هدف استراتژیک و یا نرقرشره  
عمل سیاسی حزب محافظه کار و بطریق اولی حزب کارگر و دیگر نرهرادهرا و نریرروهرای سریراسری اصرلری و  
ذینفوذ در بریتانیا نبود. نه کامرون و نه دیگر چهره ها و بدنه اصرلری حرزب مرحرافرظره کرار خرواهران خرروج از  
اتحادیه اروپا نبودند و گمان نمیکردند حاصل رفراندوم جدائی از اتحادیه اروپا باشد. بهمین دلیل اسرت کره امرروز  
با رای به جدائی کامرون نیز مجبور به استعفا میشود. آنچه روزی یک مانور سیاسی برای تقویرت مرو رعریرت  

 حزب محافطه کار و کرسی نخست وزیری بود امروز با استعفای کامرون به نتیجه معکوس رسیده است. 
 

 پیروزی مهم برای کارگران، معلمان و مردم ایران! 
 

ساعاتی پیش اتحادیه آزاد کارگران ایران اطالع داد که جعفر عظیم زاده دبیرر ایرن اترحرادیره 
"با  ول اعاده دادرسی و رسیدگی عادالنه به پرونده اش و مرخصی  ابل ترمردیرد" بره اعرترصراب 
غذای خود پایان داده و از زندان آزاد شده است. این خبرر برا مروج خروشرحرالری وسریر  در بریرن 

 فعالین کارگری، معلمان، زندانیان سیاسی و مردم آزاده روبروشد. 
 

 

 يادداشتهای هفته
 

 حمید تقوايی
 

* کارگر زندانی، معلم زندانی، آزاد باید   
 گردد!

* سیر قهقرائی حکومت و تشدید دعواهای   
 جناحی!

* "ریگرتسیت" و چشم انداز فروپاشی    
 اتحادیه سلطنتی!

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

 ترور در استانبول
داعش مسئول این جنایت و دولت ترکیه 

 شریک جرم است
 اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران  

 

 اساس سوسیالیسم انسان است.
 

جنبش  سوسیالیسم
 بازگرداندن اختیار به 

 انسان است.

حقوقهای چند ده و چند صد میلیونی از 
 جیب ماست
 شهال دانشفر 

 در نقد وطن پرستی 
 

 متن گفتگوی تلویزیون کانال جدید با کاظم نیکخواه 
 

 یک هفته پر هیجان در اسلو 
 

 ما میتوانیم اعدامها در ایران را متوقف کنیم!  
 

 مینا احدی 

 سربلند و سرافراز در دفاع از سکوالريسم 
 

 متن سخنرانى مريم نمازى در بزرگترین اعتراض سکوالریستها و آتئیستها  
 آمريکا. ماه ژوئن  –در واشينگتن  



  2 ٠٩٣١تير  ٠٠ انترناسيونال 

 

   

بیش از دو ماه پیش، جعفر عرظریرم زاده برهرمرراه 
اسماعیل عبدی دبیر کرانرون صرنرفری مرعرلرمران برا 
انتشرار اعرالمریره مشرتررکری در اول مراه مره روز 
جهانی کارگر و در اعتراض به اتهام امرنریرتری برر 
فعالین کارگری و معلمان و دستمزدهای زیرر خر  
فقر و طرح خواسته های دیگر دست بره اعرترصراب 
غذا زدند. این حرکت بالفراصرلره حرمرایرت و تروجره 
وسیعی را بویرژه در بریرن مرعرلرمران و کرارگرران و 
سازمان های کارگری در سطح جهان به خود جلرب 
کرد. پس از مردت کروتراهری جرمرهروری اسرالمری 

با  یرد ویریرقره از زنردان  مجبور شد که عبدی را 
آزاد کند. اما جعفر عظریرم زاده کرمراکران در برنرد 
رژیم ماند و با پافشاری بر خواسته های اعرالمریره 
مشترکشان همچنان به مبارزه ادامه داد. اعرترراض 
و مقاومت او بسرعت از سوی معلمان و کرارگرران 
و فعالین و جریانات سرشناس سیاسی چه در ایرران 

بری سرابرقره ای  ررار  و چه در جهان مورد حمایرت
گرفت. بویژه در چرنرد هرفرتره اخریرر کره و رعریرت 
جسمی وی بنحو خطرناکی روبه تحلیل رفرتره برود 
موج حمایت ها از جرعرفرر عرظریرم زاده و فشرار برر 
جمهوری اسرالمری بررای آزادی فروری او، ابرعراد 
حتی وسیعتری بویژه در داخل کشور بخود گرفرت. 
در ایر چنین جنبرش وسریرعری جرمرهروری اسرالمری 
 ناگزیر شد که جعفر عظیم زاده را نیز آزاد کند. 

 
تا همینجا این اعرترراض دسرتراوردهرای مرهرمری 
برای کارگران و معلمان، زندانیان سیاسی و به ایرن 
اعتبار همه مردم ایران در مبارزه عرلریره جرمرهروری 
اسالمی داشته است. بعد از ایرن بررای جرمرهروری 
اسالمی آسان نخواهرد برود ترا فرعرالریرن و رهربرران 
کارگری و معلمی را با اتهام واهری "ا ردام عرلریره 

امنیت ملی" و نظیر آن به حبس های طویل المردت 
محکوم کند. بعالوه این مبارزه شرورانرگریرز عرظریرم 
زاده و عربردی صردای هرمره زنردانریران سریراسری و 
حمایت از آنها را بلندتر میکند و بکارگیری حرربره 
مخوف زندان و حبس توس  جمرهروری اسرالمری را 

 بیش از پیش دشوار میکند. 

مهمتر، بیانیه و ا دام مشترک دو رهبر تشرکرل 
های بزرگ معلمی و کارگری و سرسرس حرمرایرت 
جانانه کارگران و معلمران و فرعرالریرن و جرریرانرات 
سیاسی در ایران و جهان از خواسته های اعالم شده 
توس  عبدی و عرظریرم زاده، سربرب شرد کره ایرده 
اتحاد معلم و کارگر در ابعراد بری سرابرقره ای در 

صفوف کارگران و معرلرمران و بردنره جرامرعره ایرران 
رسوخ کند. این یک موفقیت تاریخری و بررگشرت 
ناپذیر است و اهمیت بسیراری بررای آیرنرده مربرارزه 
همه بخش های طبرقره کرارگرر اعرم از کرارگرر و 
معلم و همینطور برای مبارزه کل مردم ایران بررای 
رهایی از شر جمهوری اسرالمری و سررمرایره داری 

 دارد. 
 

و باالخره عوامرل فروا الرذکرر مریرتروانرد برطرور 
گسترش مبارزه کارگران و معلمان در  بالفصله به 

جهت احقاا حقوا خود و تحقق همان خواسته هایی 
که در بیانیه های مختلف کارگران و معلمان و از 

عظیم زاده آمرده  -جمله در بیانیه مشترک عبدی 
 است، یاری رساند. 

 
حزب کمونیست کارگری آزادی جرعرفرر عرظریرم 

مهمی کره  زاده و همینطور اسماعیل عبدی و  دم 
در جهت احقاا حقوا کارگران و معرلرمران و عرقرب 

را بره کرلریره  راندن جمهوری اسالمی برداشته شده 
کارگران و معلمان و مردم ایران وبویژه بره خرانرواده 
های این عزیزان تبریک میگوید. حزب دست تک 
تک کسرانری کره در ایرن کرارزار برزرگ دومراه 
 گذشته جانانه تالش کردند را به گرمی میفشارد. 

 
 مستحکم باد اتحاد کارگر و معلم
 زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
  ٢١٠٦ژوئن  ٩١، ٠٩٣١تیرماه  ٠١

 
 پیروزی مهم برای کارگران، معلمان و مردم ایران! 



  3 ٦٦٦شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

   

در یرک سرطرح عرمرومری و  
رریررا از   ررریررتران پرایرره ای تررر خررروج ب
اتحادیه اروپا عرلریررغرم مرخرالرفرت  
همه رهربرران و احرزاب اصرلری و  
همه دولتها و نرهرادهرای سررمرایره  
داری در سرطرح جرهرانری، نشرانره  
بحران و سردرگمی و بری افرقری  
سیاسی بورژوازی و بی اعتبراری  
سیاستمداران و احزاب حرکرومرتری  
در میان مرردم اسرت. رای مرردم  
بریتانیا بره خرروج از اترحرادیره در  
عین حرال رای، نره بره دولرت و  
احزاب و نهادهای حکومتی برود.  
رررروز مشرررخررر    ایرررن یرررک ب
رویگردانی توده مردم کشرورهرای  
غربی از دولتها و احرزاب سرنرتری  
حکومتی اسرت. مریرتروان گرفرت  
مردم بریتانیا نه علیرغم برلرکره بره  
خاطر حمایت فعال دولت و احرزاب  
حکومتی انگلریرس از مرانردن برا  
اتحادیه، بره جردائری رای دادنرد.  
)حالتی شبیه عکس العمل مرردم  
ررره تررروصررریررره هرررا و   ایرررران ب
"رهررنررمررودهررای" خررامررنرره ای در  
انتخابات اخیر مجلس اسرالمری(.  
این نار ایتی عمرومری از و ر   
موجود، از سریراسرترهرای ریرا رت  
کشی و از تفاوت فراحرش مریران  
یروت نجومی و فرعرال مرایشرائری  
یک درصدیهای حاکم در مقرابرل  
فقر و بری ترامریرن ا رترصرادی و  
بیحقو ی سیاسی تروده نرود و نره  
درصدی مردم، به رای بره خرروج  
از اتحادیه اروپرا تررجرمره شرد. در  
این میان حزب استرقرالل برریرترانریرا  
)یرروکرریرری( کرره یررک حررزب  
راسیستی و راست افرراطری اسرت  
توانست با تبلیغات  د خارجی و  
پرنراهرنرده سرترریرزی و شرعرارهررای  
عوامفریبانه در مورد پس گررفرترن  
کشور خود و بازگشت بره مررزهرا  
و تولید و ا تصاد و برازار خرود و  
غیره نرار رایرتری مرردم از و ر   
موجود را به سمت پنراهرنردگران و  
کارگران خارجی و سریراسرترهرا و  
تصمیمات دولترهرای دیرگرر سروا  
بدهد و خروج از اترحرادیره اروپرا را  
راه حل مسائلی که اساسا نراشری  
از بحرران و سرلرطره و حراکرمریرت  
سرمایه داری برحررانرزده در هرمره  

کشورها است  لرمرداد کرنرد. ایرن  
یک مورد کرالرسریرک خردمرت  
ناسیونالیسم و راسیرسرم بره طربرقره  

 حاکمه "خودی" است.  
ررا ترروجرره برره  انترنراسریرونرال:   ب

تو یحاتی که دادید آیا مریرتروان  
رای اکثرریرت مرردم بره خرروج از  
اتررحررادیرره اروپررا را نشررانرردهررنررده  
گسترش پایگاه راست افراطی در  

 جامعه دانست؟    
برره نررظررر مررن  حمید تقوائی:  

اینطور نیست. بره ایرن دلریرل کره  
اوال عررلرریرررغررم هررمرره تررالررشررهررای  
نیروهای راست افراطی و باد زدن  
به تعصبات سوپرناسیونالیرسرتری و  
عوامرفرریربری در مرورد براز پرس  
گرفتن کشرور خرود و مرعرجرزات  

  ٦١ ا تصاد خود و غیره بریرش از  
رران، اکررثررریررت مررردم   درصررد جرروان
اسکراترلرنرد و ایررلرنرد و در خرود  
انگلیس مرردم شرهررهرای برزرگ  
مانند لندن و منچستر و لریرورپرول  
به جدائی رای ندادند. یانیا برخرش  
اعظم رای به جدائری نره برخراطرر  
تعصبات ملی و نژادی و خارجری  
ستیزی، بلکره بردلریرل ایرن تروهرم   
عمومی برود کره برا جردائری از  
اتحایه اروپا و عیرت ا رترصرای و  
اجتماعی در بریتانیا بهرترر خرواهرد  
ررهررتررر شرردن   رره ب شررد. ایررن ترروهررم ب
و عیت  حتی در تبلیغرات حرزب  
راسرریررسررترری یرروکرریرری و دیررگررر  
نیروهای راسرت طررفردار جردائری  
مبنی بر ایرنرکره هرزیرنره صررفره  
جوئی شرده در نرتریرجره خرروج از  
اتحادیه صرف برهرداشرت و درمران  
عمومی خواهد شد، و یا اشرترغرال  
و شرای  کار بهبود خواهد یرافرت،  
منعکس میشد. بعرد از رفررانردوم  
به سرعت معلوم خرواهرد شرد کره  
این وعده ها همه پوچ و بی پرایره  
برروده اسررت. )فررردای رفرررانرردوم  
نایجل فاراژ رهبر یوکریری اعرالم  
کرد وعده افزایش بودجه خردمرات  
بهداشت و درمان عمومی "اشتبراه"  
برروده اسررت(ه هررمرره چرریررز دال بررر  
آانست که همین حد از حرمرایرتری  
هم که نیروهرای راسرت افرراطری  
در جریان کمرسریرن بررای رفررانردوم  
کسب کردنرد بره سررعرت رنر   

ررراخرررت و احرررزاب و   خرررواهرررد ب
شخصیتهای طرفردار جردائری هرر  
 چه بیشتر منزوی خواهند شد.   

برای هیررات  انترناسیونال:      
حرراکررمرره و طرربررقرره سرررمررایرره دار  
بریتانیا جدائی از اتحادیه اروپرا بره  

 چه معنی است؟  
ررقرروائرری:   خررروج از  حررمرریررد ت

اتحادیه به معرنری تشردیرد برحرران  
ا تصادی و بی افقی سیاسی در  
بریتانیا است. دوره پروتکشنیسرم و  
ناسیونالیسم ا تصادی مردترهراسرت  
به سر رسیده است. سرمایه امرروز  
یک پدیده بیرن الرمرلرلری اسرت و  
نهادهای مالی بین الملرلری مرثرل  
صندوا بین المللی پول و برانرک  
جهانی و شرکتهای عظریرم چرنرد  
ملیتی نرقرش مسرلر  و ترعریریرن  
کننده ای نه ترنرهرا در گرردش و  
تخصی  سرمایه ها و اعرتربرارات  
در سطح جهانی بلکه در ترعریریرن  
سیاستهای ا تصرادی و در برازار  
داخررلرری در هررر کشررور ایررفررا  
ررا   مرریررکررنررنررد. از سرروی دیررگررر ب
بحررانری کره برخرصروا از سرال  

ررا آن    ٢١١٢  سرررمررایرره جررهررانرری ب
ررری اعرررتررربررراری   رررروسرررت و ب روب
نئولیبرالیسم و مکترب شریرکراگرو  
در ایررر ایررن بررحررران، مررا نرروعرری  
سردرگمی استراترژیرک و عرقرب  
گرد به راسیسم و نراسریرونرالریرسرم  
افراطی و خرارجری سرتریرزی در  
دولتها و طبقه حاکرمره در غررب،  
و میداندار شدن مذهرب و  رومری  
گرررائرری در کشررورهررای جررهرران  
سومی را شاهد هستیم. هرر چره  
سیاست ریا ت کشی ا ترصرادی  
با جدیت و مبرمیت بریرشرترری در  
دستور کار طبقه حاکمه در هرمره  
رریرراز   کشررورهررا  رررار مرریررگرریرررد، ن
سرریرراسرری و روی آوری یررک  
درصدیهای حاکم  بره دامرن زدن  
به تعصبات مرلری و مرذهربری و  
 ومری و ترعرریرف و بررخرورد بره  
جوام  بر مبنرای مروزائریرکرهرای  
مررلرریررترری و  ررومرری و مررذهرربرری  
مختلف بیشترر مریرشرود. حراصرل  
این گرایش سربلند کردن احزاب و  
سررریررراسرررترررمررردارن راسررریرررسرررت و  
ناسیونالیست افراطی نرظریرر حرزب  

