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۹ صفحه    

ـلـي در          آيا ميدانيد عالوه بـر شـي
زمان پينـوشـه و انـدونـزي در زمـان              
سوهارتو و آلمان در زمان هيتلـر، در    
ايران نيز جمهوري اسالمي مـرتـکـب    
يک نسل کشـي و يـک هـوالکـاسـت              
ـلـي از شـمـا از ابـعـاد                شد؟ شايد خي
ـتـل عـام هـا حـکـومـت               جنايات و ق
اسالمي مطلع نيستيد. چـون رسـانـه       
ها و دول غربي تماما در دهه هشتاد 
ميالدي که قتل عام زندانيان سياسي 

ــد.             صــورت گــرفــت ســکــوت کــردن
اپوزيسيون جمهوري اسـالمـي در آن       
مقطع هنوز فعاليت قابـل مـالحـظـه       
اي در سطح بين المللي شروع نـکـرده     
بود که درمورد اين واقـعـه تـاريـخـي          
افکار عمومي را مطلع کند. اما اين  
جنايت چنان بزرگ و تکان دهنده بود 
که عليرغم گذشت بيش از سه دهـه،    

عميقي بر قلب جامعه ايران  جراحات
ــاي گـــذارده اســـت.                 ــر جـ زخـــم  بـ

ـلـي    هايي نظيرجنايات پينوشه در شي
يا نسل کشـي هـاي نـظـام آپـارتـايـد              

از  آفــريــقــاي جــنــوبــي، کــه     نــژادي در  
سياست و حقوق به معنـاي مـحـدود      
فراتر ميرود و به يک فاجعه همگـانـي   
اجتماعي تبديل ميشود تا جايي کـه  

التيام اينگونه جراحات جامـعـه    بدون
 گيرد.  آرام قرار و نمي تواند

در مـاهـهـاي         ۱۹۸۸ تابسـتـان     
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 2 ۱۳۹۵ شهريور ۲۶ انترناسيونال 

اوت و سپتامبر، بدنبال پايان جـنـگ     
ـيــم                  ـق ايـران و عـراق، بـدسـتـور مسـت

 «کـمـيـسـيـون مـرگ        »خميني يک   

تشکيل شد و هزاران زنداني سياسـي  
را که از سالها قبل به زندان محـکـوم   
شده بودند، به جـوخـه اعـدام سـپـرد.          

ـفــر از          ۵۰۰۰ اســامــي حــدود           نـ
جــانــبــاخــتــگــان تــوســط نــيــروهــاي         
اپوزيسيون جمع آوري شده است. امـا   
آمار واقعي بيش از اينـهـا اسـت. در         
سالروز اين اعدام ها هر سال بـه ايـن       
مناسبت مراسم هايي در ايـران و در      
کشورهاي ديـگـر بـرگـزار مـيـشـود.              
امسال نيز اين روزها اين مـراسـم هـا      

 جريان دارد. 
 ۱۹۸۸ اما جنايت به تـابسـتـان      

ـبـود. جـنـايـات جـمـهـوري               محدود ن
ـيـن سـيـاسـي،           ـف اسالمي عليه مخـال
عليه زنان، عليه کارگران، عليه مردم 
ـلـف کشـور کـه ايـن                  در نقـاط مـخـت
حکومت را نمي خواستند از بدو سـر    
کــار آمــدن حــکــومــت و حــتــي در              
ـبـل از سـر کـار آمـدن آن                 ماههاي ق
توسط اوباش سازمان يافته اسالمـي  
با حمله به زنان بي حجاب و تحقير و   
توهين به آنها شروع شـد. اعـدام هـا           
نيز از روز شـروع ايـن حـکـومـت در              
تهران و شهرستان ها به جريان افتـاد.  

يـکـي از        ۱۹۸۱ جـون       ۲۰ امـا از      
بزرگترين قتل عام هاي سـيـاسـي در        
ـفـره در دسـتـور                   ابعاد دهـهـا هـزار ن
حکومت قرار گرفت. از زنان حـاملـه      

سـالـه تـحـت          ۱۵ -۱۴ تا نوجـوانـان     
وحشيانـه تـريـن شـکـنـجـه هـا قـرار                  
گرفتند و بدون دادگاهي اعدام شدند. 
در خيابان ها يا در خـانـه هـا دسـتـه            
دسته ميگرفتند و ظرف چـنـد روز و       
يا بعضا همان روز اعدام ميـکـردنـد.    
ـيـز جـنـايـات                    بعد از دهـه شـصـت ن
ـلـف ادامـه         حکومت به اشکال مـخـت

حـکـومــت      ۱۹۹۰ يـافـت. در دهـه           
اســالمــي شــروع بــه تــرور رهــبــران             
اپوزيسيون و مخالفيـن سـيـاسـي در         
الرناکا، برلين و پاريس و ... کـرد و           
سپس به قتل زنجيره اي نويسـنـدگـان    
ـيـن اپـوزيسـيـون در داخـل               ـف و مخال
کشور روي آورد. سـالـهـاي گـذشـتـه              
اسيدپاشي به صورت زنان به تحريـک  
امام جمعه هـا و عـوامـل سـازمـان              
يافته حکومت در دستور قرار گرفـت  
و شالق زدن بـه جـوانـان و کـارگـران              

