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بــدنــبــال انــتــشــار نــوار صــوتــي          
منتظري درمـورد اعـدام هـاي سـال             

مصطفي تاجزاده از چـهـره هـاي       ۶۷ 
ـتـه               ملي اسالمـي و دو خـردادي گـف

ــض     ۶۷ اعــدام هــاي       «اســت:      نــق
موازين حقوقي و قانوني کشور بـوده    
و حاکميت ميتواند با عذرخواهي از   
ملت و اصالح ساز و کار قضايـي بـه     
گونه اي که تکرار چنين فجـايـعـي را      
ناممکن کند، زخم ناشي از اين اعدام 
ـيـن از            ها را التيام بخشد. او هـمـچـن

شدگان آن فاجعه از  هاي اعدام خانواده
جمله بازماندگان قربانياني که عضـو  
مــجــاهــديــن خــلــق نــبــودنــد پــوزش         

 .»خواسته است
در ادامه بحث به جايگاه اين نوع 
عذرخواهي ها خواهم پـرداخـت امـا        
ابتدا اجازه بـدهـيـد کـمـي خـود ايـن                
عذرخواهي را کمي باز کنيم. تاجزاده  
ـنـي،             ـبـال از خـمـي ـق عضو کميته است
ــات و                   ــوعـ ـبـ ــطــ ــر کـــل مـ ــديـ مـ

وزارت فــرهــنــگ و ارشــاد        نشــريــات
اسالمي براي سالهايي از دهه شصت 
ـيـن سـازمـان مـجـاهـديـن                و از فـعـال

انـــقـــالب اســـالمـــي بـــوده اســـت.           
ـقـالب اسـالمـي در آن               مجاهديـن ان
مــقــطــع در خــط مــقــدم جــنــايــات             

چندي پيش، محمدرضا کـارگـر،   
ــال و                  ــغ ـت ــه "اشـ ــع ــوس ــل ت ــرک مــدي

عنـوان   گذاري بازار کار" که به  سياست
نماينده دولـت در نشـسـتـي بـه قـول               
خودشان تخصصي شرکـت داشـت و       

هاي حداقـل دسـتـمـزد        نقش "سياست 
کــارآفــريــن در صــنــايــع کــوچــک و              
متوسط" مورد بحث بود، خطاب بـه     
کـارفـرمـايـان اعـالم داشـت: "دولـت                

سـازي     آماده است تا پتـانسـيـل ارزان     
ـيـار کـارفـرمـايـان             کارگران را در اخـت

بگذارد، زيرا اساس کار اين است کـه    
فارغ التحصيالن دانشگاهي به دنبال 
ــد و                   ـن ـتـ ــه هسـ ــردن رزوم ــع ک ــم ج

ـنـد بـدون صـرف          کارفرمايان مي توان
هزينه براي حقوق و دستمزد آنها را به 
خدمت بگيرند". محمد رضا کـارگـر       
در همين سخنان بيشرمي را بـه حـد       
اعلي رسانده و يک دليل عـدم جـذب       
سرمايه هاي غرب را "باال بـودن نـرخ     
مزد" اعـالم داشـت و تـاکـيـدش بـر                  
ضرورت بازبيني تعيين مـيـزان مـزد      
کارگران بود. واقعا اينها اگر زورشـان   
ميرسيد ايران را بـازار بـرده فـروشـي           

اعالم ميکردنـد. طـرف مـيـخـواهـد            
کارگران را "در اختيار کـارفـرمـايـان"        
قرار دهد و حقوق فارغ التحصيلي که 
دنــبــال کــار مــيــگــردد را بــه جــيــب            
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روسـتـاهــاي اطــراف شــهـرک "سـيــده            
کان"، بنامهاي، "بيرکمه، به ريـن، بـه       
راويان" و چهار روسـتـاي ديـگـر نـوار           
مــرزي در داخــل کــردســتــان عــراق           
تــوســط نــيــروهــاي ســپــاه پــاســداران        
جمهوري اسالمي توپ باران شـدنـد.     
خوشبختانه آسيـب جـانـي بـه مـردم            
وارد نشد اما تمامي مردم اين هفـت  
ـيـش از                   روستا کـه جـمـعـيـت آنـهـا ب
پانصد نفر ميباشند همگي همراه بـا    
دامهايشان آواره و سـرگـردان شـده و          
خانه و کاشانه خود را رها کردند. بنـا   

به آخرين خبرها در حال حاضر مـردم    
اين روستاها با نـگـرانـي و احسـاس           
ترس و نا امني بـه مـحـل سـکـونـت           
خود بازگشته اند. پيشـتـر و بـعـد از            
ــح حــزب              ــروهــاي مســل حضــور نــي
دمکـرات کـردسـتـان ايـران و وقـوع               
ـيـروهـاي       چندين درگيري بين آنان با ن
سپاه پاسداران، جمـهـوري اسـالمـي،       
عالوه بر توپ باران نواحي مـرزي در    
داخل خاک کردستان عراق، مقامات 
نظامي جمهوري اسالمي حـکـومـت    
ـنـدتـر و          اقليم را تهديد به اقدامـات ت
ـيـروهـاي               بيشتري بـخـاطـر حضـور ن
مسلح حزب دمکرات کردستان ايران 

 در مناطق مرزي کرده بود.

اوت    ۱۴ در همـيـن رابـطـه روز           
نفره از سوي حکومت اقليم  ۵ هيئتي 

کــردســتــان عــراق  بــراي ديــدار بــا               
مقامات حکومت اسالمي به تهـران  
رفــت. ظــاهــرا هــدف از ايــن ديــدار             
پيرامون توپ باران مناطق مرزي در   
داخل خاک اقليم کردستان بوده اسـت    
که بنا به گفته کاربدستـان جـمـهـوري       
اســالمــي ايــن تــوپ بــارانــهــا بــراي           
ـيـدن مـواضـع حــزب دمـکــرات              کـوب
کردستان ايران در نوار مرزي صـورت  
ـئـت دو طـرف                گرفته است. امـا هـي
عالوه بر گفتگو پيرامون به اصطـالح  
امنيت در نوار مرزي، به گفـتـگـو در      
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ـنـهـا خـط امـامـي               حکومت بود. اي
بودند و نقش اصلي و فلسفه وجـودي    
شان از بدو تاسيس، سـرکـوب مـردم        
بود از جـملـه در دسـتـگـيـري هـا و                    

 ۳۰ سرکوب ها و اعدام هاي بعد از     
 ۶۷ و اعدام هاي سال  ۶۰ خرداد سال 

ـقـش         و در سرکوب مردم کـردسـتـان ن
مـهـمـي بــعـهـده داشـتــنـد. در واقــع                 
جمهوري اسـالمـي بـر دوش امـثـال            
مجاهدين انقالب اسالمي تـوانسـت     
ـيـرحـمـانـه اي را سـازمـان               سرکوب ب
بدهد و خـود را سـر پـا نـگـهـدارد.                    

به بعد  ۶۰ تاجزاده از اعدام هاي سال 
ــان                ــردســـتـ ــردم کـ ــوب مـ ــرکـ و سـ
مـعــذرتـخــواهـي نـمــيــکـنــد. از کــل             
ـيـه               جنايات بيـشـمـار حـکـومـت عـل
دانشجويان، کارگران، کشـتـار مـردم      
ــان و                  ــردســت ــمــن صــحــرا و ک ــرک ت
خوزستان، و قتل عام هزاران زنـدانـي     

بـه بـعـد، نـه          ۶۰ سياسي در سالهاي 
ــي                  ــه مــعــذرت ــد و ن ــزن ــي مــي حــرف
ميخواهد. اينها هيچکدام از نظـر او     

غــيــر قــانــونــي و نــقــض مــوازيــن            »
ـبـــوده و قـــابـــل             «حـــکـــومـــت   نــ

معذرتخواهي نيست. البته منتظـري   
بيچاره، يـا بـه قـول امـثـال شـيـريـن                   
عبادي، پدر حـقـوق بشـر ايـران! هـم             
اعتراضش فقط به همين يک فقـره از    

 اعدام ها بود نه بيشتر. 
تاجزاده از اعدام هـاي سـالـهـاي         
اخير و از جمله بيش از دو هزار اعدام 
دوره روحاني نيز معذرت نميـخـواهـد    
و آنها را خالف موازين حـکـومـت و      
خـالف قــانــون نــمــيــدانــد. نــقــدي بــه            
بيحقوقي زنان و سرکوب آنها نـدارد،    
نقدي به اعدام همجنسگرايان و خارج 
شدگان از دين و اعدام هزاران زندانـي  
متهم بـه مـواد مـخـدر نـدارد، کـال                 
ـقـدي    ايشان نه نقدي به اعدام دارد نه ن
به بيحقوقي مردم، نه به دسـتـگـيـري       
هاي گسترده فعالين اعـتـصـابـات و         
اعتراضات. ايشان از مدافعين پـر و       
پا قرص حکومت روحاني و جنايـات  
ـقـره       اين حکومت است. فقط به يک ف

 ۶۷ از جنايات حکومت در تابستان   
انتقاد دارد و مـيـگـويـد حـاکـمـيـت               
معذرتخواهي کند و از خانواده هـاي    