استقالل بریرترانریرا در انرگرلریرس و  
جبهه مرلری در فررانسره و حرزب  
دموکرات ملی در آلمان و دونرالرد  
ترامی در آمریکا است. مرکرمرل  
راسیسم و خرارجری سرتریرزی ایرن  
نیرروهرا  نروعری پرروترکرشرنریرسرم  
ا تصادی و دفاع از بازار ملی در  
برابرر نرفروذ کرارگرران خرارجری و  
سرمایه های خارجری اسرت. امرا  
ایررن جررهررت گرریررری ا ررتررصررادی  
همانطور که باالتر اشاره کردم  برا  
 روریات کار کرد سرمایه ها در  
دنیائی که سرمایره هرای مرالری  
بین المللی و شررکرترهرای عرظریرم  
چند ملیتی بر جهان مسل  انرد و  
یک نوع تقسیم کار جهانری بریرن  
بخشهای مختلف سرمایه صرورت  
گرفته است توهمی بیش  نیرسرت  
  -و اسرراسررا کرراربررردی ترربررلرریررغرری 

سیاسی دارد تا معنای وا رعری و  
عملی ا تصادی. جدائی بریترانریرا  
از اتحادیه اروپا در تنا ض برا ایرن  
گررایرش و جررهرتررگریررری عرریرنرری  
سرمایه به کارکرد فرامرزی  ررار  
میگریررد و از هرمریرن رو برحرران  
ا تصادی و سیاسی در بریتانیا را  

 بمراتب تشدید خواهد کرد.    
حتری از نرظرر سریراسری نریرز  
جدائی به عکس آنچه یوکیی و  
دیگر نریرروهرای راسرت افرراطری  
تبلیغ میکردند منجر خواهرد شرد.  
ررتررهررای مررنررطررقرره ای   اکررنررون دول
اسکاتلند و ایرلند شمالی با اترکرا  
به رای اکثریت مردم این مرنراطرق  
به با ریرمرانردن در اترحرادیره اروپرا،  
خواهان بر راری رفراندوم و جدائری  
از بریتانیا هستند. به نظر مریررسرد  
رریررای کرربرریررر   ررریررترران بررخررشرری از ب
"اترحرادیرره اروپررا" را برره "اتررحرادیرره  
سلطنتی" ترجیح میدهده   رار برود  
"بریتانیای کبیر" را پرس برگریررنرد  
اما با خرطرر فرروپراشری اترحرادیره  

 سلطنتی مواجه شده اند.   
ررقررطرره نررظررر  انترناسیونرال:   از ن

کارگران وتوده مردم، یا باصرطرالح  
نود و نه درصدیرهرا، عضرویرت در  
 اتحادیه اروپا چه جایگاهی دارد؟   

ریشه مسائل و  حمید تقوائی:  
مصائرب کرارگرران و تروده مرردم  
نفس حکومت سرمایه است و نره  
بین المللی شدن سرمایه.  وانین و  
مناسبات یکسان در سطح جهانری  
و  بازار جهانی کار و کاال، بطرور  
عینی کمی و جبهه جهانی کار  
را در مقابل خود پوالریزه و مترحرد  
میکند و از این نقطه نظر گرامری  
بررجررلررو برررای جررنرربررش جررهررانرری  
کارگران اسرت. هرر چره  روانریرن  
رریررن کررار و   کررار و مررنرراسرربررات ب

سرمایه در کشورهرای بریرشرترری  
شبیه و یکسان باشرد هرمرراهری و  
هم سرنوشتی کارگران برجسته ترر  
خرررواهرررد شرررد و مررربرررارزات و  
اعترا ات کارگری متحرد ترر و  
 وی تر خواهد بود. کرمرا ایرنرکره  
امروز مبارزه عرلریره سریراسرترهرای  
ریا ت کشی ا رترصرادی ، کره  
بورژوازی در هرمره کشرورهرا بره  
تبعیت از نسخه بانک جهانری در  
حال پیراده کرردن آنسرت، ابرعرادی  
گسررترررده و فررراکشرروری یررافررترره  

 است.  
از سوی دیگر نباید فررامروش  
  -کرد که پردیرده مرلرت و دولرت  

ملت اساسا برای ترامریرن سرلرطره  
ررازار   ررر ب بررورژوازی هررر کشررور ب
داخرلری خرود بروجرود آمرد. برایررن  
معنی ناسیونالیسم و وطن پرستری  
و  دوسیت مرزهای ملری اسراسرا  
گرایش و ا رقری برورژوائری اسرت  
که یک نرقرش و کراربررد مرهرم  
سیاسی آن برای طبقه سرمایه دار  
همواره پنهان داشتن تضاد مرنرافر   
کارگر و سررمرایره دار، و امرروز  
ررایررد گررفررت یررک درصرردیررهررای   ب
حاکم  و نرود و نره درصردیرهرای  
تحت حاکمیت، در لبراس مرنرافر   
مشررترررک مررلرری و مرریررهررنرری و  
مقابله با خارجیها بروده اسرت. برا  
هیمن نوع تبلیغات ناسیونالریرسرتری  
دو جن  جهانی خرانرمرانسروز را  
برای تجدید ترقرسریرم جرهران بریرن  
ررفرروذ سرررمررایرره هررا و   مررنرراطررق ن
درپوشش دفاع از مناف  مرلری برر  
پا کردند و امرروز نریرز نریرروهرای  
راست افراطی برا پررچرم دفراع از  
مررنررافرر  مررلرری عررلرریرره کررارگررران  
خارجی و پناهندگان بمیردان آمرده  
اند. این بار نیرز نراسریرونرالریرسرم و  
راسیسم ابزاری اسرت بررای دامرن  
زدن به تعصبات ملی و مریرهرنری  
در میان کارگران و تفر ه انردازی  
بین کارگر "خودی" و "مرهراجرر".  
در عصررری کرره دنریررا بره یررک  
دهکده جهانی تبدیل شده و برویرژه  
مدیای اجتماعی همره مررزهرا را  
در نرروردیررده و برره اعررترررا ررات و  
انقالبات و جنبشهای حق طرلربرانره  
هویتی جهانی و فراکشروری داده  
است ناسیونالیسم و تاکید برهویرت  
ملی پرچرمری اسرت کره اسراسرا  
ررا ایررن گرررایررش   ررلرره ب برررای مررقرراب
مبارزات و اعترا ات به جرهرانری  
شدن علم میشود. برای کرارگرران  
و تروده مرردم جرهران هرم از نرظرر  
ا تصادی و هم سیاسی کمرنر   
شدن هرر چره بریرشرترر مررزهرا و  
فراکشوری شدن هر چره بریرشرترر  

 

 
 پیامدهای زلزله سیاسی برکسیت 

 
 گفتگوی انترناسیونال با حمید تقوایی  



  4 ٠٩٣١تير  ٠٠ انترناسيونال 

 

   

سرمایه هرا شررایر  مسراعردترری  
برای اتحاد و اعرترراض و مربرارزه  
بین المللی علیه سلطه سرمایه در  
همه کشورها فراهم مریرکرنرد. از  
نقطه نظر مناف  طبقه کرارگرر در  
انررگررلرریررس و دیررگررر کشررورهررای  
اتحادیه اروپا گسترش و همسرانری  
هر چه بیشتر عملکرد سرمایه هرا  
در سررطررح کشررورهررای هررر چرره  
بیشتری یک گام بجلو و فرراهرم  
کننده شرای  مسراعردترری بررای  
بچالش کشیدن سلطه سرمرایره در  

 همه کشورها است.    
آیا در جرردالرری  انترناسیونال:    

کرره بررر سررر رفرررانرردوم درگرررفررت  
چی انقالبی نمایندگی مریرشرد؟  
بخشی از چری حراشریره ای از  
جدائی طررفرداری مریرکررد. امرا  
جرمی کوربین رهبرر حرزب لریربرر  
کرره جررنرراح چرری ایررن حررزب را  
نمایندگی میکنرد در عریرن نرقرد  
اتحادیه اروپا از ماندن در اترحرادیره  
اروپا  دفاع میکرد.  به نظر شرمرا  
مو   کمونیستی  در مورد ایرن  

 رفراندوم چه باید می بود؟  
همانررطررور کرره  حمید تقوائی:  

اشاره کردم اکثریت مرردم برخراطرر  
نار ایتی از شررایر  اجرترمراعری  
ا تصادی ای کره سریراسرترهرای  
ا ررتررصررادی یررک درصرردیررهررای  
حاکم بر زندگی آنها تحمیل کررده  
است به جدائی رای دادند اما ایرن  
خواست و گرایرش مرردم بروسریرلره  
ررریرررروهرررای چررری   احرررزاب و ن
نمایندگی نشد. بخشی از چری  
فر ه ای و حراشریره ای از زاویره  
اعتراض به سرمایه هرای برزرگ  
و چند ملریرتری خرواهران جردائری  
بود. یعنری عرمرال بره ایرن تروهرم  
پراکنی راسرت دامرن مریرزد کره  

گررویرری اسرراس مسررائررل مررردم    
اترحرادیره اروپرا و سررمرایره هرای  
مالی چند مرلریرتری اسرت و نره  
سلطه سرمایه در خرود برریرترانریرا.  
)شبیه به موا   چی سنتی در  
ایران زمان شاه که همه مسائل را  
ناشی از برورژوازی کرمرسررادور و  
وابسررترره مرریرردانسررت(.  بررخررش  
اجتماعی تر و پر نرفروذ ترر چری  
مرترشرکرل کره بروسریرلره جررمرری  
کوربین نمرایرنردگری مریرشرد نریرز  
گرچه از با یماندن  در اترحرادیره  
ررقررد   دفرراع مرریررکرررد امررا در ن
پروتکشنیستی و ناسیونالیستی از  
اتحادیه اروپا شرریرک برود. کرال  
پروتکشنیسم و نوعی حرمرایرت از  
بازار و سرمایه و ا تصاد ملری در  
مقابل شرکتهرا و سررمرایره هرای  
بزرگ بین المللی وجه مشرتررک  

نیروهرای چری سرنرتری و غریرر  
سنتی از اس دبلیو پی و جررمری  
کوربین تا برنی ساندرز و سریرریرزا  
و غیره است. در دیرگراه ایرن نروع  
چی  دیت برا امرسرریرالریرسرم بره  
 دیت با سررمرایره هرای برزرگ  
خارجی و چند ملیتی ترنرزل پریردا  
کرده و جانشین نقد سرمایره داری  
کشررور خررود شررده اسررت. وا ررح  
است که کارگران و توده مردم در  
هر کشور که با هیات حاکرمره و  
سرمایه خرودی روبررو هسرترنرد و  
کال چی اجتماعی کره برعرنروان  
مثال در جنبش اشغال بمیردان آمرد  
بوسیله ایرن نریرروهرا نرمرایرنردگری  

 نمیشود. 
مو   کمونیرسرتری کره ایرن  
گرایش عمومی چی اجترمراعری  
ررقرد و   را نرمررایرنرردگری مرریرکررنرد ن
بچالش کشیدن حاکمیت سرمرایره  
و سلرطره سریراسری و ا رترصرادی  
یک درصددیهای حراکرم در هرر  
کشرور اسرت. کررارکررد سررمرایرره  
های چند ملیتری و اترحرادهرا و  
معاهدات بین المللی سرمایه دارن  
نظیر اتحادیه اروپا نیز از طرریرق و  
کانال سیاستها و مکانیسرم هرای  
کارکرد سررمرایره در هرر کشرور  
بروز پیدا میکند و زنردگری تروده  
مردم را تحت فشار  رار مریردهرد.  
رریررای امررروز اسرراس درد و   در دن
مصررائررب مررردم هررمرره کشررورهررا  
نابرابری فاحش ا رترصرادی مریران  
یک درصدیهای میلیاردر و تروده  
عررظرریررم مررردم، زدن از خرردمررات  
شهری و ترحرمریرل سریراسرترهرای  
ریررا ررت کشرری ا ررتررصررادی، و  
بیحقو ری و بری اخرتریراری تروده  
مررردم در دخررالررت در سرررنرروشررت  
سیراسری خرود اسرت. ریشره ایرن  
مسائل نفس مرنراسربرات سررمرایره  
داری است که امروزه به وا عیتری  
فراکشوری و جرهرانری بردل شرده  
است. تنزل دادن نقد و مرقرابرلره برا  
ررا   ررلرره ب ررقررد و مررقرراب رره ن سرررمررایرره ب
فراکشوری شدن سرمایه معنرائری  
بجز برازگشرت بره دوران سررمرایره  
های ملی و بازار داخلی نردارد و  
این گرایشی تماما عقب مرانرده و  
ارتجاعی است. یک کمرونریرسرت  
از اتررحررادهررا و مررعرراهرردات و  
عملکردهای فراکشوری سرمایره،  
مانند اروپای واحرد و یرا نرفرترا و  
جرری هررفررت و غرریررره، مرربررارزه  
مشترک و متحد و فرراکشروری  
کارگران و توده مرردم بره ترنر   
آمده از ایرن شررایر  را  نرتریرجره  
مرریررگرریرررد و نرره بررازگشررت برره  
ررقررد و   مرررزهررای مررلرری را. ایررن ن

گفتمان در رفراندوم اخیر برریرترانریرا  
نمایندگی نشد و یکی از دالیلری  
که راست افراطی تروانسرت مرردم  
را برا رای نره برسرای صرنردو رهررا  
بکشاند همین خآلء برود. در ایرن  
مورد نیز مثل همیشره در غریراب  
چی انقالبی این راسرت افرراطری  
ررا ترربررلرریررغررات   بررود کرره ترروانسررت ب
دماگوژیک و عوامفریبرانره تروده  
مردم خواهان تغییر را بدنربرال خرود  

 بکشاند.     
برره نررظررر شررمررا  انترناسیونال:   

پیامدهای ا تصرادی و سریراسری  
خروج بریرترانریرا از اترحرادیره اروپرا  
چیست؟ آیا احزاب راست افراطری  
در کشورها دیگر اروپرائری برجرلرو  
رانده میشوند و شاهد تجزیه بیشترر  
اتحادیه اروپا خواهیم بود؟ بحران و  
سردرگمی سیاسی و ا رترصرادی  
در خود انگلیس به کرجرا خرواهرد  

 انجامید؟    
نتیجه تا کنون  حمید تقوائی:  

تشدید بحران و تشرترت در هریرات  
حاکمه برتانیا بوده است. در همیرن  
چند روزه بعد از رفراندوم برحرران و  
سردرگمی سیاسی بی سابقه ای  
کل بریتانیا و همه سیاستمرداران و  
احزاب و شخصریرترهرای سریراسری  
اعم از طرفداران و مخالفین خرروج  
از اتحرادیره را فرراگررفرتره اسرت.   
کامرون اعالم کرده اسرت در مراه  
اکتبر استعفا خواهد داد و پرروسره  

که طبق  انرون دو سرال    -جدائی  
الا رل ترا برعرد    -بطول می انجامد 

از استعفای او یعنی ترا سره مراه  
دیگر حرتری آغراز نرخرواهرد شرد.  
صفوف هر دو حزب حکومتی  و  
اصلی بورژوازی در ایر پرس لررزه  
های بعد از رای خروج کامال بره  
هم ریخته است. حرزب مرحرافرظره  
کار جانشینی برای کرامررون کره  
نماینده نظرر اکرثرریرت و سریراسرت  
غالب بر ایرن حرزب براشرد نردارد.  
بیشترین احرترمرال نرخرسرت وزیرری  
ررروریرررس جرررانسرررون اسرررت کررره    ب
رریررشررتررر برره حررزب   مرروا ررعررش ب
راسسیرسرتری یروکریری نرزدیرک  
است تا حزب محرافرظره کرار. در  
حزب کارگر نیز مو عیت جررمری  
کوربین زیر سئوال رفته و بیرش از  

نفر از نمایندگان ایرن حرزب     ٠١١ 
ررمرران برره ایررن عررلررت کرره   در پررارل
کوربین از با یمرانردن در اترحرادیره  
دفاع فعال و همه جانبه ای نکررده  

است خواهان استعفای او هسترنرد.  
این ادامه تالش جناح راست حرزب  
کارگر بررای کرنرار زدن جررمری  
رریررن اسررت کرره در شرررایرر    کررورب
متشتت بعد از برگسیت مو عریرت  
 وی تر و حق بجانب تری  پریردا  