معترض در يـک سـال گـذشـتـه اوج                
گرفت. به ايـن جـنـايـات سـنـگـسـار                
صدها زن، چشـم درآوردن و بـريـدن              
دســت و از کـــوه پــرتـــاب کـــردن                  
همجنسگرايان و دهها نـوع جـنـايـت       
ديــگــر بــر اســاس قــوانــيــن قصــاص          

 اسالمي را اضافه کنيد. 
و حال چه احساسي به شما دست 
ميدهد اگر بدانيد پاسداران جمهـوري  
ــا                  ــدران و مــادران ي اســالمــي از پ
همسران زندانياني که اعدام ميشدنـد  
پول تيرهايي که به سر و بدن زندانيـان  
شليک کرده بودند را طلب ميکردنـد؟  
ـتـي             ـيـد وق چه احساسي پيدا مـيـکـن
گفته شود به تعدادي از زندانيان قبـل  
از اعدام تجاوز کردند؟ يـا بـه زور بـه          
ازدواج پـاسـداران اسـالم درآوردنـد و           
بعد اعدام کردند و بخاطر اين ازدواج   
به پدران و مادران آنها تبريک گفتند؟ 
بعضا پنج نفر از فرزندان يک خـانـواده   
را اعــدام کــردنــد. چــه احسـاســي از             
شنيـدن ايـن واقـعـه بـه شـمـا دسـت                   
ـيـد     ميدهد؟ چه احساسي پيدا ميکـن
اگر بشـنـويـد کـه اعـدام شـدگـان را                  
کاميون کاميون در گورهاي جـمـعـي    
دفن کردند و هـنـوز اکـثـر قـريـب بـه              
اتفاق خانواده ها نميدانند عزيزانشـان  
در کجا دفن شده اند؟ چـه احسـاسـي      
ـتـي بشـنـويـد کـه                  ـيـد وق پيدا ميـکـن
خواهر را در مقابل برادر و يا دوسـت    
و رفيق را در مقابل يکديگر شکنجـه  
کردند تا از آنها حرف بکشند و اراده     
آنها را در هم بشکننـد؟ دهـهـا هـزار         
زنداني را نيز که از اعدام نجات يافته 
بودند تحت انواع شکـنـجـه هـا قـرار          
دادند، به زندان هاي طوالني محکوم 
کردند، آنها را اعدام نمايشي کـردنـد،   
ماهها در قبرهاي چوبي مصـنـوعـي    
نگهداشتند تـا اراده آنـهـا را در هـم               
شکنند و سرانجام هزاران نفر از آنـهـا     

اعدام کردند؟ نه، اکثـر   ۸۸ را در سال 
شمـا از ايـن هـوالکـاسـت اسـالمـي                
چيزي نميدانيد چون دولت ها و رسانه 
هاي غربي نسبت به اين جنايت عليه 
بشريت سکوت محـض کـردنـد، کـه         
اگر نميکردند، اگر افکار عمومـي را    
مطلع ميکردند، جمهـوري اسـالمـي      
به اين سادگي نميتوانسـت دسـت بـه        
اين قتـل عـام بـزرگ بـزنـد و ابـعـاد                  

 جنايت به مراتب کمتر ميشد. 
ــن               ــا مــخــالــفــي اعــدام شــده ه
حکومت از هر رنگ و طيفي بودنـد.  

ـيـسـت هـا بـودنـد،                   چپ هـا و کـمـون
اسالمي هاي منتقد حکومت بودند، 
بهايي ها و يا طرفداران نـظـام سـابـق       
بــودنــد، مــردم مــعــتــرض در نــقــاط          
مــخــتــلــف کشــور بــودنــد و بــعــضــا          
ـيـل               ـبـودنـد بـدل ـنـهـا ن هيچکدام از اي
تشابه قيافه يا شکل و شمـايـل غـيـر       
اسالمي دستگير شـدنـد، شـکـنـجـه           