قربانيان حالليت بطلبد و برود کـارش  
را بکند. اشتباه نشود اصالح سـاز و       
کـار قضـايـي کـه ايشـان مـيـگـويــد                 
منظورش تغيير هيچ قانوني نيسـت،  
ـيـسـت، لـغـو               تغيير قانون اسـاسـي ن
قوانيـن قصـاص و چشـم درآوردن و              
دست بريدن نيست. همينکه سيسـتـم    
ـنـد           ـبـان زيـاد ب قضايي به اصالح طل

 نکند از نظر ايشان اصالح ميشود. 
با اين توضـيـحـات بـايـد روشـن           
باشد که مـعـذرتـخـواهـي تـاجـزاده و            
درخواست معذرتخواهي حکومت از 
مــلــت، ارزش درخــودي نــدارد. بــه             
معني عدم تکرار جـنـايـت از جـملـه          
اعــدام و ســرکــوب مــردم نــيــســت.            
ميـخـواهـد کـه حـکـومـت از مـردم                 
معذرت بخواهد و به جنايات روزمره 

به بعد هم يک روز از آن  ۶۷ اش که از 
غـافــل نــبــوده اسـت، ادامــه بــدهــد.           
معذرت بخواهد شايد مردم فراموش 
ـقـره       کنند و سابقه ننگين الاقل يـک ف
از جنايات حکومت يـعـنـي کشـتـار          

از    ۶۷ زندانيان سياسي در تابسـتـان     
چهره حـکـومـت و هـم حـزبـي هـاي                
ايشان، که امروز مغضوب حکومـت  

 واقع شده اند، زدوده شود. 
امـا ايـن مـعـذرتـخــواهـي بــراي             
حاکميت، اهـمـيـت ديـگـري دارد و               
موجب نـگـرانـي مـيـشـود و اگـر از                
حداقلي از انسـجـام بـود تـاجـزاده را              
بالفاصله ميگرفت و چند سال ديـگـر   
هم در زندان نگه ميداشت. با پـخـش     
نوار صوتي منتظري، بالفاصله پسـر  
ـتـظـري را بـه دادگـاه کشـانـدنـد،                   من
وادارش کـردنـد فـايـل صـوتـي را از               
سايت مـربـوطـه بـردارد، مـقـامـات              
مختلـف حـکـومـت و رسـانـه هـاي                
ـنـد     وابسته به حکومت گفتند و نوشـت
که هرچه بوده بـر اسـاس مـوازيـن و             
ـنـد اجـازه                    ـت قوانـيـن بـوده اسـت. گـف
نميدهند کسي تاريخ را تحريف کـنـد   
اما هـيـچـکـدام جـرات نـکـردنـد بـه                  
صراحت گوشه اي از اين تـاريـخ را و       
ـيـان سـيـاسـي و                    آنچـه در حـق زنـدان
همينطور مردم کردستـان و تـرکـمـن         
صــحــرا و دانشــجــويــان و کــارگــران           
کردند، بازگو کنند. ميدانند که خـود   
حاکميت در برخـورد بـه آن جـنـايـت            
يکدست نيست و نبايد سر اين قـرقـره   

باز شـود. اهـمـيـت مـعـذرتـخـواهـي               
تاجزاده در همين نکته است. هـمـيـن     
سازمان مجاهدين انقالب اسـالمـي     
که در صف اول جنايات حکومت در   
تمام دهه شصت بوده است، االن توان 
ــاســت هــاي خــود و                   ــاع از ســي دف
حکومت در آن دوره را نـدارد. آرزو             
ميکنند و تالش ميکنند که آن دوره   
فراموش شود. اصالح طلبـان حـتـي       
سعي ميکنند نقش خود در جنايـات  
ـقـش درجـه          نظام، جناياتي که خـود ن
اول در آن داشته اند، را کمرنگ کننـد  
و جنايات را به جناح ديگر منتـسـب   
کنند. اين ناتواني ها و بي شهامـتـي    
هاي تـاريـخـي را انـزجـار عـمـيـق و                 
اعـتــراض گســتـرده مــردم، بـه آنــهــا            
تحميل کرده است. ديگر انسـجـامـي     
در مــواجــهـه بــا مــردم نـدارنــد. هــر              
کــدامشــان مشــغــول افشــاي عــده            
ديگري است. به همين دليل است که  
توان سرکوب و اعتماد بنفس شان در 
مقابل مردم بشدت پايين آمده است. 
ـيـشـتـر بـه جـنـايـت                 وگرنه هزار بـار ب
متوسل ميشدند که مردم را سر جاي 

 خود بنشانند. 
حکومتي که در بـحـران العـالج      
دست و پا ميزند و هرروز پته اش بـا      
افشــاي دزدي هــا و فســاد عــمــيــق            
ارگانها و مقامات و آيت اهللا هـايـش   
بيشتر روي آب مي افتد، و بر دريايي 
از خشــم و نــفــرت نشــســتــه اســت،             
نميتواند انسجام داشـتـه بـاشـد. اگـر           
خميني بـه وقـت خـود چسـب درون               
نظام بود امروز خامنه اي در مـيـان         
ـيـان               بخش زيـادي از خـود حـکـومـت
منفور است. کم نيستند کسـانـي کـه      
در صفوف حکومت منتظر فرصـتـي   
هستند تـا از حـکـومـت و گـذشـتـه                
نکبت بار خود تبري بجويند و دير يـا  
زود در مقابل امواج اعتـراض مـردم     
به معذرتخواهي و التماس خـواهـنـد      
افتاد. اما بـراي جـلـو انـداخـتـن ايـن              
اتفـاق، امـروز مـردم بـايـد خـواهـان                
ـيـه سـران حـکـومـت، از              محاکمه کل
اصول گرا تـا دو خـردادي و اصـالح            

سـال جـنـايـت از            ۳۷ طلب، به جـرم    
 ۶۷ جمله جنايت هولنـاک تـابسـتـان         

 شوند. 
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ـتـصـادي و                مورد تحـکـيـم رابـطـه اق
 تجاري بين طرفين نيز پرداخته اند.  

توپ باران روستاهاي کـردسـتـان      
عراق در نوار مرزي بعد از آن صورت 
گرفت که يک هفته قبـل از مـالقـات        
دو هــيــئــت جــمــهــوري اســالمــي و            
حکومت اقليم کردستان، برهم صالح 
نماينده اتحاديه مـيـهـنـي کـردسـتـان          
عراق که رابطـه بسـيـار نـزديـکـي بـا              
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي دارد و از              
سياستهاي رژيم در منطقـه حـمـايـت       
ميکند بـه تـهـران سـفـر کـرده بـود.                  
ــح حــزب              ــروهــاي مســل حضــور نــي
دمکرات کردستان ايـران کـه اکـنـون         
مورد حمايت مسعود بـارزانـي قـرار        
ـنـد اتـحـاديـه مـيـهـنـي               دارند خوشاي
نيست. استقرارنيروهاي مسلح حـزب   
دمکرات کردستان ايران با همـکـاري   
مسعود بـارزانـي در ايـن مـنـاطـق،               
اتحاديه ميهني را بر آن داشت که در   
ـيـشـرمـي در مـقـابـل             اوج وقاحت و ب
ـنـهـا     توپ باران مردم اين مناطق نه ت
بيخيال باشد بلکه در تسويـه حسـاب     
با حزب دمکرات مسـعـود بـارزانـي         
ـيـدن مـواصـع             براي به اصـطـالح کـوب
نيروهاي حزب دمـکـرات کـردسـتـان        
ايـران در نــوار مــرزي بــه مــقـامــات             
جمهوري اسالمي چراغ سبز هم نشان 

 دهد.
امــا ايــن کــل صــورت مســئلــه          
نيست. واقعيت مسئله اين است کـه     
نه آمريکا و نه روسيه نفوذي همچـون  
ـتـهـاي       دوران جنگ سرد در ميان دول
منطقه خاورميانه نـدارنـد. بـر بسـتـر           
اين شرايط جمهوري اسالمي و دولت 
عربستان مدتها است که در تقابل بـا  
ـتـهـاي       هم صف آرايي کرده اند. دخـال
جمهوري اسالمي در يـمـن، سـوريـه،       
عراق، لبنان و اقليم کـردسـتـان بـراي         
ـبـوده          ـنـد ن عربستان هيچگاه خـوشـاي
ـنـظـيـم         است. هر يک مدام در صـدد ت
توازن با احزاب و دولتها و يـا بـرتـري      
يکي بر ديگري در تالش هستند. در    
صفبندي دولتهاي منطقه، دو حـزب      
اصلي حکومت اقليم کـردسـتـان هـر       
ـنـدي قـرار           ـب يک در دو سوي اين صـف
گرفته اند. اتحاديه ميهني در قـطـب      
جمهوري اسالمي و حزب دمـکـرات     
کردستان عراق بـه رهـبـري مسـعـود          
بـارزانـي در قـطـب عـربسـتـان جــاي                