 کرده است. 
از سوی دیگر در نشریرات و    

رسانه ها مو وع بری پرایره برودن  
بسیراری از وعرده هرای جردائری  
طلبان به یک مو وع داغ تبدیرل  
شده است و اصطالح ریرگررتسریرت  
)پشرریررمررانرری از خررروج(  بررجررای  
برگسیت بره گرفرترمران عرمرومری  
تبدیل شده اسرت. هرمره از زلرزلره  
ررامرررعرررلررومررری و   سرریررراسرری و ن
بالتکلیفی صحربرت مریرکرنرنرد و  
ررا درخررواسررت   حررترری طررومرراری ب
تررجرردیررد رفرررانرردوم در مرردیررای  
اجتماعری مرنرترشرر شرده کره ترا  
کنون بیش از چهار میرلریرون نرفرر  
آنرا امضا کرده اند. مساله  دیگرر  
همانرطرور کره  ربرال اشراره کرردم  
امکان جدائری ایررلرنرد  و برویرژه  
اسکاتلند از برریرترانریرا اسرت کره  
آینده اتحادیه سرلرطرنرتری را برطرور  
 جدی ای بزیر سئوال برده است.   
ایرن شرروک و برالتررکررلرریررفرری  
باالخره فررو خرواهرد نشرسرت امرا  
یک طبقه حاکمه  عریرف ترر و  
متشتت تر از دل این پروسه بریررون  
خواهد آمد. چنین به نظر مریررسرد  
رریررروهررا و   کرره هررمرره احررزاب و ن
شخصیتهای طبقه حاکمه بریتانیرا  
تالش دارند تا جدائی از اترحرادیره  
ررا   ررا کررمررتررریررن صرردمررات و ب را ب
نزدیکی هر چه بیشتر به اروپا بره  
پیش ببرند. ایرن رونرد هرر شرکرل  
مشخصی به خود بگیررد حراصرل  
رریررشررتررر   آن تضررعرریررف هررر چرره ب
نیروهای سیاسی طرفدار خروج از  
اتحادیه در بریتانیا و در کرل اروپرا  
خواهد بود و نه  تقویت مرو رعریرت  

 آنان.  
اسرراس مسررالرره آنسررت کرره  
همانطور که اشاره کردم در عصرر  
ما پروتکشنیسم و نراسریرونرالریرسرم  
ا تصادی با گرایش و نیاز عینری  
سرمایه به عملکرد فراکشروری و  
تقسیم کار جهانی میان بخشهرای  
مختلف سرمایه     در ترنرا رض  
است. ازینرو اگر جدائی برریرترانریرا  
از اروپا بمعنی وا عری کرلرمره بره  
اجرا در آید برحرران ا رترصرادی در  

ررقرریرره اروپررا و   ایررن کشررور و در ب
عوارض ا تصادی و اجتماعی آن  
برای کارگران وتوده مرردم یرعرنری  
رریررکرراری و تررورم   و ریررا ررت   ب
کشررری ا رررترررصرررادی و زدن از  
خدمات و غیره  برمرراترب تشردیرد  
خرواهررد شررد. ازیررنرررو حرترری اگررر   
رای به جردائری برریرترانریرا احرزاب  
راست در کشورهای دیگر اروپا و  
گفتمان رفراندوم مشابهی در ایرن  
کشورها را بجلو براند ایرن شررایر   
رررود. مسرررائرررل   گرررذرا خرررواهرررد ب
ا تصادی و اجتماعی و سریراسری  
متعددی که  که بدنبال و در ایرر  
جدائری هریرات حراکرمره و مرردم  
بریتانیا با آن روبررو خرواهرنرد شرد  
سایر کشورهای اتحادیره اروپرا را  
به  رورت نزدیکی و هرمرکراری  
بیشتر خواهد رسرانرد و نره دوری  
بیشترر و برازگشرت بره مررزهرای  

 ملی خود. 
به نرظرر مرن حرتری در خرود  
بریتانیا احزاب و نهرادهرای طربرقره  
حاکمره ترالش خرواهرنرد کررد از  
جدائی تفسیر و تعبیرری هرر چره  
فرمالتر و بی محتوی ترر بردسرت  
بدهند و راههای عملری دیرگرری  
برای حضور و مشارکت سررمرایره  
های انرگرلریرسری در برازار اروپرا  
بیابند. اروپا نیز  نهایرترا عرلریررغرم  
ررعررضرری از   فشررارهررائرری کرره ب
دولتهای اروپرائری بررای ترعریریرن  
تکلیف هرر چره زودترر بره دولرت  
کامرون وارد میکنند، در خرواهرد  
یافت که منافعش در اینست کره  
بریتانیای از در بیرون رفرتره را از  
پنجره وارد کند. این محتمل ترریرن  
سیر او اع به نظرر مریررسرد. امرا  
روند ترحروالت هرر چره براشرد از  
مسائل و مصائب کارگران و تروده  
مردمی که  بحران سرمایه داری  
زندگی آنانرا تحت فشار  ررار داده  
است کاسته نرخرواهرد شرد. مرردم  
بریتانیا، خارج و یا داخل اترحرادیره  
اروپا، با همان سیاستهای ریرا رت  
کشی،  د رفاه عمومی و  پررو  
یک درصدی های حرکرم روبررو  
خواهند بود که همه مردم اروپرا و  
ررا آن   دیررگررر کشررورهررای جررهرران ب
مواجه اند. در یک سطح عمیقترر  
و پایه ای تر این روند تقابل مریران  
توده نود و نه در صردی مرردم و  
یک درصدیهای حاکم است کره  

 به آینده شکل خواهد داد.  

 به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندید
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ررا سررالمررهررای  کیوان جاوید:   ب
بسیار گررم بره هرمره بریرنرنردگران  
کانال جدیرد. امرروز یرک برحر   
خیلی آشنا برای خریرلریرهرایرتران را  
اینجا خواهیم داشت. آشنا بره ایرن  
مفهروم کره هررروز در مرور دش  
میشنرویرد، هررروز تروی زنردگری  
شماست، و هرروز یک چیزهایری  
در مورد آن به شرمرا مریرگرویرنرد.  
بح  در مورد ناسیونالیسم و وطرن  
پرستی است. کاظم نیکخواه چررا  
این بح  الزم اسرت؟ و رتری کره  
بح  اصرلری جردال برا حرکرومرت  
مررذهرربرری و اسررالمرری اسررت آیررا  
چنین بحثی در مورد ناسیونالیسرم  

 و وطن پرستی الزم است؟ 
بح  را شمررا  کاظم نیکخواه:  

شروع کردیده )با خندهه( بله حترمرا  
الزم است. اگر جمهوری اسالمری  
را معنی کنیم و مبرارزه ای کره  
با آن داریم را مشرخر  ترر در آن  
تعمق کنیم، متوجه میرشرویرم کره  
روشرن مریررشرود چررا. جرمرهرروری  
اسالمی یک حکومت دیرنری و  
مذهبی است، یک حکومت دزد  
و چساولرگرر اسرت کره دزدیرهرای  
نجومی را خودشان دارند اعرترراف  
میکنند، حکومت سرکوب اسرت،  
حکومتی که حقروا کرودک را  
پایمال میکند، حقوا زن را پایرمرال  
مریررکررنررد، حررقرروا انسرران را کررال  
پایمال میکرنرد. یرعرنری انسرانریرت  
برای این حکومت اصرال مرعرنری  
ررایرد ترحررت   نردارد و هرمرره چرریرز ب
الشررعرراع مررذهررب و سرریرراسررتررهررای  

 حکومت اسالمی باشد.  
یک جنبه از وجود جمرهروری  
اسالمی ناسیونالیست بودن آنسرت.  
درست اسرت کره ایرن حرکرومرت  
اسرراسرررا مرررذهررربررری اسرررت امرررا  
ناسیونالیسرت هرم هسرت. در زیرر  
لوای ملریرت، "امرنریرت مرلری" و  
امرررثرررال ایرررنرررهرررا کرررارگرررر را،  
خواستهایش را سرکوب میرکرنرنرد  
و نان شبرش را مریردزدنرد و اگرر  
 اعتراض کند سرکوب میکنند.  
از طرررف دیررگررر عررده ای  
هسررتررنررد کرره مرردام وطررن وطررن  
میکنند تا مبارزه علیه جمرهروری  
اسررالمرری سررر مررو رروعررات و  
مررحررورهررای مشررخرر  و روشررن  

متمرکز نشرود. براالخرره اگرر مرا  
جررمررهرروری اسررالمرری را فررردا  
سرنگون کردیم چه  رانرونری، چره  
خواستهایری، چره حرقرو ری برایرد  
جاری شود؟ آیا کارگر بازهم بایرد  
فقیر بماند؟  زیر دست بمانرد؟ آیرا  
معلم حقو ش باید زیرر خر  فرقرر  
باشد؟ اگر شما به وزیرر و رئریرس  
جمهور و شاه انتقاد کرردیرد برازهرم  
باید زندان بروید؟ یعنی چیزهرایری  
که مهم است، مرلرمروس اسرت و  
مشرغرلره مرردم اسرت مریررود زیررر  
لوای وطرن  و خراک و امرثرال  

 اینها مدفون میشود.  
ولرری شررمررا از  کیوان جاوید:  

اینجا شروع کردید که جرمرهروری  
اسالمی دزد و غرارترگرر و هرمره  
اینهاست. ولی وطن پررسرتری چره  
ربطی بره دزدی و غرارت دارد؟  
 چه ربطی به شاه و سلطنت دارد؟  
کاظم نیکخرواه: خریرلری ربر   
دارد. منظورم همین برود کره ایرن  
رابطه را نشان دهم. اوال جمرهروری  
اسررالمرری وطررن پرررسررت اسررت.  
جررمررهرروری اسررالمرری یررکرری از  
چما هایری کره تروی سرر مرردم  
میزند "وطرن"، مرلرت، و "امرنریرت  
ملی" و چیزهایری از ایرن  ربریرل  
است. همین االن جعفر عظریرم زاده  
و اسماعیل عبردی کره از زنردان  
بیانیه دادنرد و اعرترصراب کرردنرد  
یک خواست اصلی شان این برود  
که مبارزه برای افزایش دسرترمرزد  
را با چماا "ا دام عرلریره امرنریرت  
ملی" سرکوب نکنید. حرکرومرت  
شاه هم همین کار را میکررد. هرر  
سلطنت طبی هم که شرمرا نرگراه  
کنریرد فرعرالریرترش، مربرارزه اش،  
تبلیغات شرب و روزش یرا پررچرم  
است، یا وطن است یا ملت اسرت.  
یا تمامیت ار ی و از این  ربریرل  
چیزهاست. من در آن جامعه دارم  
پرایررمرال مریررشروم. امرا آن کشررور  
تمامیت ار یش سرجرایرش اسرت،  
پرچمش هم سرجایش است.  حراال  
بجای پرچم جرمرهروری اسرالمری  
ررفرررض پرررچررم سرره رنرر  و   ب
شیرخورشید نشان بجایش بریراورنرد.  
این نانی به سر سفره کسی نرمری  
ررری جررمررهررروری   آورد. سرررنررگررون
اسالمی از نظر ما باید مرعرنرایرش  

این باشد کره ترک ترک مرردم  
برردون اسررتررثررنررا صرراحررب مسررکررن  
میشوند، صاحب اختیار میرشرونرد،  
حق حرف زدن دارند، حق اعرترراض  
دارند، حق اعتصاب دارنرد، آزادی  
بیان دارند. کجای "وطن" اینهرا را  
نشان میدهد؟ کجای وطرن وطرن  
کردن ذره ای به این خرواسرترهرا و  
امثال اینرهرا کرمرکری مریرکرنرد؟  
هرریرری جررایررش. وطررن، پرررچررم،  
تمامیت ار ی بررای ایرنرسرترکره  
اگر شمرا حررفری برزنری کره بره  
مذا شان خوش نیاید تحت این نرام  

 شما را سرکوب کنند.  
ظرراهررر  ضرریرره ایررنررسررت کرره  
"ملت" گویرا یرعرنری مرردم. ولری  
اینطور نیست. میشود بعدا مفصرل  
تر در این مورد بح  کررد. برطرور  
خررالررصرره بررحرر  ایررنررسررت کرره  
سرنگونی جمهوری اسالمی برایرد  
برره مررعررنررای یررک تررحرروالت،  
تررغرریرریرررات مررادی، وا ررعرری و  
ملموسی به نف  مردم باشد نره برا  
یک پرچم مبهم وطن. جمرهروری  
اسالمی هم میگوید من طررفردار  
ررتررهررا ایررن را   وطررنررم. هررمرره دول

 میگویند.  
ررا ایررن  کیوان جراویرد:   خررب ب

حساب به شما میگویند که شرمرا  
کشوری با ی نمیگذارید. هررکره  
گوشه ای را بردارد، کشرور شرش  
تکه شود و غیره برای شمرا مرهرم  
نیست؟ وطن در فررهرنر  مرردم  
یعنی اینرکره هرمره آدمرهرا بررای  
خاکشان برای آن چارچروبری کره  
در آن زندگی مریرکرنرنرد ترعرصرب  
دارند، میجنگنرد، نرمریرگرذارنرد از  
بین برود. حراال مرمرکرن اسرت در  
این چارچوبه خوشبخت باشرنرد یرا  
بدبخت باشند. اما این چه ربرطری  
به آن کشور بیچاره دارد که شرمرا  
مرریررگررویرریررد وطررن اصررال مررفررهرروم  
ندارد؟ اینجروری براشرد شرمرا هرر  
گوشه کشور را دست هرکه دلرش  

 میخواهد میدهید. 
ببیررنرریررد اول  کاظم نیکخواه:   

بگذارید بگویم که من یرک ذره  
 برول نردارم کره ایرن وطرن وطرن  
توس  ناسیونالیرسرترهرا ربرطری بره  
استقالل و دفاع از یک جامعره و  
کشور در برابر  درتهرای خرارجری  

دارد. پهلوی ها را نرگراه کرنریرد.  
یک لحظه وطن از دهانشان نمری  
افرترراد. هررمرره شرران هررم برا اشرراره  
انگلیس و آمرریرکرا آمردنرد و برا  
فرمان آمریکرا رفرترنرد. مرنرظرورم  
اینست کره ایرنرطرور نریرسرت کره  
و تی میگویند وطن خیرلری  رد  
ررتررهررای خررارجرری    رردرتررهررا و دول
هستند. اصال از اول با نروکرری و  
مزدوری دولتهای خارجی سررکرار  
ررا دسررتررور   آمرردنررد. ر ررا شرراه ب
انگلیس آمد، با دسترور انرگرلریرس  
رفت. پسرش هم با دستور آمریکرا  
آمد و با دسرترور آمرریرکرا رفرت.  
منظورم اینست که اول بگویم کره  
این وطن هیی ربطی به مخرالرفرت  
با دخالت و نفوذ دولتهای خارجری  
 و تکه تکه کردن خاک ندارد.  