 شدند و اعدام شدند. 
جمهوري اسالمي دست بـه ايـن       
جنايات زد تا خود را به مردم تحميل 
ـتـخـاب مـردم             کند. اين حکـومـت ان
ـنـهـمـه               ـيـازي بـه اي نبود که اگر بود ن
سرکوب و جنايت نـداشـت. جـامـعـه         
ايران چنين حکومت متحجر و عقب 
مانده اي را نميخواست تحمل کـنـد.     
اعتراض از هر طرف زبانه ميکشيد. 
اعتصاب گسترش مي يافـت. انـواع      
روزنامه هايي که دهـهـا سـال تـحـت          
ـتـشـار        خفقان حکومت قبلي اجـازه ان
نداشتند در ميان مردم توزيع ميـشـد   
و با استقبال گرم مردم مواجه ميشد. 
سازمان هاي سياسي و تشکـل هـاي     
کارگري در فضاي نسبتا بازي کـه بـا     
انقالب آزاديـخـواهـانـه مـردم شـکـل            
گرفته بود شروع به شکل گيري کـرده    
بودند و مردم به آنها ملحق ميشدند. 
کارگران، دانشجويان، زنان و مردم در 
اقصا نقاط کشور که دهها سال تحت 
سرکوب و تحقير زندگي کرده بـودنـد     
همه به حـرکـت درآمـده بـودنـد و در              
مقابل حـکـومـت اسـالمـي سـنـگـر             
ـنـد. و حـکـومـت اسـالمـي                ميگرفت
ميخواست آنـهـا را سـر جـاي خـود                
بنشاند، مردمي که به اميد آزادي و     
يک زندگي بهتر انقالب کرده بودند را 
مرعوب و تحقير و خرد کند و چـنـان   
خفقان و سياهي بـر فضـاي جـامـعـه          
ـيـر     حاکم کند که هرگونه اميد به تغـي
اوضاع را بکشد تـا خـود را سـر پـا               

 نگهدارد. 
اين زخم عـمـيـق هـمـچـنـان بـاز               
ـتـه اسـت.                  ـيـاف ـيـام ن ـت است. هنـوز ال
جنايتکاران، شکنجه گران و آنها کـه    
در دولت و مجلس و سيستم قضايـي  
دستور دادند و اجرا کردند، همچـنـان   
سر کارند و همچنان اعدام و جـنـايـت    
ميکننـد. از خـامـنـه اي کـه در آن                   
مقطع از باالترين مقامات حکومـت  
بــود، تــا رفســنــجــانــي کــه بــعــنــوان           

 ۸۸ جانشين فرمانده کل قوا در اوت 
گفته بود فرصت خوبي به وجود آمـده  
ـنـجـا (زنـدان هـا) آنـهـا را                     که در اي
ـيـم،          منهدم کنيم و شرشان را کـم کـن

روحاني رئيس جمهور فـعـلـي کـه در         
 ۱۹۸۰ مجـلـس اسـالمـي در سـال              

گفته بود توطئه گران را هنگام نـمـاز     
جمعه در حضور مردم بـه دار آويـزان       
کنيد تا تأثير بيشتري داشتـه بـاشـد،      
يا پورمحمدي وزير دادگستري دولـت  
روحاني، عضو کـمـيـسـيـونـي کـه از            

 ۱۹۸۸ طرف خميني بـراي کشـتـار          
ـبـل    تعيين شده بود، همين چند روز ق

کنيم که دسـتـور      گفت ما افتخار مي
خدا را اجرا کرديم و صادق الريجانـي  
ـيـه حـکـومـت هـم                رئيس قـوه قضـائ
ـتـه اسـت احـکـام                    هـمـيـن روزهـا گـف

ها برحسب موازين شـرعـي و        دادگاه
قوانين انـجـام شـده و قـابـل خـدشـه                  

هـاي مـحـارب         نيست و حـکـم گـروه       
کامال آشکار است و صـدهـا مـقـام           
ديگر حکومتي که در جنايات دسـت  
داشته اند هـمـچـنـان در مـجـلـس و                
کابينه و سيستـم قضـايـي و شـوراي           
نگهبان و مجلس خـبـرگـان و يـا در           
نيروهاي مسلح مشغول حکومت اند 
و همچنان جنايت مي آفرينند. تنـهـا    
در طول سه سال حـکـومـت روحـانـي        

نفر اعدام شده انـد. و      ۲۰۰۰ بيش از 
ـيـات        تا عدالت برقرار نشود، تـا جـزئ
ــات افشــا نشــود، تــا                   ــاي ـن ــن جـ اي
جنايتـکـاران بـه مـحـاکـمـه کشـيـده                
ـنـد عـزيـزانشـان          نشوند، تا مردم نـدان
ـيـق           ـيـسـت دق کجا دفن شده اند، تا ل
ـنـي کـه در ايـن             ـي مقامات و مسئول
ـنـد                  ـنـاک شـرکـت داشـت جنـايـت هـول
معلوم نشود، و حقايق آن دوره تمامـا  
افشا نشود، اين زخم التيام نـخـواهـد      

 يافت. 
و باالخره آيا ميدانيد که جنـبـش   
دادخواهي بزرگي در ايران شروع شده 
است؟ مادران جانباختگان هـمـچـون      
مادران گم شدگان در آرژانتين چندين 
سال است مـتـشـکـل شـده انـد و در               
بيانيه هاي علنـي خـود خـواهـان رو           
شدن تمام حقايق و مـحـاکـمـه تـمـام             
سران حکومت و کليه مقاماتي شـده  
اند که مرتکب اين جنايات شده انـد.  