گرفته اند. از سوي ديگر با تـوجـه بـه       
ـنـه    روند اين تحوالت و رقابتهاي ديري
حزب دمکرات کردستان عراق بـا پ    
ک ک که از سوي جمـهـوري اسـالمـي       

بـه     ۲۰۱۵ حمايت ميشود،  از سال   
ايـن سـو حـزب دمـکـرات مسـعــود               
بارزاني ايـن امـکـان را بـراي حـزب                
دمکرات کردستان ايران فـراهـم کـرد      
ـتـهـاي        که براي ايجاد باالنس در رقـاب
منطقه اي، مـوي دمـاغ جـمـهـوري              
اسالمي شود و تا حدودي پ ک ک را 
از برخي نـواحـي خـارج سـازد. طـي               
ـيـز بـرگ سـوخـتـه                هفته هاي اخـيـر ن
ديگري چون سازمان مجاهدين خلـق  
را ميخواهـنـد در ايـن صـف آرايـي              

 مطرح کنند. 
با توجه به سير ايـن تـحـوالت و          
رويدادها، حزب دمکرات کـردسـتـان    
ايران و ديگر احـزاب قـومـي مسـلـح          
اپوزيسيون جمهوري اسالمي کـه در      
کردستان عـراق مـقـراتـي دارنـد، در            
ـتـهـا بـه احـزابـي در                 گردونه اين رقـاب
ـبـديـل         دست هر يک از دول منطـقـه ت
ـيـن         شده اند. تا کنون چندين جلـسـه ب
احزاب مسلح اپـوزسـيـون جـمـهـوري         
اسالمي براي ايجاد جبـهـه اي واحـد        
برگزار شده است که حـزب دمـکـرات      
کــردســتــان عــراق از آنــان حــمــايــت            

 ميکند.
برخالف آنچه که بعضي ها فـکـر   
مــيــکــنــنــد گــويــا حــزب دمــکــرات         
کردستان ايران به ايفاي نقش فعال در   
رابطه با "جنبش کـردسـتـان" مـبـارزه          
مسلحانه را از سر گرفته اسـت بـايـد        
گفت کـه نـه تـحـرک نـظـامـي حـزب                 
دمکرات و نه ايجـاد جـبـهـه احـزاب          
ــال ايــن تــحــوالت،               ــح در قــب مســل
هيچگونه ربطي به مـبـارزات امـروز        
مردم در شهرهاي کـردسـتـان نـدارد.         
فيگور تحرک نظامي حزب دمکـرات  
ـتـي     حتي در قالب حضور نظامي سـن

   ۶ صفحه 
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ـتـخـور بـريـزد. ايـن                  کارفرمـايـان مـف
ــط عــمــق حــرص و                  ــان فــق ســخــن
جنايتکاري مفتخوران سـرمـايـه دار        

 حاکم را بازتاب ميدهد.  
اين سخنان وقيحانه اما بيـش از    
هر چيز بيانگر بي سرانجامي برجام و 
همه خواب و خيالهايشان براي جـلـب   
سرمايه هاي داخلي و جهاني و دادن     
حرکتي به چرخ اقتصاد به گل نشسته 
شـان اســت. و حـکــومــت اســالمــي            
امروز همچون غريقي است کـه بـراي     
نجات خود به هر دستاويزي متـوسـل   
ميشود. از همين رو يـک تـالش هـر         
روزه شان تنگ تر کردن حلقه اقتصاد 
مقاومتي شان بر گرده کارگران و کـل  
جامعه است و ايـن جـوهـر مشـتـرک          
سياست کل حاکميت در قبـال مـردم     
است. در راستاي چنين سياسي است  
که امروز بحـث بـر سـر ارزان سـازي             

 نيروي کار به ميان مي آيد . 
اين  در حـالـي اسـت کـه هـنـوز               
بحث بر سر فيش حقوقهاي نـجـومـي    
ـبـه حـکـومـتـي کـه              مقامات عاليـرت
بخش بسيار کوچکي از دزدي هـاي        
اين حـکـومـت بـا تـمـام دارو دسـتـه                 
هايش است، موضوع داغ اعـتـراض     
مردم در جامعه است. اين مـوضـوع      
باروت جديدي به فضـاي اعـتـراضـي       
در مــيــان کــارگــران داده اســت کــه             
بازتابش را در تشديد بيشتر نزاعهاي 
حکومتيان و در بحثهايشان در بـاره      
اين موضوع در رسانه هاي دولتي بـه  
ـبـال ايـن                 روشني مـيـشـود ديـد. بـدن
ماجراها امروز ديگر بهانه هايي چون 
پول نيـسـت، بـحـران اسـت و غـيـره،                
عمال جارو شده و کـارگـران و مـردم            
معترض حق بجـانـب تـر بـه مـيـدان             
آمده و از زندگي و معيشتشان دفـاع    

 ميکنند.
از جمله  اين افشاگريها بر فضاي 
اعتراض عليه دستمزدهاي چنـد بـار     
ـقـر و بـه بـردگـي کشـيـدن                 زير خط ف
ـيـکـاري        بيشتر نيروي کار و جوانـان ب
که وارد بازار کار ميشوند، دامن زده   
ـيـشـتـر           و زمينه اي براي جلو آمـدن ب
اعتراضات کارگران، معلمان و بخش 
عظيـم حـقـوق بـگـيـران جـامـعـه بـا                   
خواسـت افـزايـش دسـتـمـزدهـا شـده               
است. براي نـمـونـه  اعـتـراضـات دو              
هفته اخير کارگري و ابعاد گسترده و   

بيسابقه اش نظير هفده روز اعتصاب 
هزار کارگر ايران ترانسفو،  ٤ قدرتمند 

ـيـوم     اعتراضات دو هزار کارگر آلومـن
المهدي در هـرمـزگـان، اعـتـراضـات         
مــتــحــدانــه کــارگــران چــوب چــوکــا،        
اعتراضات دو هزار کارگر پااليشگاه 
خليج فارس و تجـمـعـات هـر روزه و           
ـفـي از                   ـل هـمـزمـان گـروهـهـاي مـخـت
کارگران، معلمان، بـازنشـسـتـگـان و        
مردم معترض در مـقـابـل مـجـلـس           
اسالمي است که بعضا از شـهـرهـاي    
مختلف به تهران مي آيند تا پيـگـيـر    
خواستهايشان شوند و... همه و هـمـه    

 بيانگر واقعي اين حقيقت است. 
همچنين اعتراض عليه بيکـاري  
از سوي جوانان جـويـاي کـار تـحـرک            
بيشتري پيدا کرده است. نـمـونـه اش         
در هفته اخير در جريان سفر روحـانـي   
به کهگيلويه و بوير احمد اتفاق افتاد. 
در جريان اين سفر کارگـران اخـراجـي      
ـيـز جـوانـان          کارخانجات مختلف و ن
جوياي کار در اين شهر حضـور او را      
بــه صــحــنــه اعــتــراض خــود عــلــيــه          
بيکاري و نابسـامـانـي زنـدگـي شـان           
تبديل کردند و جواب جانوراني چـون     

 محمد رضا کارگر را دادند.
ـتـر امـروز مـا               به عـبـارت روشـن
شاهد آنيم که کارگران هر روز بيشـتـر   
ـنـد و                  و متعرض تر بـه جـلـو مـي آي
اعتراضات چند ماهه اخير کـارگـري   
بطور واقعي از يک نقطه عطف مـهـم     
در جنبش اعتراضي کارگري حکايت 
دارد کـه در هـر قـدمـش تـحـوالتـي                
کيفي را بـه نـمـايـش مـيـگـذارد. در               
چنين شرايطي بـحـث بـر سـر "ارزان              
سازي نيروي کار"، چيزي جـز هـذيـان       

 گويي نيست. 
ـيـب در شـرايـطـي کـه                 بدين تـرت
اقتصادشان فلج شده و بـحـران تـمـام         
ـتـه اسـت،        وجود اين حکومت را گـرف
نزاعهايشان بيـش از هـر وقـت بـاال             
گرفته و آنچنان به جان هم افتـاده انـد     
که هر روز اسناد جديـدتـري از دزدي       
ها و از جناياتشان بر مال ميکنند و   
يکديگر را به صالبه ميکشند، و در     
شــرايــطــي کــه داســتــان حــقــوقــهــاي         
نجومي شان، کـل حـاکـمـيـت را بـه               
ـيـن    تکان در آورده است، و جامعه چن
خشمگين و مـعـتـرض و مـتـعـرض             
اســت، هــذيــان گــويــي هــاي امــثــال          
محمد کارگر و اين دزدان شکم سـيـر     
حـکــومـتــي را بــايـد بـا اعـتــراضــي              

سـراسـري بـر ســر خـواسـت افـزايــش               
دستمزدها سه ميليون و پانصد هـزار  
ـيـز خـواسـت               تومان در قـدم اول، و ن
هايي چون درمان رايگان و تحصـيـل   
ــوان                   ـن ــه عـ ــه ب ــم ــراي ه ــگــان ب راي
خـواسـتــهـاي اولــيـه و فـوري جــواب              
ـيـروي          دهيم. کارگران و معلمـان دو ن
اصلي اين جنبش اند، دو سـال اسـت     
که با ايـن خـواسـتـهـا جـلـو آمـده و                   
جنبشي را شکل داده اند. وسيعـا بـه      