من میگویم مرردم، کرارگرران  
نان میخواهند، باید برچره هرایشران  
مدرسه بروند، یروتهرای عرمرومری  
نباید توی جیب آخوند و سررمرایره  
رررود، هررمرریررن   دار برری خرراصرریررت ب
حرفهایی که شما مریرگرویریرد را  
جلویتان میگذارند. یعنی بره مرن  
کارگر کره در زمران شراه فرقریرر  
بوده ام و سررکروب شرده ام، حرق  
حرف زدن نداشته ام، االن هرم بره  
زندگی زیر خ  فقر محکوم شرده  
ام، و تی میگویم زندگی انسانری  
میخواهم میگوینرد نره. اول برایرد  
وطن را آزاد کنیم. میگوینرد اگرر  
این حرفها را بزنری وطرن از بریرن  
مریررود. ایرن وطررن یرعرنری چرره؟  
و تی شما میگویریرد ترکره ترکره  
میکنریرد، کری آمرده خراک آن  
مملکت را میدزدد که برا گرفرترن  
اینکه حرقروا کرارگرر برایرد زیراد  
شود تکه تکه میرشرود؟  د ریرقرا  
بح  بر سر همین است کره یرک  
مررنررطررق دیررگررری جررز پرراسرر  برره  
نیرازهرای مرردم را وارد مرعرادلره  

 کنند.  
ببینرریررد کسرری  کیوان جاوید:  

که مثرال تررک اسرت مریرتروانرد  
شاهد بیاورد که در این مرمرلرکرت  

 حق من دارد  ای  میشود... 
خب حقش را  کاظم نیکخواه:  

 ای  نکنرنرد. راسرت مریرگرویرد.  
ببریرنریرده مرردم آذربرایرجران، مرردم  
کردستان، مردم بخشهای مختلرف  
ایران خیلی هایشان تحت نرام کررد  
و ترک و ملریرترهرای دیرگرر زیرر  
تبعیض و سررکروب و سرترم  ررار  
دارند. اگر کسی میخواهرد مرردم  
دنبال گررگرهرای خراکسرترری، و  
سفید  ورنگارن  و غیره نیفترنرد،  
باید بگویرد کرارگرر آذربرایرجرانری  
مثل کارگر تهرانی برایرد صراحرب  
حقوا باشد، صراحرب رفراه براشرد،  

تبعیض و توهین و تحقیر علیرهرش  
نربرایرد صرورت گریررد. نره فرقرر   
کارگر بلکه همه مردم بایرد بردون  
تبعیض زندگی کنرنرد. اگرر ایرن  
کار را بکنند جرامرعره مرترحرد و  

 یکدست میشود. 
این را هم بگویم کره جرامرعره  
ای که االن زیر چنگال خرمریرنری  
و خامنه ای و جمهوری اسالمری  
رررره   ررره تررروب رررد ب خررراکرررش را دارن
مریررکررشرنررد، کره حررتری کررارگررر  
شهرداری این روزها شراهرد برودیرم  
کرره دسررت برره خررودکشرری زد،  
چرنریرن مرمرلرکرتری بره درد چرره  
میخورد جز به درد همانهایی کره  
بر آن حاکمند؟ ما میگوییرم کرل  
آن جامعه باید آزاد شود، حتی مرا  
خواهان این هستیم که همره مرردم  
رریررا آزاد شررونررد و مرررزهررا هررم   دن
برداشته شود. انسرانرهرا هرمره آزاد  

 شوند.  
کسی که طرفدار تکه ترکره  
کررردن یررک کشررور اسررت یررا  
سرمایه دار و ناسریرونرالریرسرت ایرن  
طرررف اسررت یررا سرررمررایرره دار و  
ناسریرونرالریرسرت آن طررف دیرگرر.  
کارگر نمیخواهد جامعه را ترکره  
تکه کند. میرخرواهرد جرامرعره را  
یکدست و متحد کند. میرخرواهرد  

 تبعیض را از بین ببرد.  
ررعررضرری هررا  کیوان جراویرد:   ب

میگوینرد کشرور برزرگرترر یرک  
پارچه تر، تحت لوای یک پررچرم  
تحت لروای یرک  رانرون، ترحرت  
لوای گذشته را فراموش نکرنریرم،  
ما  بال یک امسراطروری برودیرم،  
امسراطوری هخامنرشری داشرتریرم،  
کوروش کبیر داشتیم. آیا ایرن بره  
ررمرریرردهررد؟ چررون   مررردم هررویررت ن
ناسیونالیستها میگویند بردبرخرتری  
ما از آن مو عری شرروع شرد کره  
اعراب به کشور ما حملره کرردنرد  
و اشغال کردنرد. پریرش از آن مرا  
یک امسراطروری برزرگ برودیرم.  
جهانگشا بودیرم. کروروش کربریرر  
رریررا را   رریررن حررقرروا بشررر دن هررم اول
نوشت. هرکجا هم که حمله کررد  
و آن خاک را گرفت مردمرش را  
نکشت. بنابرین آیا اینهرا عرظرمرت  
بوجود نمی آورد؟ امکان نرمریردهرد  
کرره مررمررلررکررت  رروی شررود و  
صررنررعررتررش پرریررشرررفررت کررنررد،  
پاسسورتش اعتربرار پریردا کرنرد، و  

 امثال اینها؟  
راستررش مررن  کاظم نیکخواه:  

فکر میکنم خمینی و جرمرهروری  
ررتررهررای غررربرری   اسررالمرری را دول
سرررکررار آوردنررد کرره هررمرریررن نرروع  
ترربررلرریررغررات سررلررطررنررت طررلرربررهررا و  
ناسیونالیستهای طرفدار غرب کره  
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نمونه هایی را شما اشراره کرردیرد  
 بتواند میدان پیدا کند.  

ایررن داسررترران حررقرروا بشررر  
کوروش هم داستان جالبری اسرت.  
یک شاهی گویا بوده که حرقروا  
بشر را نوشته و پیاده مریرکررده. و  

سررال پرریررش هررم گررویررا    ٢١١١ 
حکومت میکررده اسرت. کره نره  
تاری  د یق و مردونری وجرود دارد  
نه جز یک کتریربره چریرزی آنررا  
تاییرد مریرکرنرد. عرده ای یرک  
چیزهایی در وصف ایرن کروروش  
میگویند برخی تاری  نرویسران هرم  
عکسش را میگویند و همه اینهرا  
ررنررد. یررک   را سرراخررتررگرری مرریرردان
سررنررگرری یررک چرریررزی رویررش  
نوشته اند این تمام ماجراست. مرن  
ترجیح میدهم اینجا وارد برحر  در  
مرورد کرروروش و حررقرروا بشرررش  
نشوم. چون ایرنرجرا برحر  برر سرر  
تاریر  نریرسرت. برر سرر سرلرطرنرت  
طلبی و ناسیرونرالریرسرترهراسرت. آن  
سلطنت طرلرب نرمریرتروانرد در ایرن  
دوهزار و پانصد سال تاری  شراهران  
یک شاه دیرگرر نشران دهرد کره  
مثال در دوهزار و چهار صرد سرال  
پیش از یرک گروشره کروچرک  
حقوا انسانی دفاع کرده باشد. یرا  
دوهزار سال پیش. یرا چرهرار صرد  
سال پیش. یا دویست سرال پریرش.  
یا همین سی و چرنرد سرال پریرش  
که پهلوی ها سرکار بودند. چررا  
حقوا بشر کذایری از آن سرنر   
کوروش فراتر نرفته است؟ باالخرره  
یک شاه به ما نشران دهریرد کره  
تاری  روشن و یبت شرده ای دارد  
که از حقوا بشر  و امثرال ایرنرهرا  

 دفاع کرده باشد.  
میگویند ر ررا  کیوان جاوید:  

 شاه... 
ر ررا شرراه؟  کاظم نیکخرواه:  

ر ا شاه همانی بود که اترحرادیره  
ها و تشکلهای کارگرران آن دوره  
را سرکوب کرد، نابرود کررد و از  
بین بررد. یرک ذره مرخرالرفرت و  
اعتراض را هم ترحرمرل نرمریرکررد.  
پسرش هم آمرد از هرمران  روانریرن  
پدرش استفاده کررد و بره کسری  

  ٠١ که یک اعالمیه خوانده برود  
سال زنردان مریرداد. و گرورسرتران  
آریامهری را برپرا نرمرود. راسرترش  
هیرچرکرس از سرلرطرنرت طرلربرهرا  
مدعی نیست کره ر را شراه یرا  
محمد ر ا شراه طررفردار حرقروا  
بشر بوده اند. چرون تراریر  ایرنرهرا  
جرلروی چشرم هرمرره هسررت. امررا  
گویا دوهزار و پانصرد سرال پریرش  
یک شاهری بروده برنرام کروروش  
که خیلی حقوا بشرری بروده امرا  

سال یک نرمرونره    ٢١١١ در تاری   
 دیگرش پیدا نمیشوده  

جالبتر اینسرت کره طررفرداران  
کرروروش کرره ظرراهرررا برره حررقرروا  
بشری بودنش افتخرار مریرکرنرنرد،  
طرفدار هرمره شراهران دیرگرر هرم  
هستند. چه  بل از حمرلره اعرراب  
)کرره شررمررا اشرراره کررردیررد( چرره  
شاهان بعد از حمرلره اعرراب. چره  
شاهی که با سرهای مخالفرنریرش  
مناره میساخته چره شراهری کره  
زن و برادر خرودش را هرم ترحرمرل  
نرمرریررکرررده. )کرره هررمره شرران هررم  

 همینطور بوده اند(.  
اما از کسی که همه چیز را  
به گردن حمله اعراب مری انردازد  
من میسرسم برادره بفرض که هرمره  
چیز تقصیر حمرلره اعرراب براشرد.   
حاال تو چرا فق  طرفردار شراهران  
 بل از حمله اعراب نیرسرتری چررا  
طرفدار شاهان بعد از حمله اعرراب  
هم هستی؟ه پهلوی هرا و  راجرار  
که بعد از اعراب آمرده انرد. چررا  
از این ها طررفرداری مریرکرنری؟  
حقیقت اینست که این ها طررفردار  
شاهند، طرفدار سلطنتند. طررفردار  
دربارند. طرفدار اینرنرد کره یرک  
خانواده مورویی سررکرار بریرایرد و  
مررردم حررق حرررف زدن نررداشررترره  
باشند. وگرنه اگر طرفردار حرقروا  
بشررر و حررقرروا انسررانرری بررودنررد  
میرفرترنرد برفررض االن از جرعرفرر  
عظیم زاده فعال کارگری کره در  
زنرردان اسررت دفرراع مرریررکررردنررد.  
رریرران   رردان مرریرررفررتررنررد از آزادی زن
سیاسی فعاالنه دفاع میکرردنرد و  
امرررشرران را ایررن مرریررگررذاشررتررنررد.  
میررفرترنرد از آزادی بری  ریرد و  
شرط دفاع میکردند و تبلیغراتشران  
را روی این چیزها میگرذاشرترنرد.  
نه پرچم و خاک و امثال ایرنرهرا.  
یک حکومت سرکوبگر و دزد و  
چساولگر و اسالمی دارد زنردگری  
مردم این کشور را نابود مریرکرنرد،  
عده ای تمام کارشان اینسرت کره  
بگویند ایرن حرکرومرت پررچرمرش  
بدرد نمیخورد و باید شریررخرورشریرد  
رراشررده د رریررقررا هرردف از   نشرران ب
تبلیغات بر سر "پرچم" و "خراک"  
و "وطررن" و امررثررال ایررنررهررا برررای  
ایررنررسررت کرره روی حررقرروا و  
خواستهای ملموس مرردم خراک  
پاشیده شود. یرعرنری خرواسرترهرای  
ملموس و مادی مرردم کرنرار زده  
شود، و بتوانند مردم را پشرت سرر  
 یک شاهی یا آخوندی بکشانند.  
بگذارید اینطوری برسررسرم: آیرا  
اگر شرمرا ترعرصرب وطرن نردشرتره  
باشید. بلکه برگرویریرد مرن یرک  

آدمم میخرواهرم زنردگری انسرانری  
داشته باشم. میخواهم آزاد براشرم.  
آیا امکان دارد برتروانرنرد شرمرا را  
پشررت سررر یررک کسررانرری مررثررل  
خمینی یا محمد ر ا شاه پهلروی  
یا ر ا شاه پهلوی  برکرشرانرنرد؟  
که بکشید و یرا کشرتره شرویرد؟  

 غیر ممکن است.  
ولرری مسررالرره  کیوان جراویرد:  

وطن پرستی، احرتررام بره کروروش  
کبیر، رفتن به پاسارگاد، فق  بره  
آدمهای طرفدار سرسخت سلطرنرت  
ررمرریررشررود. خرریررلرری از   مررحرردود ن
آدمهای معمولی هم هستنرد کره  
در این شررایر  خراا دنربرال ایرن  

 چیزها می افتند. چرا؟  
نکته مهمرری  کاظم نیکخواه:  

است. یعنی فق  سلطنت طرلربرهرا  
نیرسرترنرد کره نراسریرونرالریرسرترنرد.  
جریانات مختلف اپوزیسیون خیرلری  
هایشان ناسیونالیسترنرد. در مریران  
مردم هم خیلری هرا هسرترنرد کره  
همین نوع حرف میرزنرنرد. دلریرلرش  
تبلیغات سیستم حاکم است. نریراز  
سیستم حاکم است که مردام دارد  
اینها را توی کله مردم میکنرد و  
خرریررلرری از مررردم و خرریررلرری از  
جریانات سیاسی تحت ترایریرر ایرن  
تبلیرغرات  ررار مریرگریررنرد. چرون  
سرمایه داری تاریخرا احرتریراج بره  
مرزها و مرلرت سرازی و امرثرال  
اینها داشته اسرت. کره کشروری  
باشد، مرزهایی باشد، مردم نسبرت  
به آن ترعرصرب داشرتره براشرنرد و  
منطق سراده و سررراسرت انسرانری  
تحت الشعاع آنها  رار گریررد. ایرن  
نکته ای کره شرمرا مریرگرویریرد  
وا عی است. به همریرن دلریرل هرم  
ما علیه ناسیونالیسم در هر شکرل  
آن هستیرم.  چره نراسریرونرالریرسرم  
ترک، چه ناسیونرالریرسرم فرارس،  
چه ناسیرونرالریرسرم مرالیرم و چره  
گرایشات ناسیونالیستی در مریران  
بعضی از چسها که اینجا و آنرجرا  

 بیرون میزند... 
ببینریرد نراسریرونرالریرسرم یرک  
ایدئولوژی اسرت. یرک ترعرصرب  
ایردئرولروژیرک اسرت. کره یررک  
چیزهایی را میکرنرد تروی کرلره  
آدمها که چیزهرای سراده ای را  
که برچره هرا هرم مری فرهرمرنرد  
نبینند. مثال اینکه گویا "هنر نرزد  
ایرانیان است و بس"، یا ملت ایرران  

با ارزشتریرن اسرت، برا فررهرنر   
ترریرن اسرت. نراسریرونرالریرسرترهررای  
انرگررلرریررسری هررم در مررورد مررلررت  
خرودشرران هرمرریررن را مرریرگررویررنررد.  
آمررریررکررائرری هررا هررمرریررنررطررور و  
ناسریرونرالریرسرترهرای فرالن کشرور  
آفریقایی هم همینهرا را در مرورد  

 ملت خودشان میگویند.  
رررد:   رررری  کررریررروان جررراوی ول

ناسیونالیسم گفته مریرشرود جرنربره  
های مثبرتری هرم داشرتره اسرت.  
خود مارکس اشاره مریرکرنرد کره  
ناسیونالیسم کشرور سرازی کررده،  
حکومتهای  ومی و بیله ای را  
کنار زده و یک حکومرت مرلری  
ایجاد کررده. چررا آن دوره خروب  
ررا   برروده و چرررا امررروز شررمررا ب
رریررشررتررری عررلرریرره   حسرراسرریررت ب

 ناسیونالیسم حرف میزنید؟  
خود مارکس  کاظم نیکخواه:  

هم علیه ناسیونرالریرسرم کرم حررف  
نزده. این درست است ناسیونالیرسرم  
در کشورهای مرخرترلرف، در دوره  
های مختلف، زمانهای مخترلرف،  
نقش مترفراوتری داشرتره، و یرک  
کارش همین بوده که شرمرا اشراره  
میکنید. یعنی سرمایه داری کره  
به بازار واحد و مرزهای سرراسرری  
و زبان واحد و  انون واحد احرتریراج  
داشت، جلوی  بیله گرایی و  روم  
گرایی و  رلرمرروهرای مرحردود را  
میخواست بگیرد، شروع بره مرلرت  
سازی کرد. یعنی تعرصرب مرلری  
را دامن زدند، پرچم ملی را برلرنرد  
کردند، و امثال اینها که داستانری  
طوالنی است. یرک دوره هرایری  
از جنبه هرای ترایریررات مریرشرود  
گفت مثبتی داشته است. امرا برا  
کشررت و کشررتررار و سرررکرروب و  
سربریدن و جن  و  لمروگشرایری  
و اینها بوده. اینرطرور نریرسرت کره  
خیلی نرم و لرطریرف پریرش رفرتره  
باشد و مرثربرت و انسرانری عرمرل  
کرده باشد. ولی باالخره تراریر  را  

 جلو برده است. اما.. 
ررد:   چرررا امررروز  کریرروان جراوی

همان نرقرش را نرمریرتروانرد داشرتره  
 باشد؟ 

برای اینررکرره  کاظم نیکخواه:  
دنیا یرک جرور دیرگرری اسرت.  
حتی همان دوره هم خروب نربروده.  
من طرفدار ناسیونالیسم در هریری  
دوره ای نریرسرترم. برهررحرال تراریر   

اینگونه پیش رفته و ناسیونالریرسرم  
دست باال پیردا کررده و برا شریروه  
های غیر انسانی خودش تاری  را  
جلو برده است. اما اینگونه نیرسرت  
که فق  اینگونه میتوانست تاریر   
پیش برود. چرا مردم نمیتوانسرترنرد  
بفرض با هم مذاکره و بح  کننرد  
و بجای اینکه بگوند مردم تررک  
زبان شما یا باید زیرر سریرطرره مرا  
بیایید یا شما را  تل عام میکنریرم  
نمیشد یرک جرور دیرگرری کرار  
کرد و مترحرد شرد؟ یرا راهرهرای  
دیررگررری کرره االن مررو رروعرریررت  
ندارد در موردش بح  کنیم. امرا  
شاید میشد اینهمه جنایرت نشرود.  
و ایررنررهررمرره زنرردگرری برررای مررردم  

 دردناک نشود.  
منظورم ایرنرسرت کره آن دوره  
هم خیلی جالب جلو نررفرتره. امرا  
االن مان  است. االن خود سرمرایره  
داری هم احتیاج دارد کره مررزهرا  
را بردارد. مرزها و جردایری هرای  
ملی مان  حرکت سرمایه و کراال  
و مردم هستند. مثال ببیرنریرد االن  
اروپای واحد درست شرده و دارنرد  
میگویند بازارهایمان را باید یکری  
کنیم. اما ناسیونالیسم مرانر  خرود  
سرررمررایرره داری هررم هسررت. در  
انررگررلررسررترران بررحرر  جرردا شرردن از  
اترحررادیرره اروپررا ترروسرر  جررریررانررات  
ناسیرونرالریرسرت مرطررح اسرت. در  
صررورترریررکرره االن ایررنررترررنررت و  
تکنولوژی و مدیای اجتماعری و  
تولریرد و مصررف، جرهرانری کرار  
میکنرد. و کرامرال امرکرانرش را  
دارد که بطور عینی جهانی پیرش  
برود. اما تعصب ملرت گررایری و  
انزوا گرایی جلویش را میگریررد و  
خود این نظام هم با آن در ترنرا رض  
افتاده است. باید پولت را  چرنر   
کنی، پاسسورت باید نشان بردهری،  
و هررزار مررانرر  دیررگررر. کرراالهررا  
نمیتوانند براحتی حررکرت کرنرنرد،  
کارگر نمرتریروانرد حررکرت کرنرد.  
 تشکل نمیتواند حرکت کند، و.. 