و    ۲۰۱۲ آيا خبر داريد که سالـهـاي     
به همت خانواده هـاي اعـدام      ۲۰۱۳ 

شدگان و زندانيان سياسي جان بـه در    
برده از حکومت اسالمي، دادگـاهـي   
مردمي بـا حضـور وکـال و قضـات             
سرشناس بين المللي و حضور دهـهـا   
شاهد از خانواده هاي جانباختگـان و    
زندانيان سياسي سابق در دو مـرحلـه     
در لندن و الهه برگزار شد و جمهوري 
ـيـه    اسالمي را رسما بدليل جنايت عل

ـيـد           بشريت محکوم کرد؟ آيـا مـيـدان
ـنـده                تحت اين فشـارهـا و رشـد فـزاي
ــراضــات مــردم شــکــاف هــاي            اعــت
عميقي در جمهـوري اسـالمـي حـول         
کشتارهاي جمهوري اسالمـي بـه راه       
افتاده است؟ نه، قـطـعـا اکـثـر شـمـا              
نميدانيد چون رسانه هـاي غـربـي نـه           
اين دادگاه را چندان پوشش دادند و نه 
از فضاي امروز اعتـراضـي در ايـران        

 چندان صحبت ميکنند.  
ــا دارد                ــاالخــره امــروز دنــي و ب
درمورد جـنـايـات داعـش صـحـبـت            
ميکند. جمهوري اسالمـي هـمـتـاي        
داعش است. پيش قراول آن بود. همه 
انواع جناياتي که داعش امروز به سر 
زنــان و کــل مــردم مــيــاورد تــحــت              
حاکميت جمهوري اسالمي بـه اجـرا       
درآمده است. جمـهـوري اسـالمـي و          
ــر حــکــومــت هــاي               داعــش و ســاي
ـنـدي در        اسالمي صرفنظر از قطب ب
مقابـل يـکـديـگـر، هـمـچـنـان خـون                 
ميريزند و براي يکديگر مشـروعـيـت    

 ايجاد ميکنند. 
ما خود را موظف ميدانيم شمـا  
مردم جهان را از آنچه اين حـکـومـت      
بر سر مردم آورده است مطلع سازيم و 
شما را به همبستگي با مـردم ايـران،     
حمايت از مبارزات گسـتـرده اي کـه        
عليه حکومت اسالمي جريان دارد و 
فشار به دولت ها بـراي قـطـع رابـطـه            
ـيـک بـا جـمـهـوري                ـلـمـات ـپ سياسي دي
اســالمــي فــرابــخــوانــيــم. جــمــهــوري        
اسالمي بايد همچون رژيـم آپـارتـايـد       
آفريقاي جنوبي در افـکـار عـمـومـي          
ـيـان و از جـانـب دولـت هـا و                      جـهـان
ـلـي مـحـکـوم و                   ـيـن الـمـل نهادهاي ب
مطرود شود. مـبـارزاتـي کـه امـروز             

کـارگـران و           توسط زنـان و جـوانـان،       
دانشـــجـــويـــان، خـــانـــواده هـــاي              
جانباختگان و زندانيـان سـيـاسـي در         
ايران جريان دارد اجزاء مـبـارزه بـراي      
سرنگوني جمهوري اسالمي است که 
کنار زدن آن از سر راه جـامـعـه ايـران         
ـيـام زخـم هـاي             ـت شرط اصلي براي ال

جنايات و نسل کشـي هـاي        ناشي از
است. شما را به تقويـت    اين حکومت

ـيـم. مـردم            اين مبارزات فـرامـيـخـوان
ايران به همبستگي مردم آزاده جـهـان   
نياز دارند و دنيا به رهايي از شر تمام 
حکـومـت هـا و دار و دسـتـه هـاي                   

 آدمکش اسالمي نياز عاجل دارد. 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

  ۲۰۱۶ سپتامبر  ۱۵ 

 ا۳ از صفحه 
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کشتارهاي دهه شصت و بويژه قتل عام زندانيان سـيـاسـي در      
يک فاجعه اجتماعي و زخم عميقي بر پيکر جـامـعـه     ۶۷ تابستان 

ايران است. زخمي که بدون روشن شدن ابعاد ايـن فـاجـعـه، روشـن           
ـيـان آن و بـويـژه                   شدن تعداد و اسامي و محل خـاکسـپـاري قـربـان

 بمحاکمه کشيدن آمرين و عاملين آن التيام نخواهد يافت. 
ـيـسـت.       کشتارهاي دهه شصت تنها مورد جنايت حکومت ن
سرکوب کارگران و دانشجويان و زنان آزاديخواه در اولين سالـهـاي   
ـلـهـاي زنـجـيـره اي در دهـه                 بقدرت رسيدن جمهوري اسالمي، قت
هفتاد، ترور رهبران و چهره هاي سـيـاسـي اپـوزيسـيـون در خـارج              
کشور، کشتار جوانان در خيابانها و در سياهچـالـهـا و شـکـنـجـه            

، و سـرکـوب و دسـتـگـيـري و               ۸۸ گاههائي نظيرکهريزک در سال 
ـبـش             اعدام مستمر آزاديخواهان و فعالين جنبش کـارگـري و جـن
زنان و جوانان که تا امروز ادامه دارد همه فرازهائـي از کـارنـامـه         

 قطور و سياه جنايت و توحش جمهوري اسالمي است. 