 صف اين اعتراضات بپيونديم. 
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ــي                 ــصــادي و ب ـت ــن بســت اقـ ب
سرانجامي برجام و هـمـه امـيـدهـا و          
آمالهايي که به آن داشتند، جمـهـوري   
اسالمي را در نقطه اي بحـرانـي قـرار      
ـنـسـت          داده است. خبرها حاکي از اي
کــه بــحــران رکــود اقــتــصــادي ايــران          

ـيـدي شـده       دامن گير صنايع بزرگ تول
است. از جمله ذوب آهن اصفهـان بـا      

هزار کارگر به جمع شرکـت هـاي      ١٥ 
ورشکسته پيوسته و هـزاران کـارگـر           
شاغل در آن به خيل عظيم ميليـونـي   
ـيـونـدنـد. عـلـي           کارگران بيکار مي پ
يزداني، معاون وزير صنعت، مـعـدن     
و تجـارت و مـديـرعـامـل سـازمـان              

هاي صنعـتـي    صنايع کوچک و شهرک
ايران در ارديبـهـشـت امسـال از ايـن            

هـاي     خبر مـيـدهـد کـه  در شـهـرک                
واحـد   ۳۵ هزار و  ۳۷ صنعتي کشور 

صنعتي وجود دارد که از اين تـعـداد     
واحـد مـتـوقـف و            ۵۸ هفت هزار و     

تعطيل هستند. تنها در مـعـادن در          
مـعـدن بـه         ٧٠٠ ظرف سه سال اخير 

ـنـا بـرخـبـري           تعطيلي کشيده شده و ب
ـتـي حـدود         معناي آن بيکاري جمـعـي

هــزار کــارگــر اســت و ايــن                      ٤٢ 
ـيـز زيـر       درحاليست که باقي معادن ن
ـيـد دارنـد.               ظرفيت اسمي خـود  تـول
همچنين محمد آزاد رئيس اتـحـاديـه    
کشوري آهن و فوالد ايران از تعطيلي 

ـيـدي          ۱۵ تـا     ۱۴ کم  دست واحـد تـول
آهن و فوالد در سال گذشته خبـر داد    
ــع                 ــن مــوج وســي جــزء مــکــمــل اي
بيکارسازي ها، نپرداختن دستمزدهـا  
است. اينها فقط رقم و آمار نيستنـد،  
اينها  داستان زندگي هزاران کارگر و   
خانواده کارگري است که با بيـکـاري،   
ـنـجـه نـرم          فقر و بي تاميني دست و پ

 ميکنند.  
ــت               ــرابــر ايــن وضــعــي امــا در ب
کــارگــران و مــردم جــامــعــه ســاکــت          
نيستند و جـنـگـي هـر روزه بـر سـر                   

زندگي و معاش در جريـان اسـت. از        
جمله اعتراض عليه بيکـارسـازي هـا      
ـپـرداخـتـن مـاهـهـا                     کـه هـمـواره بـا ن
دستمزد و حتي حق بيمه کارگـران بـه     
تامين اجتماعـي هـمـراه اسـت، يـک            
محور مـهـم اعـتـراضـات کـارگـران              
است. نکته قابل توجه اينجاست کـه     
در ايـن مـبـارزات کـارگـران جـانـانـه               
ايستاده و از زندگي و مـعـيـشـتـشـان       
دفاع ميکنند. اعتراضاتي متحـد و     
قـدرتــمـنــد کــه ابــعـادش گسـتــرده و             
کيفيتا جديد و نوين اسـت و فضـاي         
سياسي شهرها را تغييـر داده اسـت.       
از جـملـه نـمـونــه هـايـي چـون ايــران                  
ترانسفو، آلومنيوم المـهـدي و چـوب        
چوکا نمونه هاي بارزي از مـبـارزات       
جانانه و هر روزه کارگران در برابر ايـن  
ـبــه بــه زنــدگـي و                  تـهـاجــم هــمـه جـان
مــعــيــشــتــشــان را نشــان مــيــدهــد.          
مبارزاتي که دسـتـاوردهـاي مـهـمـي         
براي کل کارگران داشتـه و راه نشـان         
ميدهد. اخـبـار ايـن اعـتـراضـات را             
ــن                    ــم. از اي ــخــش کــنــي ــا پ ــع وســي
ـبـانـي                ـي اعتراضات حـمـايـت و پشـت
کنيم. از درسهاي آن بيـامـوزيـم و در         
برابر تعرضات حکومت اسـالمـي و       
ـيـکـار سـازيـهـا و بـي                   موج وسـيـع ب
تاميني مطلقي که تحميل ميـشـود،   

 متحد و قدرتمند بايستيم.  
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جنبش اعتراضي کارگري روزها 
و هفته هاي پر از اعتراضي را پشـت    
سر ميگذارد. در کنار اعتراضات هر 
روزه کارگري در اين شهر و آن شهـر و    
ـلـف، ادامـه               در کارخانـه هـاي مـخـت
اعتراضات کارگـران چـوب چـوکـا و           
اعتصاب دو هزار کارگر پـااليشـگـاه    
خليج فارس و تجمـعـات اعـتـراضـي        
ـتـدريـس در              هر روزه معلـمـان حـق ال
ـتـحـصـيـل             کنار دانشجويـان فـارغ ال
دانشگاه نفت، و اعتراض کارگران از   
چندين کارخانه عليه بيکارسازيهـا و    
جوانان جويا ي کار همزمان بـا سـفـر      
روحاني، از جمله سرتيتر هـاي مـهـم        
 اخبار کارگري در هفته گذشته است.

  
ا�ـــ�ـــ�اض 
ـــ	ر�ـــ�ان و  
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مرداد کارگران و جوانان  ۲۴ روز 
جوياي کار در کهگيلويه و بوير احمد 
حضور روحاني را به صحنه اعتـراض  

خود تبديل کـردنـد. طـبـق گـزارشـي            
کارگران کارخانه قند ياسوج، شرکـت  
نفت، جمعي از کارگـران قـراردادي و       
جــوانــان مــتــقــاضــي کــار بــا حــمــل           
پالکاردهايي اعتراضاتشان را نسبت 
به عدم پـرداخـت حـقـوق، وضـعـيـت              
نابسامان کـارگـران قـراردادي، عـدم           
ـفـت    تبديل وضعيت کارکنان شرکت ن
و بيکاري اعالم کردند. نظير هـمـيـن       
اتفاق در جـريـان سـفـرهـاي اسـتـانـي             
روحاني در چندين شهر ديگر نيز روي 

 داد. 
همچنين همزمان با سفر روحاني 
کارگران فوالد دنا نيز در اعتراض بـه    
عدم پرداخت دستمزدهايشان تـجـمـع    
کردند و حق و حـقـوقشـان را طـلـب              
کردند. بطوريکه فرماندار بوير احـمـد    
کارگران را تهديد کرد که اگر در ايـن      
روزها که روحاني به سفر استـانـي بـه      
اين شهر رفته است، به اعتـراضـشـان    
ـيـگـيـري        ادامه دهند، مطالباتشان پ
ــا ادامــه                  ــران ب ــشــود و کــارگ ــمــي ن
اعتراضشان پاسخ مـحـکـمـي بـه او            
دادند. اتفاقي کـه در بـويـر احـمـد و               
کهگيلويه افتاد و فضاي اعـتـراضـي      
که در شهر بر پا شد، نشان ديگري از   
فضـاي پــر الــتــهــاب مــحــيــط هــاي           
کارگري است. يک عرصه مـهـم ايـن         
ـيــه                ـلـ ـتــراض عـ ـتــراضــات، اعـ اعـ

 بيکارسازيها و عليه بيکاري است. 
 

ــ	 در   
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کـارگــران ايــران چــوکــا بــا شــکــايــت           
کارفرماي کـارخـانـه بـه دادگسـتـري             
شهرستان رضوانشهر احضار شـدنـد.     
در ايــن روز بــدلــيــل عــدم حضــور               
کارفرماي کارخانه در مـقـام شـاکـي         
کارگران، بازجويي کارگران به تعويـق  
ـيـل احضـار ايـن کـارگـران                 افتاد. دل
اعتراضات متوالي کارگران کارخانـه  
چوکا از پاييز سال گذشته است. ايـن     
ـيـکـارسـازي هـا و عـدم              کارگران به ب
پرداخت دستمزدها اعتراض دارنـد و    
به جاي کارفرما اين کارگرانند که در   
مقابل متهم بـه دادگسـتـري احضـار         
شده اند. دستگاه قضايـي جـمـهـوري        
اسالمي، و دم و دسـتـگـاه قضـايـي              
اش، دستگاه خدمت به سرمايه داران 