یعنی همان طوری که  بریرلره  
گرایی و  وم گرایری  ربرال مرانر   
پیشرفت جامعه بشری بود، امرروز  
به همان شرکرل مرلری گررایری و  
مرزهای ملری مرانر  مرنراسربرات  

 ساده انسانی شده است.  
ررا تشررکررر از  کیوان جاویرد:   ب

 شما 

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد 
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یکی از نتای  زلزلره سریراسری  
خروج از اتحادیه گفتمان رفررانردوم  
در اسکاتلند و ایرلند بررای خرروج  

 )Unitedاز اتحادیه سلطنرتری 
Kingdom(  استه در رفرانردوم

برگسیت )خروج از اتحادیه اروپرا(  
  ۶۵درصد مردم اسکاتلرنرد و    ٦٢ 

درصد مرردم ایررلرنرد شرمرالری بره  
با یماندن در اترحرادیره اروپرا رای  
دادند. با اتکا به این رای نیرکروال  
اسررترررجررن، وزیررر اول اسررکرراتررلررنررد   
اعالم کرد استقالل اسرکراترلرنرد را  
بار دیگر به هرمره پررسری خرواهرد  
گذاشت. مارتین مرک گریرنرس،  
معاون وزیر اول ایرلند شمالری نریرز  
با اشاره به رای بریتانیایی هرا بره  

جدایی  گفت که حق مراسرت ترا  
آرا و افکار عمومی مردم خود را  
بسررنررجرریررم. شرریررن فرریررن، حررزب  
جمهوریخواه ایررلرنرد شرمرالری نریرز  
اعررالم کرررده اسررت کرره  دولررت  
بریترانریرا صرالحریرت نرمرایرنردگری  
مناف  ا تصادی یا سیاسی مرردم  
ایرلنرد شرمرالری را از دسرت داده  

 است. 
این و عیت گوشه ای از سرر  
در گمی و تشرترت بریرسرابرقره در  
مرریرران بررخررشررهررا ی مررخررتررلررف  
بورژوازی برریرترانریرا پرس از رای  
جرردائرری از اتررحررادیرره اروپررا را  
منعکس میرکرنرد. بسریراری ایرن  
مو وع را برخرشری از پرس لررزه  

های رفراندوم میدانند که برزودی  
فرو خرواهرد نشرسرت امرا مسرالره  
جدی تر و پایه ای تر است. نفرس  
مطرح شدن و بجلو صرحرنره رانرده  
شدن استقالل دو مرنرطرقره برزرگ   
اتحادیه سرلرطرنرتری  مسرترقرل از  
اینکه این گفتمان به چه نرتریرجره  
ای مررنررجررر خررواهررد شررد، نشررانرره  
انتخابی بین گذشرتره و آیرنرده در  
برابر بخشهای مختلرف بروروژازی  

 بریتانیاست.  
ررار در سررال   رریررن ب   ٢١٠٢ اول

ررررای اسرررترررقرررالل   ررردومررری ب رفرررران
اسکاتلند انجام شد و در آن زمران  
اساسا با این استدالل که اسرترقرالل  
از بریترانریرا بره مرعرنری خرروج از  

اتحادیه اروپا خواهد برود اسرترقرالل  
رریرراورد. اکررنررون شرررایرر    رای ن
برررعررکررس شررده اسررت. عضررویررت  
اسکاتلند در اتحادیه اروپا مسترلرزم  

 استقالل از بریتانیا است.  
اسرراس مسررالرره ایررنررسررت کرره  
اتحاد سرلرطرنرتری سرنرترا ظررف و  
چارچوب  کارکرد سرمایه هرای  

بریتانریرائری بروده اسرت و اکرنرون  
سرررمررایرره هررای اسررکرراتررلررنرردی و  
ایرلندی چهار دهه پس از حضرور  
در بازار پانصد میلیونری اترحرادیره  
اروپررا بررازگشررت برره ایررن  ررالررب  
محدود سنتری را نرمری پرذیررنرد.  
بیگمان نراسریرونرالریرسرم و  رومری  

 

 يادداشتهای هفته
 

 حمید تقوايی

 کارگر زندانی، معلم زندانی، آزاد باید گردد!

 "ریگرتسیت" و چشم انداز فروپاشی  اتحادیه سلطنتی!

سیر قهقرائی حکومت و 
 تشدید دعواهای جناحی!
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هواپیرمرای مرن در فررودگراه  
کوچک و پر سر و صدای اسرلرو  
بر زمین می نشیند و مرن نرگرران  
چندین برنامه مهم هسترم کره در  

ترا    ٠٦ این شهر و در فاصله بیرن  
ماه ژوئن  رار اسرت در اسرلرو    ٢٢ 

برررگررزار شررود و مررا هررم در ایررن  
برنامه ها حضور داریم و برایرد در  
برخی از این برنامه ها سرخرنررانری  

 بکنم.  
هوای اسرلرو سرردترر از کرلرن  
ررمرران اسررت و مررن برره دوسررترران   آل
مهربانی که مریرزبران مرا در ایرن  
یک هفته هستنرد، مریرگرویرم برا  
وجود اینکه بارها به این شهر سفرر  
کرده ام، فرقر  چرنرد مرنرظرره از  
ررهررایرری کرره در آنررجررا در   رران خرریرراب
تظاهرات شرکت کرده و یرا سرالرن  
هایی که سخنررانری کررده ام، را  
بخاطر دارم و ایرن برار  ررار اسرت  
که کمی شهر و زیبرایریرهرایرش را  

 نیز ببینم.  
ژوئن برنامه مهم کرمریرتره    ٠٢ 

رریرران   رردان مرربررارزه برررای آزادی زن
سیاسی است. در این برنامه ایرران  
و خارج یکبرار دیرگرر برهرم وصرل  
میشرونرد. رهربرران جرنربرش هرای  
اجتمراعری ، کرارگرران مربرارز و  
دانشجویانی که بدلیل فعالیرت در  
رریرران و حررقرروا   دفرراع از آزادی ب
انسانی در معرض دسرترگریرری و  
خطر هستند با مادران علیه اعردام  
دست در دست هم داده و در یرک  
هررمررایررش مررهررم عررلرریرره زنرردان و  
شکنجره و اعردام و در دفراع از  
حررقرروا و حرررمررت انسررانرری ،  
سخنرانری کررده و راه حرل نشران  

 میدهند.  
ررانرری از احررزاب و   سررخررنررران
سازمانهای اپوزیسیرون حرکرومرت  
رریرران سرریرراسرری،   رردان اسررالمرری و زن
سازمان دهندگان ترریربرونرال مرهرم  
علیه جنایات حکومت اسالمی ،  
همه و همه فعالینی هسترنرد کره  
ررهررا پرررچررم مررقرراومررت عررلرریرره   سررال
حکومت داعشیان در ایرران را برر  

 افراشته نگاه داشته اند.  
در این برنامه از مرقراومرت و    

 رهررمررانریرهررای نسرلرری حررف زده  
میرشرود کره در سرالرهرای سریراه  

شصرت و شرصرت و هرفرت ، در  
مقابل جالدان اسالمی ایسرتراده و  
جان باخترنرد. در ایرن بررنرامره در  
مورد جعفر عظیم زاده و کرارگرران  
و رهرربررران کررارگررری صررحرربررت  
میشود که با مربرارزاتشران تروجره  
دنیا را به جنبش عظیم کرارگرری  
در ایران جلب کرده و همبسرترگری  
جهانی گسترده ای را در دفاع از  
کارگران ایران جلب کررده انرد. در  
این برنامه بیانیه هایی در دفاع از  
جررنرربررش کررارگررری ایررران و در  
محکومریرت جرنرایرات حرکرومرت  
اسالمی به تایید حا رین میررسرد  
و برنامه برا مروفرقریرت بره پرایران  

 میرسد.  
یکی از دوستان بسیار  دیمری  
رراهرریررد را در ایررن   و عررزیررزم، ن
کنفررانرس مری بریرنرم، کرارهرا و  
شعرها و نوشته هرایرش را سرالرهرا  
است که با عال ه تعقیب میکنرم.  
ناهید و من پریرشرمررگ برودیرم و  
سالها در کرردسرتران در دفراع از  
رران در ایررران   حررقرروا مررردم و زن
فعالیت میکردیم. دیداری برعرد از  

سال. ما اکنرون هرر دو    ٩١ حدود  
فررزنرردان برالررغرری داریررم و هررر دو  

 حرفهای زیادی برای گفتن.  
ژوئررن کررنررگررره    ٢٠ از روز  

جهانی علیه اعدام شروع میرشرود.  
این یکی  از مرهرمرترریرن بررنرامره  
هایی است که بررای شررکرت در  
آن به اسلو آمده ام. ایرن شرشرمریرن  
کنگره جهانی اسرت کره بررگرزار  

هرر سره    ٢١١٠ میشود. از سرال  
سال یکبار فعالین علریره اعردام و  
مخالفین این جرنرایرت بریرشررمرانره  
علیه بشریت، از همه جا گررد هرم  
می آیند و در مورد مبارزه عرلریره  
اعدام در کشورها و چرگرونرگری  
پایان دادن فوری به اعدام بحر  و  

 گفتگو میکنند.  
مراه    ٢٠ من در عین حال روز  

ژوئن در یرک کرنرفررانرس جرهرت  
معررفری نرهراد و جرنربرش اکرس  
مسلم مهمان سکوالر فروروم نرروژ  

 هستم.  
 

کنفررانسری در مرورد دسرت  
کشیدن از اسالم و نقرد سریراسرت  

دولتهای غربری در هرمرراهری و  
 مماشات با جنبش اسالمی ه 

 
ساعت پن  بعد از ظرهرر  ررار  
است در محل کنرفررانرس براشریرم.  
روز  بل از بررنرامره برا دو ترن از  
مسئولین سکوالر فوروم نشرسرتری  
داشته و با آنها در مورد مضرمرون  
سخنرانی خودم تربرادل نرظرر کررده  

 ایم.  
جمال کرنرودسرل یروسرل مررد  
جوان و فعالی اسرت کره خرانرواده  
اش از ترکیه به نروژ آمده انرد، او  
با شور و حرارت در سخنرانی اش  
،  ران را نقد میکند و فعاالنه در  
دفاع از مورویی نبرودن مرذهرب و  
اسالم سخن میگویرد. او مسرئرول  
 نهاد اکس مسلم در نروژ است.  

در ابتدای برنامه ، امام یرک  
مسررجررد از فررر رره احررمرردیرران کرره  
سخنران این برنامه هست را با سره  
نفرر هرمرراهرش بره مرن مرعررفری  
میکنند، با آنها دسرت مریردهرم و  
منتظر عکس العمل آنرهرا هسرترم،  
ظاهرا مشکلی نیسرت. یرکری از  
همراهان این امام پسر جوانی اسرت  
که سخنران است و مردافر  اسرالم  
اصالح شده و تفسیر مرالیرم ترر از  
رریررش و    ررران،  در طررول سررخررنررران
بحثهای داغی که بین ما چرهرار  
سخنران در می گیرد، این دو نرفرر  
یعنری امرام و مردافر  اسرالم رام  
شده، برارهرا زبرانشران بره لرکرنرت  
افررترراده و حرررفرری برررای گررفررتررن  

 ندارند.  

در پایان این بررنرامره، امرام از  
من دعوت مریرکرنرد بررای یرک  
سخنرانی بره مسرجرد آنرهرا برروم،  
میسرسم بدون جدا کردن زن و مررد  
آیا میتوانید تحرمرل کرنریرد در آن  
مسجد سرخرنررانری کرنرم. پراسر   
میدهد آری فق  متن سرخرنررانری  

 اتان را باید  بال بفرستید.  
در بخش پرسرش و پراسر  در  
این جرلرسره مربراحرثرات جرالرب و  
داغرری در مرریررگرریرررد و یررک  
نویسنده و استاد دانشرگراه کره در  
این جلسره حضرور دارد ، اظرهرار  
نظر کوتاهی میرکرنرد و دوسرتران  
میگویند که ایشان مقرالره نرویرس  
دائمی برخی رسرانره هرا اسرت و  
خوب است با او بیشتر حرف برزنرم.  
در برنامه صرف شرام کره برا هرم  
هستیم برا ایرن سررمرقرالره نرویرس  
معروف کارمان به جدل میکرشرد.  
به خودش هم مریرگرویرم کره ایرن  
تفکر چی سرنرتری کره جرنربرش  
اسالمی را نتیجه حمرلره اسررائریرل  
به فلرسرطریرن مریردانرد و جرنربرش  
کثیف و سرکوبگر اسالمری را آه  
مررظررلررومرران  ررلررمررداد کرررده و  
مشروعیت برای آن میرخررد، خرود  
بخشی از صورت مسئلره اسرت و  

 نه پاس .  
متاسفانه در همه جا در اروپرا  
و در بین الریرتری کره در رسرانره  
های رسمی امکاناتی دارند، ایرن  
تفکرر رایر  اسرت و یرک مرانر   
بزرگ در مرطررح کرردن نرقرد بره  

 اسالم و اسالم سیاسی است.  
 