اما کشتار دهه شصت از نظر ابعاد و دامنه جـنـايـت، عـمـق        
قساوت و توحش، و جنون کشتار و افسارگسيختگي دهشتناکـي  
ـنـهـا        که در آن نهفته است در تاريخ معاصر جهان کم نظير است. ت

کـافـي اسـت تـا جـمـهـوري اسـالمـي را در کـنـار                           ۶۷ قتل عام 
ـلـر و رژيـم آپـارتـايـد نـژادي در                   هالوکاست و نظام فاشيستي هيت
آفريقاي جنوبي و حکومت پينوشه در شيلي قرار دهد. دادخواهي  
از کشتارهاي دهه شصت دادخواهي از همه جنايات و اعدامها و 
قتلها و شکنجه ها و کل توحشي است که فاشيسم اسالمي حاکم 

 عليه مردم ايران مرتکب شده است. 
کشتارهاي دهه شصت يک اقدام سياسـي بـود کـه بـا هـدف              
ارعاب و عقب راندن مردم و جـامـعـه مـعـتـرض و بـراي حـفـظ                      
حکومتي که بقاي خود را در خطر ميديد صورت گرفت. قتل عام 
دهه شصت و کليه اعدامها و ترورها و کليه جناياتي که جمهوري 
ـيـه مـردم مـرتـکـب                   اسالمي مرتکب شده و تا هميـن امـروز عـل
ميشود براي حفظ سلطه جهنمي جمهوري اسـالمـي اسـت. امـا            
عليرغم همه کشتارها و سرکوبگري ها، اعتراضات اجتمـاعـي و     
ـتـه و امـروز            مبارزات کارگران و زنان و جوانان مدام گسترش يـاف
ـيـهـا و                          ـيـش تـحـت فشـار نـارضـائ ـيـش از پ حکومت اسالمي ب

 -اعتراضات مردم قرار گرفته است. اکثريت عـظـيـم مـردم ايـران            
همانطور که بارها در اعتراضات توده اي و قيـامـهـاي شـهـري از          

اين حکـومـت را       - اعالم کرده اند ۸۸ جمله در خيزش ميليوني 
ـبـشـهـاي        نميخواهند و خواهان سرنگوني آن هستند. گسترش جـن
اعتراضي در عرصه هاي مختلف بيانگر گرايش توده اي و تالش 

 عمومي مردم براي خالصي از شر جمهوري اسالمي است. 
ـيـه اعـدامـهـا و                    ـل دادخواهي از کشتارهاي دهه شـصـت و ک
جنايات رژيم خود يکي از جنبشهاي اعتراضي رو به گسـتـرش و     

و هـا    بخشي از جنبش سرنگوني طلبـانـه مـردم اسـت. خـانـواده                
بازماندگان قربانيان دهه شصت، وابستگان کليه افرادي که بدست 
جالدان حاکم اعدام و شکنجه شده يا بزندان افتـاده و زنـدگـيـشـان          
تباه شده است، همه زندانيان سياسي، فعالين جنبش عليه اعـدام،  
فعالين جنبش براي آزادي زندانيان سيـاسـي، و هـمـه مـردم آزاده              
ايران خواهان روشن شدن پرونده جنايات حکومت و محاکمه کليه 
آمرين و عاملين اين جنايات هستند. اين جنبش هر روز گسترده  
تر ميشود و تحت فشار اين جنبش اسـت کـه کشـمـکـش مـيـان              
دارودسته هاي حکومتي باال گرفته و ناگزير به افشاي گوشه اي از 
جنايات خود شده اند. اما حتي تالش جناحهائي از حـکـومـت و        

ـفـت بـا         نيروهاي اسالمي رانده شده از حکومت که با  ابراز مـخـال
بخشي از جنايات حکومت متبوعشان از بخشش و سازش ملـي  
دم ميزنند تالشي براي حفظ و نجات نظام اسالمي اسـت. مـردم        
ـنـد. هـمـه مـقـامـات و                  ايران نه مي بخشند و نه فراموش ميـکـن
مسئولين کنوني و سابق و اسبق جمهوري اسالمـي در جـنـايـات         
ـيـه                    حکومت سهيم و دخيل بوده اند و بـايـد بـه جـرم جـنـايـت عـل