 و سرکوب جامعه است. 
ـتـه اسـت کــه                  نـزديـک بـه دو هــف

   ۱ از صفحه 
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ترورهاي اسالمي در هفتـه هـاي     
اخير تعداد زيادي از مردم را در شوک 
فرو بـرده اسـت و احسـاس نـاامـنـي               
زيادي به مردم دسـت داده اسـت. بـا           
ـبـارمــا                   تـوجـه بـه ايـن حـمـالت خـون
ـيـر سـيـاسـت                 معتقديم کـه يـک تـغـي
ضــروري اســت تــا مــا بــتــوانــيــم از              
پرنسيپ هاي يک جامعـه آزاد و بـاز         
دفاع کنيم. بـراي دفـاع از پـرنسـيـپ             
هاي جامعه آزاد ما نه فقط بـايـد بـا        
ـلـکـه بـا           ترور اسالمي مقابله کنيـم ب
ـتـه در ايـن                  ـفـکـر نـهـف ايدئولوژي و ت
جنايات و اسالم سياسي بايد بسـيـار     

 موثرتر از اينها مقابله کنيم. 
ـبـش     خطراتي که از سوي اين جـن
مذهبي  متوجه جامـعـه مـا اسـت،         
بايد باالخره از سوي سياست در آلمان 
جدي گرفته شود. در غير اينـصـورت    
ـفـوذ      اسالم سياسي ميتواند در دنيا ن
بيشتري پيدا کند و هر جا که نفـوذ و    
قدرت پيدا کرد، روابط اجتمـاعـي را     

 طبق  نقشه و نظرخود تغيير دهد. 
آپارتايد جـنـسـي، تـحـت فشـار             
گــذاشــتــن روابــط آزادانــه جــنــســي،          
محدود کردن آزادي بيـان، اجـبـار بـه         
رعايـت حـجـاب اسـالمـي، تـهـديـد               
ـتـي هـا و          همجنسگرايان، دو جنسـي
ترانس سکسوالها، همچنين تـهـديـد      
ـقـديـن بـه مـذاهـب            بي خدايان و معت
ـتـارهـاي عـمـلـي              ديگر سياست و رف
روزمــره در کشــورهــايــي اســت کــه           
حکومتهاي اسالمي در آنجا تسـلـط   

 دارند. 
اين وحشتناک است که اين نقص 
ـيـک حـقـوق بشـر از سـوي                سيستمات
ـيــسـتــهـا و               بسـيـاري از پســت مــدرن
مالتي کالتراليسـتـهـا يـا مـورد بـي             
توجهي قرار ميگيرد و يـا زيـر پـرده          
يک نوع تولرانس بغـايـت غـلـط درک         
شده، مـورد صـبـر و بـردبـاري قـرار                 

 ميگيرد.  
در اروپا ما بطور فزاينده بـا ايـن       
مشکل روبرو هستيم که در سالـهـاي   
اخير مساجد بيشتري ساخته ميشود 
و نفوذ و تاثير سازمانهـاي اسـالمـي      

 بيشتر و بيشتر ميشود. 
ايـن ســازمـانــهــاي اســالمــي در         

موارد زيادي از سوي حـکـومـتـهـاي        
اسالمي همچون عربستـان سـعـودي      
ترکيه و يا ايران مورد حـمـايـت قـرار         
ميگيرند و عالئق اين دولتـهـا را در       

 اروپا نمايندگي ميکنند.  
اينها سعي ميکنند وانمود کنند 
که مـيـخـواهـنـد از اسـالم راديـکـال               
فاصله بگيرند اما در عمـل تـعـدادي      
از اين سازمانها عالئق اين دولتهـاي  
ـنـدگـي            اسالمي و ارتجاعـي را نـمـاي
ميکنند و در عمـل از تـرورهـا و از            
سياستهاي ايجاد شوک و وحشت اين 
دولتها براي محکم کـردن جـاي پـاي        

 خود استفاده ميکنند. 
بسياري از مردم از کشورهاي بـه  
اصطالح اسالمي که به آلـمـان آمـده        
اند نميخواهند بـا ايـن سـازمـانـهـاي           
اسالمي رابطه اي داشته باشند. ولـي   
اين سـازمـانـهـاي ارتـجـاعـي سـعـي              
ميکنند چنيـن جـلـوه دهـنـد کـه بـه                
ـفـر    نمايندگي از طرف چهار ميليون ن
پناهنده و مهـاجـر از ايـن کشـورهـا            
ـنـد. و مشـکـل  مـهــم                     حـرف مـيـزن
اينست که دولت آلمان بـا ايـن بـازي          
خطرناک همراهـي مـيـکـنـد. بـجـاي             
اينکه دولت هر فرد را بـعـنـوان آحـاد       
جامعه و انديويدوال / فرد با عالئـق   
متفاوت در نظر گرفته و اين تفاوتـهـا   

 را جدي بگيرد. 
با اين سياست دولت يک تصـويـر   
غلط را به نمايش ميگذارد که گويي 
اينها يک هـويـت جـمـعـي دارنـد کـه              
ظـاهـرا احــزاب اسـالمـي عـالئـق و               
خواستهاي آنها را نمايندگي ميکنند 
که اين نگاه به ايـن جـريـانـات کـمـک           
زيادي کرده و با اين سياست بسيـاري  
ـيـزم       از مردم شانس اينکه وارد مـکـان
يک جـامـعـه سـکـوالر بشـونـد را از                

 دست ميدهند. 
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ـيـن و             فقط وقتي در آلـمـان قـوان
مقررات مطلقا بر پايه سـکـوالريسـم      
بنا نهاده شود، ميتوان امـيـد داشـت      
که در مقابل تنـش مـوجـود يـک راه           

 حل پيدا شود. 
فقط با چنين سياستـي فـرزنـدان      

ما ميتوانند بدون نفـرت و خشـونـت        
در يک جامعـه انسـانـي تـر و صـلـح               
آميزتر بـاهـم بـزرگ شـده و زنـدگـي                 
ـقـط از ايـن طـريـق جـلـوي                     کننـد. ف
ـيــشــتــر گــرفــتــه              راديـکــال تـر شــدن ب

 ميشود. 
با توجه به نکات باال انجام دادن   

 اقدامات زير حياتي است:
 جدايي کامل مذهب از دولت 

ـيـر                    ـفـوذ و تـاث . جـلـوگـيـري از ن
گذاري هر نوع مذهبـي در سـيـسـتـم          
ــم               ــســت آمــوزش و پــرورش، در ســي
بهداشت و در مطبوعات و تـجـسـس    

 و تحقيقات علمي 
ـيـن               . ممنـوعـيـت دخـالـت قـوان
مذهبي در امور مربوط به خـانـواده،   
قوانين مربوط به مجازات و حـقـوق       

 فردي 
. نقطه پايان گذاشتن بر تبعـيـض   
عـلـيــه هــمـجـنــسـگــرايـان و تـرانــس              
سکسوئل ها، اقليت هاي مـذهـبـي،    
زنان و آزاد انديشان، اکس مسلم ها و 

 بقيه 
ـيـن       آزادي اعتقاد و بيان، هـمـچـن

 آزادي انتقاد از مذاهب 
برابـري هـمـه مـردم در مـقـابـل                

 قوانين 
دولت آلمان با تغييرسياست خود 
ميتواند به تحقق اين خواستها کـمـک   
کند و با اجراي چنيـن سـيـاسـتـي نـه           
ـبـش                 فقط  بـاعـث مـيـشـود کـه جـن
ارتجاعي اسـالمـي وادار بـه عـقـب              
نشيني بشود، بلکه همچنين بـاعـث     
عقبگرد بيگانه ستيـزي در جـامـعـه         

 نيز ميشود. 
نيروهاي راسيستي در اروپا فقط 
ـفـاده از بسـيـاري                به دليل سـوء اسـت
ســـواالت بـــي پـــاســـخ در مـــورد               
مشکالتي از ايـن نـوع، بـه عـنـوان                
بلندگوي تبليغاتي ناراضي هـا خـود       

 را به معرض فروش گذاشته اند.
ـيـه           ـيـان ما امضا کنندگان ايـن ب
خواهان به رسميت شنـاخـتـه شـدن و         
اجراي فوري اين نکات توسط دولـت    

 آلمان هستيم: 
 
/ با نقض حـقـوق انسـانـي تـحـت              ١ 

 هيچ شرايطي نبايد کنار آمد. 
/ دولت بايد به سياست ممـاشـات    ٢ 

و کنار آمدن با سازمانها و نهـادهـاي   
 اسالمي  فورا پايان دهد. 

ــه اصــطــالح                  ٣  ــاســت ب ــه ســي / ب
"انتگراسيـون" تـوسـط سـازمـانـهـاي              
اســالمــي و جــريــانــات اســالمــي و           
همچنين توسط مساجـد بـايـد فـورا         

 پايان داده شود. 
ـتـصـادي بـا            ٤  / روابط سياسي و اق

حکومتها  بايد با تـوجـه بـه مـيـزان            
رعايت حقوق انساني در آن کشـورهـا   

 در نظر گرفته شده و اجرا شود. 
/  تدريس اتيک براي همه در آلمان  ٥ 

بايد جايگزيـن تـدريـس مـذاهـب در            
 مدارس اين کشور شود. 