کنگره جهانی علریره اعردام،  
 همایش بزرگ نه به اعدام ه 

 
در برنامه افترتراحریره کرنرگرره  
جهانی عرلریره اعردام  مسرئروالن  
حقوا بشر اتحادیه اروپا و سازمران  
ملل، چنرد وزیرر امرور خرارجره و  
پرا  و نرمرایرنردگران پرارلرمران از  

کشورهایری هرمرچرون مرالرزی و  
ایتالیا و استرالیا و .. سرخرنررانری  
میکنند. در این کنگرره صرحربرت  
از ممنروعریرت اعردام در مرالرزی  
میشود و با کمال تعجب روز برعرد  
در رسانه های حکومت اسرالمری  
می بینم نوشته اند، اگرر مرالرزی  
اعدام را ممنوع کند،  این براعر   
نجات ایرانیان محکوم به اعدام در  
این کشرور خرواهرد شردهه و خرود  
مقامات حکومرت اسرالمری کره  
جرات آفتابی شدن در این کنرگرره  
ها را ندارنرد، از امرکران مرمرنروع  
ررراز   شرردن اعرردام در مررالررزی اب
خرسنردی مریرکرنرنرد و هرمرزمران   
روزانه تعداد زیرادی از جروانران را   
اعدام میکنند و با پرررویری ایرنررا  
دفاع از حقوا بشر و کرمرک بره  
اروپا  لمداد میکرنرنرد. چرنرانرچره  
وزیر امور خارجه داعشیان  حراکرم  
بر ایران، ظریف، در اسلو در جرریران  
دیدار اخیرش چنریرن کررد. او برا  
و رراحررت تررمررام از هررمرره جررنررایررات  
حکومت اسرالمری دفراع کررد و  
اینرا آموزش  سری سرالره حرقروا  
بشر توس  حکومت اسالمری نرام  
نهاد، و با اشاره بره حضرور ترعرداد  
زیررررادی از مررررردم در پررررای  
صرنرردو رهررای رای گررفرت، مررردم  
حکومرت را  ربرول دارنردهه زهری  

 و احت و بیشرمی ه  
در کنگره عرلریره اعردام  ررار  
است با یک هریرئرت از وکرال و  
مسئولین کنگره مال ات کنریرم و  
برای بررسی و پیگیری پررونرده ،  
رریرران، سررامرران نسرریررم،   زیررنررب جررالل
ریحانه جباری و ر ا حسینری برا  

 آنها گفتگو کنیم.  
ژوئن در چند بررنرامره    ٢٢ روز  

سخنرانی شرکت میکنیم کره در  
مرورد مربررارزه  عرلرریره اعردام در  
کشورهای دیگرر و یرا در مرورد  
رابررطرره شررریررعرره و اعرردام هسررت.  
ساعت دو بعد از ظهر سرخرنررانری  

 

 یک هفته پر هیجان در اسلو 
 

ما میتوانیم اعدامها در ایران را  
 متوقف کنیم!  

 

 مینا احدی 
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 در مورد اعدام در ایران است.  
ررررگرررزاری   رررن مرررحرررل ب سرررال
کنفرانرس مریرزبران ترعرداد کرمری  
است. سخنرانها در مورد اعدامرهرا  
در ایررران گررزارش مرریرردهررنررد و  
آمارهایی در مورد اعدام متهمریرن  
مواد مخدری و عطرف تروجره بره  
سازمران لرگرام در ایرران و یرک  
سررخررنررران کرره ظرراهرررا از هررمرریررن  
تشکل است ، به جلسه نرمریررسرد.  
بعد از سخنرانی سه نفرر، سرواالت  

 شروع میشود.  
چند نفر سروال مریرکرنرنرد در  
ررا حررکررومررت   ررلرره ب مررورد مررقرراب
اسرالمری،  جررنربررش اسررالمری و  
رابطره اسرالم برا اعردام هرا و در  
مورد چگرونرگری مربرارزه عرلریره  

 اعدام در ایران .  
یکی از حرا رریرن برا اعرالم  
یک د یقه سکوت بره یراد هرمره  
ررهررای   رردان رراخررتررگرران در زن جرران ب
حکومت اسالمی و اعدام شدگران  
در راه دفاع از حرقروا انسرانری از  
جمعیت میخواهرد بره احرتررام ایرن  
عزیزان از جا بلند شوند، همره ایرن  
کار را میکنند و سرسرس در دور  
بعدی صحبت هرا  مرنرهرم حررف  
میزنم. در چند د ریرقره مریرگرویرم  
که مسئول کمیتره بریرن الرمرلرلری  
علیره اعردام در ایرران  هسرترم و  
ادامه میدهم که  شعرلره پراکرروان  
برای دادخواهی فرزنردش ریرحرانره  
جباری نامه ای بره ایرن کرنرگرره  
داده کره در اخرتریرار عرمروم  ررار  
خواهیم داد و مریرگرویرم کره در  
ایران یک جنبش گستررده عرلریره  
اعدام وجود دارد که علیه کرلریرت  
حکومت اسالمی و هرمره اعردام  
ها است، متاسفانه در این کنرگرره  
نماینده ای از سوی ایرن جرنربرش  
سرخرنررانرری نرمریررکرنرد ، مریرترروان  
سالهای متوالی آمد و آمار ارائره  
داد، و از رفرر  گررام برره گررام  
اعدامها حرف زد،  اما جرنربرشری  
در ایران هسرت کره برایرد صردای  
آنرا به گروش دنریرا رسرانرد. و از  
همه نهادها و مردم دنریرا خرواسرت  
از ایررن جرنرربررش کره در راس آن  
مادرانی همچون شرعرلره پراکرروان  

 هستند، دفاع کنند. 
بعد از این جلسه مصاحبه ای  
با ترلرویرزیرون بررگرزار کرنرنردگران  
رران آلرمرانرری انرجررام   کرنرگرره بره زب
میدهم . در آنرجرا در مرورد نروع  
کار کمیته علیه اعدام در ایرران و  
رابطه مستقریرم مرا برا زنردانرهرا و  
دادن چهره به اعدامیها و جرنربرش  

بزرگ علیه اعدام در ایرران حررف  
میزنم، در مورد انتقاداتم  به نرحروه  
سازماندهی جلسات در رابرطره برا  
ایران که در جلسه هرم بره نروعری  
مطرح کررده برودم ، مرفرصرل ترر  

 حرف میزنم. 
در طول این چرنرد روز برارهرا  
آ ای بادینتر را می بریرنرم، یرک  
چهره علیه اعدام از فررانسره کره  
در هرمره کرنرگرره هرای جرهرانری  
شرکت میکرنرد. روبررت برادیرنرترر  
همسر الیزابت بادینتر فریرلرسروف و  
شاگرد سیمون دبروار و یرکری از  
چهره های مبارزه علیه اعردام در  
فرررانسرره و اروپررا اسررت. روبرررت  

  ٠٣٣١ ترا    ٠٣٢٦ بادینرترراز سرال  
ریرراسررت شررورای  ررانررون اسرراسرری  
فرانسه را به عهده داشت. شرهررت  
او در مورد پذیرفتن مجرمین برعرد  
از زندان از طرف جرامرعره و لرغرو  
مجازات اعدام در فرانسه اسرت او  

در     ٠٣٢٠ اکرتربرر    ٣ در تراریر   
سمرت وزیرر دادگسرترری فررانسره  
موفق به لغو مرجرازات اعردام در  

 فرانسه شد.  
روبرت بادینتررا در جریان ایرن    

کنفرانس مال ات میکنم. برعرد از  
ررسررسرری ، از او در   سرالم و احرروال
مررورد اعرردامررهررا در ایررران مرری  
پرسم . مریرگرویرد ایرران در راس  
اعدامها در دنیا اسرت، الربرتره بره  
همراه چیرن. و برعرد از صرحربرت  
کوتاهی لبخند میزند و میرگرویرد  
امیدوارم کنگره بعدی علیه اعردام  
ررا   را در ایرران برررگرزار کرنرریرم و ب
شیطنت می خرنردد و مریرگرویرد  
البته بعد از سرنگرونری حرکرومرت  
اسالمی ه به او  ول مریردهرم کره  
ررا ایررن چررهررره   چررنرریررن کررنرریررم و ب
سرررشررنرراس عررلرریرره اعرردام وداع  

 میکنیم.  
بعد از ظهر باز هم در نشرسرت  
های دیگری شرکت میرکرنریرم و  

مراه ژوئرن دو  ررار    ٢٩ روز برعرد  
 مال ات داریم.  

 
دادخرواهری و مرطررح کرردن  
چهار پرونده در کنرگرره جرهرانری  

 علیه اعدامه 
 

از چند مراه  ربرل درخرواسرت  
بررسی پررونرده ریرحرانره جربراری،  
سامان نسریرم، زیرنرب جراللریران و  
ر ا حسینی را کرده ایم. بره مرا  
پاس  مثبت داده اند و ایرن وا رعره  
برایمان مهم است. چررا کره برایرد  
همزمان با اعتراض علیه اعدامرهرا  

در ایرران، در عریرن حرال خرواهران  
مررحرراکررمرره و مررجررازات سررران  
حکرومرت اسرالمری شرد و برایرد  
بررحرر  دادخررواهرری را در هررمرره  
نهادهای معتبر بین المللی مطررح  
کرد. اولین نشست ما با یکری از  
مقامات دولت نرروژ و برا حضرور  
چهار سازمان بین المللی مخرالرف  

 اعدام است.  
در ابتدای نشست با دو نفرر از  
امریکا آشنا میشویرم کره هرر دو  

سال بی گناه در زنردان    ٠٦ و    ٠٦ 
بوده اند محکوم به اعدام و سرسرس  
معلوم میشود بی گرنراه هسرترنرد.  
ایررن دو کرره اکررنررون یررک زوج  
هستنرد نرهرادی در دفراع از آزاد  
شدگان و رها یافتگان از اعردام و  
زندان درست کرده اند. مریرگرویرنرد  
این نهاد منحصر بفرد اسرت و در  
دنریرا بره  زنردانری آزاد شرده ای  
کمک میکند که بعد از سرالرهرا  
ررردگررری در یرررک مرررحررردوده   زن
کوچک، در مواجه  با دنریرا ی  
تازه  بتواند زندگی را از نرو آغراز  
کند، و با پیشداوری ها  و ایرزولره  
شدن مقرابرلره کرنرد. یراد کربرری  
رحمانسورها و افسانره نروروزی هرا  
می افتم که بعد از زنردان بشردت  
به کمک احتیاج داشتند و همیرن  
حرفها را بمن مریرزدنرد کره برایرد  
کمکشان کرنریرم برا ایرن دنریرای  
جدید و با پریرشردارویرهرا و فرقرر و  
ررویرری را آغرراز   نررداری زنرردگرری ن

 کننده 
در این نشست با فعالریرنری از  
ایتالیا که روزنرامره ای بره زبران  
ایتالیایی و انرگرلریرسری در مرورد  
اخبار اعدامها ، هرر روز مرنرترشرر  
میکنند، آشنا مریرشرویرم و یرا برا  

فعالین علیه اعدام از تایروان و برا  
وکال و نمایندگان سرازمرانری کره  
به کرودکرانری کره والردیرن آنرهرا  
اعدام شده اند کمک مریرکرنرنرد.  
مرا در ایرنرجرا خرود را مرعررفرری  
میکنیم و در مورد کریرس چرهرار  
ررفررر ریررحررانرره جرربرراری و زیررنررب   ن
جراللریرران، سرامرران نسریررم و ر ررا  

 حسینی صحبت میکنیم.  
هرمرره چرریرز از یررک دادگرراه  
نراعرادالنرره، از سریرسررترم  ضرایرری  
سرکوبگرانه و مخوف و از نربرود  
عدالت و کمرترریرن اسرترانردارد بره  
رسمیت شناخته جهرانری حرکرایرت  
میکند. همه مریردانرنرد کره برایرد  
حکرومرت اسرالمری را مرحرکروم  
کرد و همه ما میدانیرم کره برایرد  
فشارها را زیاد کنیم تا ایرن مرهرم  
مریررسرر شررود و ایرن نشررسرت هررا  
همگی گامی مهم در این جرهرت  

 هستند.  
نشست بعدی با نماینرده وکرال  
در این کنگره است. وکیرلری کره  
با شنیدن جزییات پررونرده هرا برمرا  
میگوید که در مورد تک ترک  
این پرونده ها چه باید کررد.  ربرل  
از مال ات با  این وکیل کرنرگرره  
علیه اعدام، با آ ای مصرطرفرایری  
وکیل سکینه محمدی آشرتریرانری  
و بسیاری از محکومین به اعردام  
در ایران، که در کرنرگرره حضرور  
داشرت، در مرورد ایرن مرال راترهرا  
حرف زده برودم و ایشران  رول هرر  
نوع کمک و هرمرکراری در ایرن  
پروسه را به ما داده برود. مرا برر  
اسرراس پرریررشررنررهررادات ایررن وکررال،  
فعرالریرترهرای خرود را پریرگریرری  

 خواهیم کرد.  
ررامرره اخررتررتررامرریرره ایررن   رررن در ب

کررنررگررره کرره در سررالررن بررزرگ  
ررهررا از   شررهرررداری اسررت، سررخررنررران
نماینردگران دولرترهرا، نرمرایرنردگران  
پارلمانها و شخصریرت هرای مرهرم  
علیه اعدام و از مسئولین بررگرزار  

 کننده هستند.  
بعد از آن راهرسریرمرایری عرلریره  
اعدام هست که صدای مخالرفریرن  
عررلرریرره اعرردام در ایررران در ایررن  

 راهسیمایی بسیار بلند است.  
برره هررمررت سرریررروان  ررادری  
رپرتراژی در مرورد ایرن کرنرگرره  
تهیه شده است که میتروانریرد آنررا  

 درفیسبوک ببینید. 
کنگره جهرانری عرلریره اعردام  
یک مجم  جهانری بسریرار مرهرم  
هست که بایرد سرعری کرنریرم در  
نشست های برعردی در آن نرقرش  
بیشتری بازی کرده و این نهراد را  
به اعتراض بیشتر علیره اعردامرهرا  

 در ایران تشویق کنیم.  
سرور کاردار، نوشیرن  رادری،  
زری صررمرردی، ر ررا شرریرربررانرری،  
صبری امریرر حسریرنری، سریرروان  
 ادری، سحر، تریرم کرمریرتره بریرن  
المللی علیه اعدام در این کرنرگرره  

 بودند.  
در تررمررام ایررن یررک هررفررترره  
دوستان بسریرار عرزیرزی در اسرلرو  
زحررمررات فررراوان مررتررقرربررل شررده و  
امکان این یک هفرتره پررکرار را  
فراهم کردند، شخصا از هرمره ایرن  
رفقا و دوستان صمریرمرانره تشرکرر  

 میکنم.  
 

 مینا احدی  
   ٢١٠٦ ژوئن    ٢٦ 

 دست مذهب از زندگی مردم کوتاه
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این عرنروان نرامره اعرتررا ری  
بهنام ابراهیم زاده و محمد جرراحری  
دو تررن از رهرربررران کررارگررری از  
رران برره   زنرردان اسررت. اعررتررراض آن
حررقررو ررهررای نررجررومرری مررقررامررات  
حکومتی و  به دره عمیقی اسرت  
که میان توزی  یرروت و فرقرر در  
جامعه وجود دارد. در برخرشری از  
این نامه چنین آمده است:" برحر   
بر سر حقو های نجرومری مردیرران  
رده باالی دولتی اسرت. و اترفرا را  
کسانی چون ما در زندانند، چرون  
برای از بین بردن همین و عیت و  
 بیحقو ی ها تالش کرده ایم.".  

در این نامه با اشاره به اینرکره  
چررگررونرره جررعررفررر عررظرریررم زاده از  
هررمرراهررنرر  کررنررنرردگرران طررومررار  

هزار کارگر برر سرر    ٢١ اعترا ی  
خرواسرت افرزایرش دسرترمرزدهرا در  
زندان است و کسانی با حقو هرای  
نجومی آنچنانی آزاد مریرگرردنرد،  
چنین آمرده اسرت:"مرا یرک برار  
دیررگررر اعررتررراض خررود را عررلرریرره  
دستمزدهای زیر خر  فرقرر اعرالم  
میرکرنریرم و برر خرواسرت حردا رل  
دستمزد سه میلیون و پانصرد هرزار  
تومان که خ  فقر اعالم شرده دو  

سال پریرش خرودشرمراسرت تراکریرد  
میکنیم. به زودی موعد یبت نرام  
برای مدارس آغراز مریرشرود، مرا  
خواهان تحصیل رایگان برای همره  
کودکران هسرتریرم. مرا خرواسرترار  
درمان رایگان برای کلیه مرردم و  
یک زندگی عادالنره هسرتریرم.".  
این نرامره برطرور وا رعری صردای  

 اعتراض همه مردم است.  
در دو ساله اخیر جنبش بر سرر  
خواست افزایش دسترمرزدهرا ابرعراد  
گسترده تری یافته و مرعرلرمران و  
کارگران دو صرف اصرلری آن را  

تشرکرل    ٠٩ تشکریرل مریردهرنرد.  
ررره   کرررارگرررری در اعرررترررراض ب

هرزار ترومران    ٢٠٩ دسترمرزدهرای  
تعیین شده دولت، خواستار حردا رل  
دستمزد در  دم اول سه میرلریرون و  
پانصد  هزار تومران شرده انرد. برر  
سررر هررمرریررن خررواسررت مررعررلررمرران  
اعترا ات وسیعی داشتره انرد. از  
جمرلره  جرمرعری از مرعرلرمران در  
مشهد در همین هفته در اعرترراض  
به سطح نازل حقو هرایشران ترجرمر   
داشتند. اینها همه یک مرو روع  
مهم بیانیه مشترک جعفر عرظریرم  

 زاده و اسماعیل عبدی است. 