 بشريت محاکمه شوند. 
ابعاد و پيامدهاي فاجعه دهه شصت از ايران فـراتـر مـيـرود.         
کشتار دهه شصت در ايران از اولين نمونه هاي جنايت و تـوحشـي   
است که امروز از جانب نيروهائي نـظـيـر بـوکـوحـرام و داعـش و                
ـيـش کسـوت              النصره و غيره شاهد هستيم. جمهوري اسـالمـي پ
ـيـشـقـراول                       جنبش اسالم سياسي، و نسـل کشـي دهـه شـصـت پ
ـيـه    جناياتي است که امروزه نيروهاي رنگانگ جنبش اسالمي عل

 بشريت مرتکب ميشوند. 
با توجه به واقعيات فوق جنبش داخواهي از کشتارهاي دهـه    

 شصت اعالم ميکند:  
  

کشتارهاي  دهه شصت يک فاجعه اجتماعي و يـک جـنـايـت         
دهشتناک عليه بشريت است. و بايد به همين عنوان در سطـح  
ـتـهـا و                         ـيـان و در نـزد دول جهاني، در افکار عـمـومـي جـهـان

 نهادهاي بين المللي برسميت شناخته شده و محکوم شود. 

مسئول و عامل اين جنايت کل نظام جمـهـوري اسـالمـي بـا          
همه جناحها و دارو دسته هايش و مقامات قبلـي و کـنـونـي         
حکومت است. نه تنها سران حکومت نـظـيـر خـامـنـه اي و                
ـيـن      روحاني و رفسنجاني، بلکه بسياري از مسئولين و عـامـل
مستقيم اين جنايت هنوز جزء مقامات دولتي و مصدر کـار    

 هستند. 

   

ـنـي         همه اطالعات در مورد کشتارهاي دهه شصت بـايـد عـل
بشود و در اختيار جامعه قرار بگيرد. تعداد قربانيان، اسامي  
آنان، تاريخ و چگونگي بقتل رسيدن و محل خـاکسـپـاريشـان       

 بايد اعالم بشود. 

 
ـيـق و       بايد در سطح بين المللي هيات هاي ذيصالح براي تحـق
روشن کردن جزئيات مـربـوط بـه کشـتـارهـاي دهـه شـصـت                  
تشکيل بشود. همه آمرين و عاملين مستقيم و غير مستقيم  
اين جنايت بايد شناسائي و معرفي و بـازداشـت شـونـد و بـه              

 محاکمه کشيده شوند. 

جمهوري اسالمي در دادگاه بين المللي ايـران     ۲۰۱۲ در سال 
ـلـي و تـعـدادي از              تريبونال، که با شرکت حقوقدانان بين الـمـل
خانواده هاي قربانيان کشتار دهه شصت و زندانيـان سـيـاسـي       
در آن دوره تشکيل شد، به نسل کشي و جنايت عليه بشـريـت   
محکوم گرديد. اکنون بر زمينه اعتـرافـات اخـيـر مـقـامـات             
حکومت ميتوان و بايد توجه جهانيان را مـجـددا بـه دادگـاه           
ـتـهـا و           ايران تريبونال و نتايج و تصميمات آن جلب کرد و دول
ـيـگـرد                  نهادهاي بين المللي را به پـذيـرش احـکـام دادگـاه و پ

 مقامات جمهوري اسالمي واداشت. 
جمهوري اسالمي بايد بخاطر کشتارهاي دهه شصـت و کـل       
ـتـهـا و               پرونده قطورش در جنايت عليه بشريت از جـانـب دول
نهادهاي بين المللي محکوم شود و از نظر سـيـاسـي تـحـريـم           
ـيـن               گردد. روابط سياسي و ديپلماتيک دولتهـا و نـهـادهـاي ب
المللي بايد با جمهوري اسالمي قطع شود و سـران آن مـورد           
ـلـي بـايـد در               پيگرد قرار بگيرند. دولتها و نهادهاي بين الـمـل
ـيـش            برخورد به جمهوري اسالمي همان سياستهـائـي را در پ
ـقـاي جـنـوبـي در                   بگيرند که در قبال حکومت آپـارتـايـد آفـري

 سالهاي آخر آن حکومت اعمال ميکردند.  
 

فاجعه و زخم عميق  کشتارهاي دهه شصت نهايتا با برچيـدن  
ـيـن آن      نظام  جمهوري اسالمي و محاکمه همه مقامات و مسئول
التيام خواهد يافت. جنبش دادخواهي مردم ايران از قتل عام دهه  
شصت جنبش معيني با هـدف بـمـحـاکـمـه کشـيـدن مـقـامـات                    
جمهوري اسالمي و جزئي از جنبش سرنگوني طلبانه مردم ايـران    
است. حزب کمونيست کارگري خود را يک نيروي فعال اين جنبش 
ميداند، پيگيرانه براي تحقق اهداف آن مبارزه ميکند، و از هـمـه     
ـيـن               خانواده ها و بازماندگان قربانيان جمهـوري اسـالمـي،  فـعـال
جنبش عليه اعدام و جنبش براي آزادي زندانيان سياسـي و هـمـه        
مردم آزاده ايران ميخواهد به جنبش دادخواهي از کشتارهاي دهه 