/ تدريس شنا و آموزش روابـط و       ٦ 
ـتـه و          ـي بيماريهاي جنسي، سـکـسـوال
شرکت در سفرهاي مـدارس بـخـشـي       

 ازسيستم آموزش در آلمان هستند. 
/ دولت بـايـد حـجـاب مـعـلـمـيـن               ٧ 

مدارس ابتدايي و حجاب کـودکـانـي      
که به بلوغ نـرسـيـده و شـنـاخـتـي از                
مــذاهــب  نــدارنــد، را در مــدارس               

 عمومي ممنوع اعالم کند.  
ـيـم از       اين اقدام الزم است تا ما بتـوان
ـيـابـي بـه                   تالش دخـتـران بـراي دسـت
برابري درخانواده هاي اسالمي سخت 

 گير حمايت کنيم. 
/ کمکهاي دولتي براي مساجـد و     ٨ 

نهادهاي اسالمي همچنيـن آمـوزش     
امــام در دانشــگــاهــهــا بــايــد فــورا             
متوقف شود. بجـاي ايـن اقـدامـات          
بايد مراکز اجتماعي براي آگاهـگـري   
ــان                  ــان و جــوان ــراي زن و مشــاوره ب
هــمــچــنــيــن هــمــجــنــســگــرايــان از           
کشورهاي اسالم زده سـازمـان يـابـد.       
دولت بايد تالش کند کـه مـددکـاران      
ـيــشـتــري و مشـاوريــن              اجـتـمــاعـي ب
بيشتري آموزش داده شوند، که افـراد  
در معرض تعرض و قربانيان را کمک 

 کنند. 
/همه افراد در مقابل قانـون بـرابـر       ٩ 

هستند هيچ نوع کـمـک ويـژه اي بـه             
هيچ گروهي بدليل تـعـلـق مـذهـبـي           

 اشان نبايد داده شود. 

ــلـــيـــت هـــاي مـــذهـــبـــي            ١٠  / اقـ
ـيـن زنـان و                 همجنسگـرايـان هـمـچـن
کودکان بايد در هايم هاي پناهندگـي  
ـنـاهـنـدگـان از                و مراکز نـگـهـداري پ
طــرف دولــت مــورد حــمــايــت و                 

 محافظت قرار بگيرند. 
 

 امضا کنندگان 
مينا احدي فعال حقوق انساني نـهـاد   

 اکس مسلم آلمان 
 نازنين برومند نهاد اکس مسلم آلمان 
مريم نمازي فعال حقوق انساني نـهـاد   

 اکس مسلم بريتانيا
حامد عبدالصمد کارشناس اسالم و   

 سياستمدار 
 علي اوتلو فعال مدافع حقوق انسان 

 ارزو توکر نويسنده 
 افق اوزبه روزنامه نگار 

ـلـسـوف     ميشاييل اشميت سالمون في
 از بنياد جردانو برونو 

توماس اوستن ساکسن روزنامه نگار 
 و نهاد وادي 

فولکر پانتزر ژورناليـسـت و مـجـري         
 تلويزيون 
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کارگران چوب چوکا در اعتراض بسر 
ـتـه آنـان دور جـديـد                 ميبرند و بـه گـف
اعتراضات چوب چوکا، اعتراض بـه    
احضار همکارانشان است. کـارخـانـه      
چوب چوکا يکي از کـانـونـهـاي داغ           

اعــتــراضــات کــارگــري اســت. و در            
اعتراضات آنان نمونه هاي خـوبـي از     
اتحاد و همبستگي، از جمله شـرکـت   
ــن                  ــران در اي ــارگ ــاي ک ــواده ه ــان خ

 اعتراضات بوده ايم.

   ۳ از صفحه 
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دادگاه قانون اساسي ترکيه رابطه جنسي با کـودکـان      
سال را مجاز اعالم کرد. به گزارش خـبـرگـزاريـهـا        ۱۵ زير 

دادگاه قانون اساسي ترکيه قانوني که رابـطـه جـنـسـي بـا             
سال را جرم اعالم ميکرد را مـلـغـي کـرده و            ۱۵ افرد زير 

به پارلمان ترکيه فرصت داه است که ظرف ششمـاه قـانـون      
 جديدي تصويب کند.  

اين يک گـام بـه عـقـب و در جـهـت اسـالمـي کـردن                        
قوانين در ترکيه است. اين عقـبـگـرد نشـان مـيـدهـد کـه                
حزب عدالت و توسعه، که دولتها و رسـانـه هـاي غـربـي              
معموال بعنوان يک نيروي اسالمي ميانه رو و مـعـتـدل از      
آن نام مـيـبـرنـد، در ارتـجـاع و تـحـجـر دسـت کـمـي از                             
جمهوري اسـالمـي نـدارد. در جـمـهـوري اسـالمـي سـن                       

و بـه اذن         -سـال       ٣ ۱ ازدواج براي دختران رسما و قانونا 
بـدون     -ولي به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه صالح   

محدويت سني است. يعني با رضايت پـدر و تشـخـيـص            
قاضي شرع تجاوز به دختر بچه ها در هر سني قانـونـي و     
مجاز است! و حاال قرار است پارلمان  ترکيه نيز قـانـونـي       
شبيه به اين تصويب کند و رسما بـه کـلـوپ تـجـاوزگـران             
رسمي به دختر بچـه هـا بـپـيـونـدد. اعضـاي ديـگـر ايـن                      
کلوپ، داعش و بوکو حـرام دخـتـران را مـيـدزدنـد و بـه                    
بردگي ميفروشند، و دولتهاي اسالمي در ترکـيـه و ايـران        

 به تجاوز به دختر بچه ها رسميت قانوني ميدهند.  
ناف جنبش اسالم سياسي را با زن ستيزي بريـده انـد.     
اسالم "معتـدل" اردوغـان، اسـالم "ضـد شـيـطـان بـزرگ"                      

خامنه اي و اسـالم تـروريسـت داعـش و بـوکـو حـرام در                    
ضديت با زنان و نگاه به زن بعنوان کاالي جنسـي و ابـزار       
لذتجوئي مرد اختالف چنداني با يکديگر ندارند. در يـک      
سطح کلي تر زن ستيزي وجه مشترک هـمـه اديـان  اسـت             
ولي بقول منـصـور حـکـمـت "بـيـشـتـر اديـان را بشـريـت                        
آزادانديش و آزاديخواه در طول صدها سال در قفـس کـرده     
است. اين يکى را هرگز نگرفتند و مـهـار نـکـردنـد. چـرخ            

 ميزند و نکبت مي آورد."
زمان در قفس کردن اسالم نيز فـرارسـيـده اسـت! ايـن           
وظيفه  تاريخي اي است که امروز در مقابل جنبـش چـپ     
و کمونيستي در کشورهاي اسـالمـزده قـرار دارد. امـروز            
پرچم رنسانس و پرچم عصر روشنگري و سـکـوالريسـم و          
اته ئيسم در دست نيروهاي چپ و سوسياليستي اسـت، و    
جبهه اصلي اين نـبـرد کشـورهـاي اسـالمـزده اسـت. در                   
صف مقابل ما نه تنها دولتها و نيروهـاي اسـالمـي اعـم         
از ميانه رو و افراطي و غيره    بلکه دولتها و رسانه هـاي    
رسمي غرب و همه آن نـيـروهـائـي قـرار دارنـد کـه تـحـت                  
عنوان پست مدرنيسم و نسبيت فرهنگي و يا "مبارزه بـا     
امپرياليسم" جنايت اسالميون را توجيه ميکنند و حـتـي      
بر قتلهاي ناموسي در اروپا چشم فرو مي بندند. تصـمـيـم     
ارتجاعي دولت ترکيه يکبار ديگر به همه جهانيـان نشـان     
ميدهد که اسالم بدخيم و خوش خيم نداريـم. ايـن جـانـور          
را نيز، مانند واتيکان و مسيحيـت قـرون وسـطـي، بـايـد             

 گرفت و در قفس انداخت.  

بـــر اســـاس        ٦٧ هـــاي        اعـــدام
 موازين شرعي و قانوني بوده"

صادق الريـجـانـي، ريـيـس قـوه           
 قضاييه

اين استدالل مشعـشـع آخـونـدي       
 ۶۷ در دفاع از قتل عـام تـابسـتـان           

تـــنـــهـــا افشـــاکـــنـــنـــده مـــاهـــيـــت        
جنـايـتـکـارانـه "مـوازيـن شـرعـي و                 
قانوني" جـمـهـوري اسـالمـي اسـت.            
اگر قتل چند هزار زنـدانـي سـيـاسـي        
در عـــرض چـــنـــد هـــفـــتـــه و در                 

دقيقه اي مـنـطـبـق          ۵ "دادگاههاي"   
بر موازين شرعي و قـانـونـي اسـت،         
بايد اين قـوانـيـن و مـوازيـن را بـه                 
زباله دان انداخت. خميني در توجيـه   
کشــتــارهــاي جــمــهــوري اســالمــي         
مــيــگــفــت "حضــرت عــلــي بــدســت          
مبارک خود در يک روز هزار نـفـر را       
گردن زده است" و حاال الريجاني  بـه   
قوانين شرعي استناد ميـکـنـد! مـا        
ــلــب                ــنــاح اصــالح ط ــالف ج ــرخ ب
حکومـت و نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون              