سونامی حقو رهرای نرجرومری  
حکومتی، و درمقابل آن سررکروب  
مربررارزات کرارگررران، مررعرلررمرران و  
مردم جامعه  در اعتراض به فرقرر  
و فررالکررترری کرره زنرردگری هررمرره  
جامعه  را بره تربراهری کشرانرده  
است، تحت عنوان "اخالل در نرظرم  
و امنیت ملی"و... بیش از بریرش  
نشرانرگررر تروحررش سررمررایره داری  
حاکم اسرت.  کرارگرران بره ایرن  
بردگی تن نمیدهند.  اکرنرون کره  
جن  و نزاع در میان حکومتیران  
بر سر این به چا  به چرا  هرا  
بیش از هر و ت باال گرفته اسرت،  
بهترین فرصت اسرت کره کرارزار  
برای خواست افزایش دستمزدهرا و  
برای خواستهای اولریره ای چرون  
درمان رایگان، تحرصریرل رایرگران،  
بیمه بیکاری  و... را فشررده ترر  
به پیش برد.  برا دادن بریرانریره و  
برپایی تجمعات اعرتررا ری و برا  
حمایت  راطر  و هرمره جرانریره از  
جعفر عظریرم زاده از رهربرران ایرن  
جررنرربررش، هررر چرره  رردرتررمررنررد تررر  

 خواستهایمان را به جلو بریم.  

 
 

حقوقهای چند ده و چند صد 
 میلیونی از جیب ماست

 

 شهال دانشفر 

 

 
 کارگران در هفته ای که گذشت 

 
 شهال دانشفر 

 بل از هر چیز به عنوان یک پریرروزی درخشران بررای  
کارگران ، معلمان و همه مرردم ،آزادی جرعرفرر عرظریرم زاده  
رهبر سرشناس کارگری را به عنوان یک اترفراا سریراسری  
مهم در این هفته ، به همگان تبریک میگویم. بنا برر خربرر  
منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران جعفر عرظریرم  
زاده با  ول اعاده دادرسی و رسیدگی عادالنه به پررونرده اش  

تریرر    ٠١ شب روز پنجشنبه    ٢ و مرخصی  ابل تمدید ساعت  
به اعتصاب غذای خود پرایران داد.  آزادی جرعرفرر    ٣١ ماه  

عظیم زاده یک پیروزی بزرگ برای همرگران اسرت و ایرن  
موفقیت را به او، به اکرم رحیم پور همسرش کره  ردرترمرنرد  
در کنار جعفر ایستاد و همراهش بود و به هرمره انسرانرهرایری  
که جانانه از جعفر عظیم زاده و خواستهرایرش دفراع کرردنرد،  

 تبریک میگوییم.  
آزادی جعفر عرظریرم زاده نرتریرجره مربرارزه سررسرخرت و  

پافشاری او بر خواستهایش و کارزار  درتمندی است که برا  
بیانیه مشترک او با اسماعیل عبدی از زندان آغراز شرد و  
امروز به جنبشی  درتمند علیره امرنریرتری کرردن مربرارزات  
کارگران، معلمان و کل جامعه تربردیرل شرده اسرت. کرارزار  
عظیمی که در ایران حمایت طریرف وسریرعری از کرارگرران،  
معلمان، دانشجویران، مرادران، شرخرصریرت هرای سررشرنراس  
جنبش کارگری و ... را در بر داشت و در سرطرح جرهرانری  
حمایت دهها میلیون کارگرر از برزرگرترریرن اترحرادیره هرای  
کررارگررری را هررمررراه داشررت. کررارزاری کرره برره صرردای  
 اعترا ی در اجالس امسال سازمان جهانی کار تبدیل شد.  
اعتراض جعفرر عرظریرم زاده هرمرانرطرور کره در بریرانریره  
مشترکش با اسماعیل عبدی اعالم شده است، علیه فرقرر و  
ریا ت ا تصادی و امنیتی کردن مبارزه ، علیه و عریرتری  
است که هر روز زندگی و معیرشرت جرامرعره را بریرشرترر و  

بیشتر به تباهی میبرد. خواست مشخ  بریرانریره مشرتررک  
او با اسماعیل عبدی لغو پرونده های تشرکریرل شرده بررای  
همه کارگران، معلمان و فرعرالریرن سریراسری اسرت. و ایرن  
کارزاری است که باید با  درت به جلو ببریم و بره پریرروزی  

 نهایی برسانیم.  
آزادی جعفر عظیرم زاده یرک نرقرطره عرطرف مرهرم در  
مبارزه برای آزادی زندانیان سیراسری اسرت. ایرن مروفرقریرت  
سرآغازی است برای اینکه فشار بیاوریم که تمامری پررونرده  
های تشکیل شده برای فعالین کارگری، معلمان و فعالریرن  
سیاسی جامعه  لغو شود و همه کارگران زندانی ، معرلرمران  

 .زندانی و زندانیان سیاسی آزاد شوند 
 

 ترور در استانبول 
داعش مسئول این جنایت و دولت ترکیه  

 شریک جرم است 
حررمررلرره تررروریسررترری روز سرره  
شنبه به فررودگراه بریرن الرمرلرلری  

کشرتره    ٢٢ آتاتورک در استانبول  
رریررش از   زخررمرری بررجررا    ٢١١ و ب

گذاشت. شواهد عینی میگونریرد  
که عاملین ایرن تررور عرالوه برر  
انفجار در سالن خروجی فررودگراه  
با کالشینکف بسوی مسرافرریرن  
شلیک میکرده اند.  ربانیان ایرن  
فاجعه مثل همیشه عرادی ترریرن  
مردم عادی اند.  رائن و شرواهرد  
و برخی گزارشات نشران مریردهرد  
که این جنایت کرار داعرش بروده  

 است.  
حزب کمرونریرسرت کرارگرری  
این ا دام جرنرایرترکرارانره را  رویرا  
محکوم مریرکرنرد.  رلرب مرا برا  
 ربانیان و بازماندگان این فراجرعره  

 دردناک است.  
دولت ارتجراعری اردوغران در  
ابتدا بمنظور دامن زدن بره نرفررت   
 ومی علیه مرردم مرنرترسرب بره  
کرد و انحراف افرکرار عرمرومری  
انگشت اتهرام خرود را بره طررف  
جریان   ک ک نریرز گررفرت  
اما این نرقرشره تروطرئره گررایرانره  
ناکام ماند و دولت ترکیه داعرش  
را مسررئررول ایررن ا رردام مررعرررفرری  
  -کرررد. خررود دولررت ارتررجرراعرری 

اسالمی ترکیه نیز شریرک جررم  
دیگر این جنایت اسرت. هرمرگران  
میدانند که دولت تررکریره برطرور  
آشکار و پنهان از جریان آدمرکرش  
داعش حمایت کرده و به آن پرر و  
بال داده اسرت. ا ردام ترروریسرتری  

داعش در ترکیه نباید برر سرابرقره  
همکاری این دو جریان اسرالمری  

 سایه بیندازد.  
باید بشریت را از شرر کرلریره  
دولت هرا و کرل جرنربرش اسرالم  
سیاسی و دولت های حرامری آن  
و از شررر هررر نرروع تررروریسررمرری  
خالا کرد. جمهوری اسرالمری  
ایران یکی از ارکان جنبرش  رد  
بشری اسالمی تروریسرتری اسرت  
و دولت های ترکیه و عرربسرتران  
و  طر نیز برا حرمرایرت از شراخره  
های دیگر این جنبش تروریستری  
به آن دامن میزنند. بشرریرت برایرد  
از شر کلیره ایرن دولرت هرا رهرا  
ررابررودی تررروریسررم   شررود. برررای ن
اسالمی همچنریرن برایرد جرلروی  
سازش و بند و بسرت دول غرربری  
با دولتها و جریرانرات رنرگرارنر   
اسالمی را گرفت. برای نابرودی  
ررایررد دسررت   تررروریسررم اسررالمرری ب
مذهب را از زندگی مردم کروتراه  

 کرد.  
پاس  ما تالش برای استرقررار  
جوامرعری آزاد و بررابرر و مررفره  
انسانی است، جوامعی عراری از  
هر نوع تعصب کرور مرذهربری و  
 ومی و عاری از محررومریرت و  
فقر و فرالکرت و نرا بررابرری و  

 استثمار.    
 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
ژوئن    ٢٣ ،  ٠٩٣١ تیرماه    ٣ 

 ٢١٠٦   
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من بسيار خوشحال هستم کره  
اينجا هستم. از تدارک دهنردگران  
اين رويداد شگفت انرگريرز تشرکرر  
ميکنم. از تک تک شرمرا برراى  
رريرررون آمررده ايررد   ايررنررکرره امررروز ب
ممنونم. من فکر مى کرنرم شرمرا  
بايد براى خودتان يک کف برلرنرد  
 بزنيد. شما جدا اليق آن هستيده  

در عصر داعرش، در عصررى  
که ما شاهد عقب نشينى مرنرطرق  
هستيم، علنى بريررون آمردن و سرر  
بلند و سرافراز از سرکروالريسرم و  
عقل گرايى دفراع کرردن، بسريرار  
حائرز اهرمريرت اسرت. حرتر  اگرر  
بگويم ما وجود داريرم و هسرتريرم،  
ما بيشرمراريرم، ايرن امرر در خرود  
حائز اهميت است چه در امريرکرا،  
عررربسررترران سررعررودى، ايررران، يررا  
افغانستان، ايرن ديروار تررس و نرا  
اميدى را ميرشرکرنرد. ايرن براعر   
ميشود که ما متوجه بشويرم کره  
تنها نيستيم. اين امر با خود امريرد  
و به همراه آن شجاعت میاورد. برا  
افتخار و سر برلرنرد. عرلرنرى برودن  
همچنين به اين معنرى اسرت کره  
ما در همبستگى با دگرانديشى و  
 حرمت، آنان را گرامى ميداريم.  

کسى مانند رائرف بردوى کره  
 رربره    ٠١١١ سال زندان و    ٠١ به  

شررالا در عررربسررترران سررعررودى  
محکوم ميشود فق  به اين عرلرت  
که نقش مذهب در دولت را مرورد  
س وال  ررار داده اسرت، )ايرن مراه،  
چهار سال ميشود که او در زنردان  
است.(. وليد ابوالخريرر، وکريرل او  
که برادر زن اوست نيز زندان  شرده  
است. اين ماه تولد او مرى براشرد.  
تولدى ديگر در اسرارته اويرجريرت  
روى، اويجيت عزيز و دگررانرديرش  
آت يست و بالگ نويس بنگالدشرى  
کرره در روز روشررن تررک پرراره  
ميشود، فق  به اين علت کره از  
عقل گرايى دفاع ميکنرد. )برنريرا  
احمد، بيوه اويجيت روى هرم امرروز  
اينجا هست و من دوسرت دارم بره  
او بريرشرترريرن احرتررامرات خرود را  

تقدیم کنم.( کسانى مانند فاطمره  
سرال    ٩ نعود، شاعر مصرى که به  

زندان محکوم شده است فرقر  بره  
اين دلريرل کره بره ذبرح اسرالمرى  
حيوانات اعتراض کررد. فرعرالريرن  
گرروه ر ره، در سرکروت سرالخررى  
ميشوند و مى ميرند ترا جرنرايرات  
داعش را افشا کنند. جعفر عظيرم  
زاده و فعراالن کرارگررى در ايرران  
که با احکام طوالنی مدت زنردان  

  ٠٦ محکروم شرده انرد بره هرمرراه  
کارگر ديگر در مرعردن طرال کره  
به جرم سازمران دادن اعرتررا رات  

  ٠١١ ترا    ٩١ کارگرى در ايران به  
 ربه شرالا مرحرکروم شرده انرد.  

سرال    ٠۴ نرگس محمدى کره بره  
زندان در ايران براى فعالريرت هرای  
حقروا بشررى اش مرحرکروم شرده  

 است و غيره و غيره. 
هر جا مذهبى هرا در  ردرت    

باشند، آغاز پرايران مرنرطرق اسرته  
آغاز پرايران آزاد انرديشرى و آغراز  
پايان  آزادى و حرقروا بررابرر برراى  
همه است. عليرغم ايرن بررخر  از  
چی ها، )و من اين را به عرنروان  
کس  ميگويم که خود در جربرهره  
چی  رار دارم(، تحرت نرام دفراع  
از فرهن  و مذهب توده هرا، از  
اسالم گرايان دفراع مرى نرمرايرنرد.  
دست شما درد نکنده نره مرا ايرن  
را نرمررى خررواهريرمه اسرالم گررايررى  
ررلررکرره   رريررسررت ب فرررهررنرر  مررا ن
فرررهررنرر  فرراشرريررسررت هرراى مررا  
ميبراشرد. اگرر اسرالم فررهرنر   
مردم بود حرکرومرترهراى مرذهربرى  
احتياجى به مرمرنروع کرردن هرمره  
چيز مانند مروسريرقرى در کشرور  

 مالى نداشتند.  
همين پنجشنبه گذشرتره رژيرم  

دختر و پسرر را    ٩۶ اسالمى ايران  
براى شرکت در مريرهرمرانرى فرارغ  
التحصيلى شالا زده اسرت و هرر  

 رربره شرالا خروردنرد.    ٣١ کدام  
اگر همه برا آنرهرا مروافرق برودنرد  
مهاجرت هراى تروده اى وسرير  از  
کشورهايى کره آنرهرا حرکرمررانرى  

ميکنند وجود نرداشرت. فررامروش  
نکنيم که اسالم گررايرى برر پرايره  
 تل عام وسي  نسل هايى از مرردم  
خاورمريرانره، آفرريرقراى شرمرالرى و  
جنوب آسيا شکل گرفته اسرت و  
اکثرا با پشتيبان  دولت آمرريرکرا.  