 شصت بپيوندند.   
حزب همه مردم آزاده جهان و نيروهاي مترقي را به حمايت از 
جنبش دادخواهي مردم ايران، کمک به تحقق اهداف مشخص اين 
جنبش و حمايت همه جانبه از مبـارزات مـردم ايـران بـراي بـزيـر               

 کشيدن جمهوري اسالمي فرا ميخواند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ سپتامبر  ۱۳ ، ۱۳۹۵ شهريور  ۲۳ 
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بيش از يک سال از   ا����	���	ل:  
اجراي قرارداد برجام مي گذرد، امـا  
هنوز در بين دو گـروهـي کـه دسـت           
باالي قدرت را در جمهوري اسالمي 
دارند، يعني خـامـنـه اي و دولـت،             
اخـتـالفــات بـر سـر بـرجـام کـاهــش                
نيافته. قبال در اين مـورد بـا شـمـا            
گفتگو داشته ايـم. در حـال حـاضـر            
اين اختالفات به چه شکل درآمده و   

 دعواها بر سر چيست؟
  :�Aا�B+ 8ما هميشه تـاکـيـد      ��

کره ايم که برجام يا توافق هسـتـه اي     
يــک تــنــاقــض و پــارادوکــس بــراي            
جمهـوري اسـالمـي اسـت. از نـظـر                
اقتصادي به عـاديسـازي رابـطـه بـا            
غرب نياز دارند و از نـظـر سـيـاسـي        
نياز به غربستيـزي. کشـمـکـشـهـاي          
جناحهاي حکومتي در دوره يکساله 
بعد از برجام، که هر روز گسترده تـر    
و حـادتـر مـيـشــود، نـاشـي از ايــن                 

 تناقض پايه اي است. 
از نظر اقتصادي حتي بعضي از 
مقامـات دولـت روحـانـي اعـتـراف             
ميکنند که برجام موفقيتي نداشـتـه   
است. رئيس بانک مرکزي اخـيـرا در      
نشست ساالنه صنوق بيـن الـمـلـلـي        
پول اظهار داشته است کـه "عـايـدي       

بـوده   تـقـريـبـا هـيـچ         اقتصادي برجام
اســت". و عــلــت ايــن امــر را ايــن                 
ــه                ــد کــه دولــت آمــريــکــا ب مــيــدان
تعهداتش عمل نکرده است. روحاني  
نـيـز بـارهـا از بـدعــهـدي و اهـمــال                  
آمريکا گله کرده است. ايـن نـوعـي         
عقب نشيـنـي در بـرابـر تـعـرضـات              
جناح مقابل اسـت. خـامـنـه اي از              
زمان مذاکرات برجام تا امروز بارها 
از عدم اعتماد به آمريـکـا و سـخـن         
گــفــتــه اســت و اکــنــون روحــانــي و             
مقامات دولتي نيز ناگزير شـده انـد     
در توجيه نافرجامي برجام بر همـيـن   

 مساله انگشت بگذارند. 
اما مشکـل حـکـومـت اسـاسـا           
سياسي است. اساس مسالـه رابـطـه      
با دولت آمـريـکـا اسـت. جـمـهـوري             
اسالمي از مرگ بر شيطان بـزرگ و    
تبليغات ضد آمريکائي  براي خـود    

يک سرمايه سياسي سـاخـتـه اسـت.       
ــر                 ــک ام ــزي ي ــي ــت ــي س ــکــائ ــري آم
استراتژيک و هويتي براي جـمـهـوري      
اسالمي است و به همين دلـيـل هـر        
نوع نزديکي با غرب و حـتـي طـرح          
گفتمان تعامل و عاديسـازي روابـط     
با غـرب مـوقـعـيـت حـکـومـت در                 
منطقه و در خـود جـامـعـه ايـران را            
ــد.           ــنـ ــکـ ــيـ ــيـــف مـ ــعـ بشـــدت تضـ
ديکتاتوري اي که در ايـدئـولـوژي و        
تبيين و تعريف پايه اي کـه از خـود       
بدست داده است کوتاه بـيـايـد تـاب         
مقاومـت چـنـدانـي در بـرابـر مـوج                
اعتراضات و مبارزات مردمـي کـه     
مترصد بـزيـر کشـيـدن آن هسـتـنـد              
نــخــواهــد داشــت. اســاس مشــکــل          