اسالمي، از سروش و شيـريـن    -ملي
عبادي گرفته تا بـيـت مـنـتـظـري و             
سازمان مجاهدين که مـبـلـغ اسـالم       
"نــوع ديــگــري" هســتــنــد، بــا ايــن               
ــوري             ــه ــم ــامــات ج ــق ــارات م اظــه
اسالمي کـامـال مـوافـقـيـم. رئـيـس              
ــوري             ــه ــگــاه آدمــکــشــي جــم دســت
اسالمي درست ميگويد: قـتـل عـام       
مخالفين، و زندانياني که حاضـر بـه     
توبه و اظـهـار نـدامـت نـبـوده انـد،                
کامال شرعي است؛ همانطور کـه بـه     
شالق کشيدن زنان بد حـجـاب و يـا          
کـارگـران مـعـتــرض شـرعـي اســت،             
همانطور که اعدام "مرتدين" شرعـي    
ــدام              ــه اعـ ــور کـ ــطـ ــانـ ــمـ اســـت، هـ
ــان و ســنــگــســار             ــســگــراي هــمــجــن
"زناکاران" شرعي و قـانـونـي اسـت.           
اما جناحها و نـيـروهـاي مـخـتـلـف            
اسالمي درون و بيرون از حـکـومـت      
هر نظر و تـعـبـيـري داشـتـه بـاشـنـد                
مساله بر سر تعابير و بـرداشـتـهـاي         
مختلف "قوانيـن شـرعـي" نـيـسـت،             
بلکه کاربرد و مطـلـوبـيـت سـيـاسـي          
اين قوانين در حفظ نـظـام جـهـنـمـي         

 جمهوري اسالمي است.  
ــه هــاي              يــک تــالش دارو دســت
"اصالح طلب" حکـومـتـي هـمـيـشـه          

اين بـوده اسـت کـه نـقـش خـود در                   
جـنـايــات نـظــام مـتــبـوعـه شـان را                
کمرنگ کنند و کاسه کوزه ها را  بـر  
سر جنـاح مـخـالـف بشـکـنـنـد. در                

نيز همين شيـوه را     ۶۷ مورد کشتار 
در پــيــش گــرفــتـه انــد. تــاجــزاده از              

ــان          ــواده اعــدامــي ــوزش    ۶۷ خــان پ
ميخواهد و پسر آيت اهللا مـنـتـظـري     
نوار صحبتهاي قـديـمـي پـدرش در           

ــه اعــدامــهــاي            را    ۶۷ اعــتــراض ب
منتشر ميکند. اما واقعيـت آنسـت      
که از "مزاياي" اين کشـتـارهـا هـمـه          
جناحها و مقامات حکومتـي سـود     
برده اند. جنايت دهه شصـت بـا هـر         
تعبير و تفسيري از شـرع اسـالم در           
خدمت تحميل کل نـظـام جـمـهـوري        
اسالمي، با هـمـه جـنـاحـهـا و دارو             
دسته هاي مختلفش بـوده اسـت. و          
لذا نه تنها  در ارتکاب اين جـنـايـت    
هولناک همه مقامات و دارو دسـتـه     
هاي حکومتي شريک بوده اند بلـکـه   
منفعت سياسي واحـد و مشـتـرکـي         

 نيز داشته اند.  
دغدغه مردم کشاکش جناحـهـا   
و يــا تــعــابــيــر مــخــتــلــف از اســالم             
نـيـسـت بـلـکـه جـارو کـردن  نـظــام                    
جمهوري اسالمي است. بايد از شـر      
کل اين نظام خـالص شـد. ايـن يـک            
خـواسـت عـمــيـق و آمــال اکــثـريــت              
عظيم مـردم ايـران اسـت و دقـيـقـا                 
همين واقـعـيـت بـاعـث شـده اسـت                
جناحهاي حکومتي بجان يـگـديـگـر     
بيافتند و جناياتي که همگـي در آن      
دست داشته اند را به گردن يکديـگـر   

 بياندازند.  
ــاي       ــهـ ــدامـ ــه       ۶۷ اعـ ــالـ ــبـ دنـ

اعدامـهـاي خـرداد شـصـت و بـراي               
تثبيت قـدرت جـهـنـمـي جـمـهـوري               
اسالمي بر جامعه اي بـود کـه ايـن            
نظام را نمي پذيرفت و هـنـوز نـمـي           
پذيرد. و هميـن واقـعـيـت اسـت کـه              
بخشي از حـکـومـت را بـه صـرفـت             
"اصالح طلبي" و تـبـري جسـتـن از              
جنايات شـرعـي و قـانـونـي  نـظـام                
متبوعه شان انـداخـتـه اسـت. تـوده             
مردم در اين تـالـشـهـا ضـعـف کـل              
حکومت و قدرت خود را مي بيننـد  

 و بس.  
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به گزارش راديو فردا ايران يکي از بازارهاي پـر رونـق       
براي خودروهاي لوکس و گرانقـيـمـت نـظـيـر  ب.ام.و  و                   
پورشه و مازراتي است. قيمت اين خودروها به بيش از دو  
ميليارد تومان بالغ ميشود! يعني مبلغي معادل در آمـد   

 يک خانواده کارگري در ظرف بيش از دويست سال! 
اين البته خبر غير منتظره اي نيست. باالخـره درآمـد      
حاصل از حقوقهاي نجومي و دزديهاي هنگفت آيـت اهللا      
ها و مقامات حکومتي و آقازاده هايشان بايد يک جـائـي   
خود را به مـعـرض نـمـايـش بـگـذارد. ايـن جـلـوه اي از                          
خودنمائي يک درصديهاي مالتي ميلـيـاردر اسـت کـه از           
تشديد قطبندي بين کمپ فقر و ثروت و طـوفـانـي کـه در         

 افق در حال شکل گيري است خبري ميدهد. 
سايت راديو فردا از قول سعيد ليالز روزنامه نـگـار و     
کارشناس اقتصادي طرفدار جـنـاح روحـانـي    شـرايـط                 

 ۵۷ اقتصاد ايران  را شبيه شرايط سالهاي قبل از انقالب   

ميداند و عامل اين وضعيت را نيز دولت احمـدي نـژاد و       
افزايش قيمت نفت در آن دوره معرفي مـيـکـنـد. ايـن هـم            
قابل انتظارست که طرفداران روحاني با ديدن اتومبليهاي 
سوپر لوکس در خيابانها به ياد سوء مديريت احمدي نـژاد  
بيافتند. از نظر آنها مسئول حقوقهاي نجومي و دزديهاي  
ميلياردي مقامات نيز دولت احمـدي نـژاد اسـت. تـنـهـا              
نکته درست در اين تحليل  شـبـاهـت شـرايـط امـروز بـه                

است. انـقـالب ديـگـري در راه              ۵۷ شرايط قبل از انقالب 
است. انقالبي نه تنها عليه احمدي نژادها و اصـولـگـراهـا      
بلکه عليه کـل نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي! خـودنـمـائـي                        
خودروهاي ميليارد تومـانـي در خـيـابـانـهـاي تـهـران در                  
مقابل گراني و بيکاري و دستمزدهاي يک چهارم خط فقـر  
از شکل گيري چنين انقالبي خبر ميـدهـد. نـوبـت عـرض           
اندام نود و نه درصديهـا در خـيـابـانـهـاي تـهـران و هـمـه                     

 شهرهاي ايران بزودي فراخواهد رسيد. 
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و تاريخي اين حزب هم نمي گـنـجـد.      
بيش از بيست سال انفعال نظامي اين 
احزاب و سازمانها بويژه در مقاطعي 
که مردم شهرهاي کردستـان طـي دو       
دهه اخير مـبـارزات و اعـتـراضـات            
اجتماعي و چشمگيري از خود نشـان  
داده اند، بجز باد زدن قومـيـگـري در      
حاشيه جامعه کردستـان، هـيـچـگـاه        
آنان حتي کوچکترين جنب جوشي در 
مواضعشان در دفاع از اين حرکـتـهـا    
را در درون همان اردوگاه هـا از خـود       
ـنـکـه طـي يـکـسـال              بروز نداده اند. اي
اخير به تکاپو افتاده اند همانطور کـه    
ـنـشـان در           ـت اشاره شد بعلت قرار گـرف
ـتـهـاي        صفبنديهاي کنوني ميـان دول
منطقه اسـت. هـر دو شـاخـه حـزب                 
دمکرات و ديگر سازمانهاي قـومـي   
مسلح در کردستـان عـراق، طـي دو          
دهه اخير تالشهاي زيادي کردنـد کـه     
بر بستر حمله نظامي آمريکا به ايران 
دستشان بجايي بند شـود امـا رونـد          
اوضــاع و شــرايــط ايــن امــکــان را              
برايشان فراهم نکرد. اکنون و بـعـد از      
انقالبات منطقه خاورمـيـانـه بـه ايـن          
سو که توسط دولتهاي سـرکـوبـگـر و       
احزاب و نيـروهـاي بـانـد سـيـاهـي و              
اسالمي به خاک و خون کشيـده شـد،     
بر بستر اوضاع و شرايط جديـدي کـه      
در رقابت بين دولتهاي منطقه بـويـژه     
با محوريت عـربسـتـان و جـمـهـوري           
اسالمي بوجود آمده است اين احزاب 
ـنـد شـانـس خـود را             هم تالش ميکن