  ٠٦ دخترانى مانند کايتا برنرگرانرا  
ساله که به خاطر سر براز زدن از  
پوشيدن حجاب در الجزاير در دهره  
نررود برره  ررتررل رسرريررد و در دهرره  
هشتاد ميالدى در ايران، مخرالرفران  

د يقره    ۶سياسى را در دادگاههاى  
اى به مرگ مرحرکروم کرردنرد و  
بعد از اعدام  در گرورهراى دسرتره  
جمرعرى در خراوران دفرن کرردنرد.  
)يادبود کشتار و  تل آنها هر سرال  
عليرغم تهديدها و برازداشرت هراى  
نيروهاى امنيترى، تروسر  خرانرواده  
هاى  ربرانريران در خراوران بررگرزار  

 ميشود.(  
هنگامريرکره کره مرردم مرى  
گويند سرکروالريسرم يرک پرديرده  
غربى و نئوکونياليستى مى براشرد  
من نمى دانم بخندم يا گريه کرنرم،  
زيرا هيچکس بيشتر از کسانيرکره  
ررتررهرراى مررذهرربررى   زيررر چررکررمرره دول
زندگى نموده اند  ررورت جردايرى  
ررمررى   ديررن از دولررت را مررترروجرره ن
شوند. همه دولتهاى مذهبرى، چره  
حررکررومررت اسررالمررى، برروديسررم  
راستگراى هندو و يرا راسرترگرراى  
مسيحى و يا راسرترگرراى يرهرودى  
باشند. البرتره مرن مرى دانرم کره  
تفاوتهاى بين آنها و اين پرديرده هرا  
وجود دارد و البته که اسالمى هرا  
بدترريرن آنرهرا هسرترنرد. بره عرلرت  
گسترش و  درت فراوانرى کره در  
ررنرريررادهررای   اخررترريررار دارنررد امررا ب
پيامدهاى  وانين دولت مذهبرى برر  
زندگى مردم يکسران مرى براشرد.  
بودایى ها در سريالنکا و ميرانرمرار  
مسلمانان را مرى کشرنرد. هرنردو  
هاى راست افراطى مردم را بخاطرر  
خوردن گوشت گاو مرى کشرنرد.  
راستهاى يهرودى کره از نشرسرترن  
کررنررار يررک زن در هررواپرريررمررا  

خوددارى مى کرنرنرد و راسرترهراى  
مسيحى نيجريه کره کرودکران را  
به جن بودن متهرم مرى کرنرنرد و  
کلينيک سرقر  جرنريرن را برمرب  
گذارى مى کنند و البته اسرالمرى  
هرراى وحشررى. هررر درجرره اى از  
 درت براى آنها به مرعرنراى هرمران  
درجه کم شدن از حرقروا و آزادى  
براى ما خواهرد برود. ايرن تروسر   
چی هايى که از اسرالم گررايران  
طرفدارى مى نرمرايرنرد بره  ريرمرت  
پشت کردن به دگرانرديشران انرجرام  

 مى شود.  
هررمررانررگررونرره کرره مررن از  
میليتاريسم آمريکا حرمرايرت نرمرى  
کررنررم چررون مررخررالررف جررمررهررورى  
اسالمى ايران هستم، آنها هرم برايرد  
ياد بگيرند کره ايرنرگرونره رفرترار  
کرنرنرد. نرام ايرن کرار جرنرگريردن  
همزمران در چرنرد جربرهره اسرت.  
هررمررانررطررور کرره جررامررعرره شررنرراس  
الجزايرى، مريم هللوکا مريرگرويرد:  
با حمايت از اصولگرايان، آنرهرا بره  
سادگى در ايرن مربرارزه سريراسرى  
يک جانب را انتخاب مى کرنرنرد  
بدون اينکره ايرن را عرلرنرا اعرالم  
کررنررنررد. جررنرراح راسررت هررم کررار  
مشابهرى انرجرام مرى دهرد. آنرهرا  
مسلمانان و مهاجرران را برا اسرالم  
گرايان يکسان نشان مى دهرنرد و  
هررمرره مررا را مسرر ول جررنررايررات  
ررنررد. چرره   اسررالمررگرررايرران مررى دان

جررلرروى  »پررکرريرردا، چرره کررمررسرريررن  
 «اسالمى شدن آمريکا را بگيريد 

و چه لي  دفراعرى انرگرلريرس.  
همه آنها بیشرمانه همه را از جملره  
دگرانديشان،  ربانيان و بازماندگران  
را در يک ظرف  رار مرى دهرنرد  

 و محکوم مى کنند.  
ببينيد من برخراطررکروکرلروس  
کررالن ) ک ک ک ( و  
برمربراران هراى عرراا، هرم دونرالررد  
ترامی و همره مرردم آمرريرکرا را  
محکوم نمى کنم. خواهشا من را  
بخاطر تروريسم اسالمرى مرحرکروم  
نررکررنرريررد. از رصررد کررردن هررمرره  
مسلمانان و بسرترن مررزهرا دفراع  
نکنيد و تى  رربرانريران اسرالمريرون  
 بيشترين نياز به حمايت را دارند.  
ايررن کشررور تررنررهررا ک ک  
ک و دونالد ترامی نيست بلرکره  
کشور اعتصابات نان و گل سررخ  

، کشور جروهريرل، جرنربرش  ٠٣٠٢ 
درخشرران حررقرروا مرردنررى اسررت.  
سياستهاى هويترى، شريرادى بريرش  

رريررسررت چررراکرره جررنرربررش هرراى   ن
اجتماعى و سريراسرى طربرقراترى را  
محو مى کرنرد. انرترخراب مرا و  
جايى که مى ايستيم، عليرغم نرام  
ما و اينکه کجا بدنيا آمده ايرم و  
و عيت مرهراجررت مرا چرگرونره  
است براى مثال يک آتر يرسرت در  
هر خانواده اى که مسلرمران وجرود  
دارد. سکوالريست هاى محرکرمرى  
حررتررى در مرريرران مررذهرربررى تررريررن  
ررواده هررا در دورافررترراده تررريررن   خرران
روستاها وجود دارند. دگررانرديشران  
وجرود دارنررد. مررعررمرروال صررريررح و  
سرربرلرنرد عرلريررغرم سربرک هراى  
ررمررونرره آن جررنرربررش بررى   مرروجررود. ن
حجابى در ايرران اسرت، اگرر چره  
حجاب اجبارى مى براشرد و  رابرل  
تنبيه و يا احکام زندان و جرريرمره،  
و يا در روژاوا در کردستان سوريره  
جايی که ازدواج هراى اجربرارى و  
چند همسرى ممنوع شده و  وانيرن  
رران کرره ترروسرر    ررراى زن حررجرراب ب
داعش و ر  شرده برود از مريران  
برداشته شرده اسرت. سريراسرترهراى  
هويتى و يرا نسربريرت فررهرنرگرى  
بعنوان يک خطى مشى سريراسرى  
امررکرران ديرردن دگرررانررديشررى هرراى  
وسي  و وجوه مشتررک انسرانريرت  
را صررفرنرطرر از ترفراوت هرايرمرران  

 مشکل مى سازد.  
انسان است که بايرد مرحرتررم    

شررمرررده شررود و نرره فرررهررنرر  و  
مذهب. هنگاميکره مرن ترويريرت  
کردم که امرروز ايرنرجرا صرحربرت  
رربررترره نرره در   ررمررود ال خررواهررم ن
فيسبوک از آنجرا کره دوبراره از  
فيسبوک بريررون انرداخرتره شردم،  
شخصى مرا به چالش کشريرد ترا  
ایربرات کرنرد سرکروالريسرم برهرترر  
ررره  رررول او   اسرررت. چرررراکررره ب
سکوالريسم باع  شريروع بريرمرارى  
ايدز و تشويق بره ترجراوز بره زنران  
مى باشد، برخالف آنرچره کره در  
عربستان سعودى مى گذرد. )کره  
عربستان بهرشرترى برراى زنران مرى  

 باشد.( 
پراسرر  مررن سرراده بررود. شررمررا  
حقوا بيشتررى در يرک جرامرعره  
سکوالر خواهريرد داشرت و هريری  
شخصى بخاطر همجنرسرگررا برودن  
 انونا از باالى ساختمان بره پرايريرن  
پرررتررا  نررخررواهررد شررد. ايررن برره  
تنهاىی برراى مرن مرحرکرمرترريرن  
دليل استه در وا ر  سرکروالريسرم  
به  ول فيلسروف نرامردار اى سرى  

 

سربلند و سرافراز در دفاع از  
 سکوالريسم 

 

متن سخنرانى مريم نمازى در بزرگترین اعتراض  
 آمريکا.  –سکوالریستها و آتئیستها در واشينگتن  

 ماه ژوئن 
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گريلين ، يکى از ابتدايرى ترريرن  
حررقرروا بشررر اسررت. مررعررمرروال  
سکوالريسم با آتي سم ترلرفريرق مرى  
شود. اما اين امر تنها و بره نرفر   
آت يستها و يا ا رلريرترهراى مرذهربرى  
مانند احمديه ها و يا بهايى هرا و  
يا زنان و همجنسگرايان نمى براشرد  
بلکه براى همه مرهرم مرى براشرد،  
حتى باورمندان به ديرن. چررا کره  
يررک مررومررن  رررورتررا خررواهرران  
زندگى تحت  وانينى کره تروسر   
حکومتهاى مذهبى ترحرمريرل مرى  
شود را نمى خواهد. زندانهاى پر از  
رردانررى و چرروبرره هرراى دار و   زن
همچرنريرن فررار پرنراهرنردگران بره  
و وح گواه اين امر است. به  رول  
ريچارد داوکريرنرز، هرنرگرامريرکره  
دولتها با خدا بازى مى کنند ديرن  
را بر همه ما تحميل مى نماينرد و  
اين تحميل ديگر ديرن را برعرنروان  
يک امر خصوصرى بره رسرمريرت  
نمى شناسد بلکه در مو رعرى در  
 حيطه  درت و کنترل خواهد بود.  
در دنيایى که آنها خرواهران آن  
هستند همه خرواهرنرد مررد. و در  
دنياىی که ما خواهان آن هستريرم  
همه شانس زندگى کردن خرواهرنرد  
داشرررررت. و ظررررراهررررررا مرررررا  
سکوالريستهاى پرخاشگر هسرتريرم  
و گاهى بدون شوخرى برا طرالربران  
مقايسه مى شويم. اين امر را براور  
نماييده اين فق  پروپاگانرداى آنرهرا  
رريرراى امررروز ايرررن   اسررت. در دن
سکوالريستها هستند که کشرترار  
مى شوند و نره برر عرکرس. آنرهرا  
مى کشند و آزادانديشان را تهرديرد  
مى کنند و ما متهم بره مرهراجرم  
بودن مى باشيرم. در دانشرگراهرهرا  
سانسور مى شويم و همچرنريرن در  
رسانه ها. )مانند رسانه آيرت الرلره  

بى برى سرى(. ترويريرترر و فريرس  
بوک )شرم بر فيس بروک برراى  
بستن صفحات آت يستهراى عررب و  
آت يستهاى ايرانى و برنرگرالدشرى( و  
ررتررهررا مررثررل ايررنررکرره   ترروسرر  دول
کاريکاتورها و حمله به مرقردسرات  
از  تل بدتر مى باشند. ما مرترهرم  
به اين مى شرويرم کره حرق مرردم  
براى دين را زير پرا مرى گرذاريرم.  
هنگاميکه ما صرفا برراى حرقروا  
همسان و براى آزادى از ديرن مرى  
جنگيم و البته اگر زنده بمانريرم ترا  
حکايت کنيم هنگاميکه براى برى  
خدايى و يا انتقاد از اسالم کشرتره  
مى شويد و بايرد گرفرت انرترقرادى  
رراشررد   کرره بسرريررار  رررورى مررى ب
عرادى نرمررودن و جشرن گررفرتررن،  
ارتررداد و ترروهرريررن برره مررقرردسررات  
ررا   بصررورت آشررکررارا بررى پررروا و ب
سرافرازی، از مرهرمرترريرن اشرکرال  
مرقراومررت مرى براشررنرد.آنرهررا مررى  
کشررنررد، مررجررروح مررى کررنررنررد،  
کودکران مرا را از مردارس مرى  
ربايند، مدارس و برازارهراى مرا را  
بمباران مى کنند و مرا را مرترهرم  
به برخورد تند و غير  ررورى مرى  

 کنند. 
نهه ما تنرهرا مربرارزه دفراعرى  
مى کنيم. ما حا ر نريرسرتريرم برا  
زانوى خم شده زندگى کنيرم. برراى  
ررراى   بسرريررارى از مررا، مرربررارزه ب
سررکرروالريسررم مسرر لرره مرررگ و  
زنرردگررى اسررته سررکرروالريسررم نرره  
غربى است و شر ى، سرکروالريسرم  

 جهانشمول استه  
پيام امرروز مرا ايرن اسرت: از  
واشنگتن تا تهران، ترا ريراض، ترا  
داکرا،ترا کرابرل و ترا برغرداد، مرا  
خواهان سکوالريسم هرمريرن امرروز  

 هستيمه  
 

 با تشکر 

گری هم در این استقالل طلبی نقرش ایرفرا مریرکرنرد.  
اما طرح رفراندوم در اسکاتلرنرد و ایررلرنرد، برر خرالف  
برگسیت، نه باز گشت به خود و استقالل و بازار خرود  
بلکه با یماندن در ا تصاد و بازار بزرگتر اروپرای  راره  

 را منعکس میکند. 
این مساله صرفا به اسکاتلند و ایررلرنرد شرمرالری    

محدود نیست بلکه مشکل کرل برورژوازی برریرترانریرا  
است. اکنون در کل بریتانیا  خواست یرک رفررانردوم  
مجدد وسیعا مطرح شده و جنبشی کره ریرگررتسریرت  
)پشیمانی از خروج( نامیده میشود در حرال گسرتررش  
است. اگر برای بورژوازی انگلیس هم امکانسذیر برود،  
مانند هم طبقه های ایرلرنردی و اسرکراترلرنردی اش،  

ترجیح میداد  برای با ی ماندن در اتحادیره اروپرا  از  
 بریتانیا مستقل بشوده 

برای کارگرران و تروده نرود و نره درصردیرهرای    
بریتانیا مساله اصلی نه این سردرگمی و تشتت مریران  
یک درصدیهای حاکم بلکره مسرائرل اجرترمراعری و  
ا تصادی ناشی از حاکمیت یرک درصردیرهرا اسرت.  
شرای  پس از برگسیت و تشدید بحرران و بری افرقری  
سیاسی و ا تصادی سرمایه بی شک  طبندی بریرن  
کمی کار و سرمایه را در بریتانیرا و بره تربر  آن در  
کل اروپا تشدید خواهد کرد. مسرالره مرحروری و راه  
رهائی برای کارگران و توده نود و نه درصدی مرردم،  
استقالل از یک درصدیهای حراکرم و خرروج از کرل  

 مناسبات سرمایه داری است. 

  ١١ در پاس  به فراخوان حزب برای یک کمسریرن  
دالر جرمر  آوری    ٩٣٣٣١ هزار دالری تاکنون مبلرغ  

دالر دیگر با ی مانرده اسرت    ٠١١٠١ شده است. هنوز  
که امیدواریم به همت دوستداران حزب و کانرال جردیرد  
نه تنها این مبلغ بلکه خیلی بیشتر از این مبلغ جرمر   

 آوری شود.  
 

با  دردانری از دوسرترانری کره تراکرنرون بره ایرن  
 فراخوان جواب داده اند:  

 
 هفته چهارم:  

 خانواده زندانی سیاسی سابق از ایران   
 کرون نروژ     ١١١١                             

 یورو    ٠١١  محمد کریمی        
 دالر    ٦١١   مجید آذری  
 دالر    ٦١١   آ ای حمیدی  
 یورو    ٠١١١١   کیوان رادمنش  
 کرون    ١١١   سوسن صابری  

 دالر    ٠١١                         نینا تابان 
 دالر    ٠١١   مهران محبوبی  
 کرون    ١١١١   فریده آرمان  

 کرون    ١١١١   کاوش مهران  
 یورو    ٢١١   داریوش صفا  

 کرون    ٠١١١١  دوستان حزب از مالمو  
 یورو    ١١   نوش آفرین  
 یورو   ١١   روح انگیز 

 دالر    ٢١١١   مصطفی صابر  
 کرون   ٢١١١             بهروز مهرآبادی  
 یورو   ٢١   حامد یزدانی 
 یورو   ٢١   سعید حیدری 

 کرون    ٩١١١  عضو حزب از نروژ     
 کرون    ٢١١   زری صمدی  
 کرون    ٢١١   ر ا از نروژ  

 کرون    ٠١١    سرپا  
 یورو    ١١١             دکتر راد  

 کرون    ٩١١١١  کمیته استکهلم حزب   
 یورو    ١١١   فرشته مرادی  

 یورو    ١١    شهاب  
 یورو    ١١١   بهمن خانی  

 
 دالر    ٠١١٦١ جم  کمک در هفته چهارم   

 دالر    ٩٣٣٣١ جم  کمک در چهارهفته گذشته  

 در پاسخ به فراخوان کمک مالی به حزب 

 شماره حساب و تلفن تماس برای کمک مالی  
 سوئد: 

 

Sweden 
Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
  

 آلمان: 
 

Germany 
Rosa Mai 

Post Bank Köln 
Konto. Nr 583657502 

Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank Köln 

IBAN: DE57 3701 0050 0583 6575 02 
BIC: PBNKDEFFxxx 

 کانادا:  
 

Canada 
ICRC 

Scotiabank 
4900 Dixie Rd, Mississauga 

L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

  
 هلند: 

 

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

شماره حساب انگلیس ویژه کمک از انگلیس و   
 از هر کشور دیگر: 

 
England 

Account nr. 45477981 
sort code:  60-24-23 
account holder: WPI 

branch:  Wood Green 
Bank:   NatWest 

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 
BIC: NWBK GB 2L 

  
سوالی دارید میتوانید با شماره های زیر تماس  

  بگیرید:  
  

 از اروپا: 
 سیامک بهاری 

 

 ۶۶۴۰۰ ٣ ۵۶۰۶۶۹ ١ 
 از ایران: 

 شهال دانشفر 
 

 ۶۶ ۴۴ ۰۰۰۵۶۵۶۵ ۰ ۶ 
 عبدل گلسریان 

 

 ۶۶٣ ۹ ۶ ۴ ۶ ۹ ۰ ۹ ۶٨ ۹ ۶ 