 بيازمايند.
امــا در آنســوي ايــن تصــويــر و            
خارج از معادالت، رقـابـت و بـده و            
بستان در ميان بااليي ها، جنبشهاي 
اعـتـراضــي، اجـتــمـاعـي، کـارگــري،           
راديکال و چپ بدون وقفه در جـامـعـه    
کردستان ايران و در پيوند با مبارزات 
سراسري در ايران مدام در جريان بـوده  
اسـت کــه افــق و چشـم انـداز امـيــد                 
بخش، روشن و متفاوتي از آنچـه کـه     
اين احزاب در در شکافهاي مـنـطـقـه     

 بدنبالش هستند را بما نشان ميدهد.  
اعتـراضـات هـر روزه کـارگـري،            
ـبـات بـرحـق                طرح خـواسـت و مـطـال
آزاديخواهانه و برابري طلبانه، حضور 
چشمگير اعتراضات معلمان، زنـان،    
بازنشسـتـگـان و بسـيـاري ديـگـر از                
فعاليتهاي اجتماعي نهادهاي مدنـي  
در شهرهاي کردستان، افق و اهـداف      
ديگري در مغايرت با افـق و اهـداف       
احزاب اپوزسيون مسلح را به جامعـه  
نويد ميدهند. اين جنبشهـا و بـويـژه         
ـيـن عـرصـه        فعالين و رهبران روشن ب
هاي مختلـف اجـتـمـاعـي بـايسـتـي             
کامال هوشيار باشند که سناريوهـاي  
احزاب مسلح اپوزسيون کرد بر بستـر  
ـنـهـا در               شکافهاي منطقـه اي، نـه ت
ــن                جــهــت خــواســت و آرزوهــاي اي
ـلـکـه بـرعـکـس            جنبشها قرار ندارد ب
حضـور آنـان و بـحــســاب آمــدنشــان            
ـتـهـاي مـرتـجـع مـنـطـقـه                توسط دول
ميتواند به زيان جنبشهـاي راديـکـال      
اجتماعي باشد. تنهـا فـاکـتـوري کـه           
ميتواند اين معادله را خنثي کند اين 
ــشــهــاي راديــکــال               اســت کــه جــنــب
اجتماعي و مدني در کردستـان و در      
سطح سراسري ضمن اشراف داشـتـن     
بر سير رويدادها و شـنـاخـت از رونـد         
اوضــاع و نــيــروهــاي دخــيــل در آن،            
صفوف خود را متحد، مـتـشـکـل و         
ـقـابـل بـا            سازمانيافته تر کرده و در ت
سناريوهاي مشترک و مخرب آنان به 
ميدان بياورند. با اتکا به روشن بينـي  
ــن                 و دســت در دســت هــم گــذاشــت
جــنــبــشــهــاي راديــکــال اجــتــمــاعــي،      
ميتوان ميدان مانور اين جريانات را   
ـثـي              سد کرد و طـرح هـايشـان را خـن

 ساخت. 
 ۲۰۱۶ اوت  ۱۸ 

   ۲ از صفحه 
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 ۱۰۰۰تجمعات اعتـراضـي     
کارگر کارخانه صنايـع و کـاغـذ        

جــاده    ۸چــوکــا در کــيــلــومــتــر          
رضوان شهر به تالش کـه از روز        

مــرداد شــروع شــده اســت              ۱۸
همچنـان ادامـه دارد. کـارگـران            
خواهان ادامـه کـار کـارخـانـه و              
امنيـت شـغـلـي خـود، پـرداخـت              
حقوق هاي معوقه، پرداخت حـق  
بيمه تکميلي توسط کارفـرمـا و     
امــکــان اســتــفــاده از خــدمــات           

 درماني هستند. 
کارگران اين کارخانه از روز     

ــل درب               ۱۸ ــاب ــق مــرداد در م
کارخانه چادر زده و شبانه روز و   
بصورت شيفتي دست به تحصـن  
زده اند. کـارفـرمـا مـدعـي شـده            
بود که پولي براي پرداخت حقوق 
ندارد اما اعـتـصـاب مـتـحـدانـه          
کارگران و پس از آنکه کـارگـران     

مرداد تجمع خـود را     ۲۱در روز 
از مقابل کارخانه به شهر تـالـش   
کشاندند باعث شد که حقـوق دو    
ــد.                 ــن ــرداخــت ک ــان را پ مــاه آن
کارگران در تجمع خود در شـهـر       
تالش خواهـان حضـور نـمـايـنـده           
ــايــر                     ــهــر و س ــن ش ــم از اي رژي
مسئوليـن حـکـومـتـي شـدنـد و               
پــافشــاري آنــان بــاعــث شــد کــه           

فرمانداران تالش و رضوانشهر و 
نماينده مجلس در جمع کارگران 
حاضر شوند و بالفاصله دو مـاه      
حقوق معوقه به حساب کارگـران  
واريز شد. مقـامـات حـکـومـتـي         
ضمن قول هايي به کـارگـران، از     
آنـهـا خـواسـتــنـد کـه آرامـش را                
حفظ کننـد و بـه تـجـمـع پـايـان                
دهند اما کارگران که از اين قول 
و قرارهاي توخالي زياد شـنـيـده      

 اند به تجمع خود ادامه دادند. 
در ماههاي گذشته کـارگـران   
اين کارخـانـه بـارهـا عـلـيـه ايـن               
وضعيت و براي تحـقـق خـواسـت       
هاي خود دست بـه اعـتـصـاب و         
تـجـمـع اعـتـراضـي زده انـد. در                 
ماههاي فروردين، ارديـبـهـشـت،     
خــرداد و تــيــر بــارهــا کــارگــران           
تجمع کرده اند. در برخي از ايـن     
تجمعات خانواده هـاي کـارگـران      
نيز شرکت داشـتـنـد. از حـوالـي             
نيمه خردادماه کارگران به مـدت  
يک ماه متوالي دست به تـجـمـع      

تيرماه با شکايت  ۲۲زدند. روز  
کارگر که به گـفـتـه       ۱۲کارفرما 

او نــقــش کــلــيــدي در اعــتــراض           
داشته اند، بـه مـراجـع قضـايـي            
حکومت احضار شدنـد. الزم بـه        
توضيح است که از يکسال قـبـل     

تـولـيـد کــارخـانـه خــوابـيـده امــا              
 ۱۵۰کارگران با دريافتي ماهي 

هـزار تـومـان مشـغـول             ۲۰۰تا 
بازسازي کارخانه بودند اما بعـد  
از بازسازي نيز توليد راه نيفتاده 

 است. 
ـيـرغـم                کارگـران ايـران چـوکـا عـل
سرسختي و عزم و اراده قـاطـع بـراي          
ادامه مبارزه، هنوز اهرم هاي مهمـي  
دارند که به کار نيفتاده است. تشکيل  
گـروهــهــاي خــبــررســانــي در مــديــاي         
اجتماعي، راهپيمايي در شهر تـالـش   
و رشت، همـراه کـردن خـانـواده هـاي            
کارگران در اجتماعات آنـهـا و جـلـب         
همبستگي مردم شهر ابـزار مـهـمـي         
است که کـارگـران را در مـقـابلـه بـا                 
کارفرما و ارگان هاي دولتي از قدرت 
بيشتري برخوردار ميـکـنـد. تـجـارب         
مبارزاتي کارگران آلومينيوم المهـدي  
و ايران ترانسفو که با مشکالت کم و   
بيش مواجهي هستند بسيار کارسـاز  
است. حزب کمونيست کارگري ضمن  
حــمــايــت از خــواســت هــاي بــحــق               
کارگران، اعضاي خانواده هاي آنها و   
مردم آزاديخواه را به حمايت فـعـال از     
کارگران و شرکت در اجتماعات آنـهـا   

 فراميخواند. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۶ اوت  ۱۳ ، ۱۳۹۵ مرداد  ۲۳ 
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بر اساس آخرين اخبار منتشـر شـده در       
رسانه هاي داخل کشور، کارگران چوکا روز   

مــرداد پــس از ده روز             ۲۷ چــهــارشــنــبــه    
اعتراضات شبانه روزي خود را بطور موقت 
پايان دادند. اين اقدام بدنبال قول هايي است 
که از طرف مسئوالن شهر از جمله فرماندار 
و "نماينده" مجلس شـوراي اسـالمـي، داده          

 شد. 
 ۱۳ مرداد اعالم شد که    ۲۷ صبح روز 

نفر از کارگران بـه دادگسـتـري رضـوانشـهـر           
احضار شده اند. اين احضار بدنبال شکايـت   
کارفـرمـا و مـتـهـم سـاخـتـن کـارگـران بـه                      
اغتشاش انجام شده است. تـاکـنـون خـبـري         
منتـشـر نشـده اسـت کـه کـارفـرمـا بـجـرم                     
نپرداختن دستمزد هزار کارگر به دادگستري 

 احضار شده باشد.
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