 جمهوري اسالمي اينجاست. 
هر دو جناح بـا بـرجـام بـعـنـوان           
تــوافــقــي بــراي لــغــو تــحــريــمــهــا و           
بازگشت به بازار اقتصاد جـهـانـي و      
پيروي از سياستهاي صـنـدوق بـيـن         
المللي پول و باز کـردن درهـا بـروي          
ــه هــاي خــارجــي و غــيــره              ســرمــاي
مشکلي ندارند. مساله آنـجـا اسـت       
که اين گشايش اقتصادي مسـتـلـزم      
عــقــب نشــســتــن از ادعــاهــا و                  
ســيــاســتــهــاي ضــد غــربــي رژيــم و           
بخصوص تجديد نـظـر در روابـط و          
سياسـتـهـايـش در قـبـال نـيـروهـاي                
اسالمي در منطقه اسـت. بـعـبـارت        
ديگر عـاديسـازي اقـتـصـادي بـدون           
عاديسازي سياسي ممکن نيست و   
اساس اخـتـالف و کشـمـکـش بـيـن              
جناحهـاي حـکـومـتـي بـرخـورد بـه                
همين مساله است. از هـمـان ابـتـدا          
خامنه اي برجام را توافق مشخصـي  
براي رفع تحـريـمـهـا عـنـوان کـرد و              
ــراي                  ــام ب ــن گ ــي ــرا اول ــي آن ــان روح
عاديسازي روابـط بـا غـرب، و تـا               
امروز ايـن کشـمـکـش ادامـه دارد.            
بروزات ايـن اخـتـالف اسـتـراتـژيـک              
مشخصا در کشاکش بر سـر تـوافـق      
دولت روحاني با گروه بـيـن الـمـلـلـي         
اقدام عليه پولشوئي و تامين مـالـي   

)، رابـطـه بـا          FATFتروريسم (  
عربستان، رزمايش هاي موشکي و   

مانور قايقهاي تندرو سپاه در خليـج  
فارس، و غيره قابل مشاهده اسـت.    
اينها ربط مستقيمي به سياستهـا و    
شرايط اقتصادي ندارند ولي مـوانـع     
ســيــاســي جــدي اي بــراي هــر نــوع             
ــرد              ــارک ــصــادي و ک ــت ــش اق گشــاي
مــتــعــارف ســرمــايــه هــا در ايــران            

 محسوب ميشوند. 
اين را هم بايد تاکيد کرد که در   
تحليل نهائي اختالفات جناحـي بـر     
سر برجام و رابطه با آمريکا اختالف 
بر سر استراتژي بقا اسـت. مشـکـل         
اساسي حکومت مساله بقا و حـفـظ   
خود  بر دريـائـي از نـارضـائـيـهـا و              
اعــتــراضــات گســتــرش يــابــنــده              
اجتـمـاعـي اسـت. اگـر نـگـرانـي از                  
"خطر" طغيانها اجتماعي و انـقـالب    

بقول خود حکومتي هائي "فـتـنـه        -
مطرح نـبـود،      -"  ۸۸ اي بزرگ تر از 

نه عاديسازي رابطه بـا غـرب و نـه            
بطريق اولي گشايش اقـتـصـادي بـه         
يک معضل الينحل حکومت تبديـل  
نميشد. نه تنها دعواهاي جناحها بر 
سر برجام و رابطـه بـا غـرب، بـلـکـه             
مطرح شدن و کشمکش جنـاحـي بـر      
سر مسائلي نـظـيـر فسـاد مـالـي و             
دزديهاي مـيـلـيـاردي و حـقـوقـهـاي             
نجومي مقامات، کشتارهـاي سـال     

و مسـالـه        ۸۸ ، جنـايـات سـال        ۶۷ 
کــهــريــزک و غــيــره هــمــه نــاشــي از            
اختالف بر سـر اسـتـراتـژي بـقـاي و               
حفظ حکومت در برابر جـامـعـه اي        
اســت کــه کــل ايــن حــکــومــت را               
نميخواهد و مترصد بزير کشيدن آن   

 است.   
 

بـرخـالف وعـده      ا��ـ��ـ	�ــ��ـ	ل:  
هايي که از طرف دولت داده ميشد، 
اجــراي بــرجــام تــاثــيــري در بــحــران           
اقتصادي حاکم در ايـران نـداشـتـه،           
بيکاري و تعطيلي مراکز مـخـتـلـف       
صنعتي و توليدي، گسترش يافته و   
فـقـر و فـالکـت روز بـروز شـديـدتــر                  
ميشود، آيا ميتوان گفت که بـرجـام     

 شکست خورد؟
امــروز هــمــه    �ــ�ــــ8 +ــBــ�اAــ�:  

ميدانند که هيچيک از وعـده هـائـي      
که در مورد برجام داده شـد عـمـلـي         
نشده است. اين را حـتـي مـقـامـات         
حــکــومــتــي اعــتــراف مــيــکــنــنــد.        
"عايدي اقتصادي" برجـام نـه تـنـهـا            
بــراي دولــت روحــانــي و گشــايــش            
اقتصادي مورد نظر او بـلـکـه بـراي         
کارگران و توده مردم نيز هـيـچ بـوده      
اســت. امــا در ارزيــابــي از بــرجــام             
ونتايج آن بايد مـعـنـي واقـعـي ايـن           
توافقنامـه را از وعـده وعـيـدهـا و                

 تبليغات حول آن جدا کرد. 
نتايج اقتصادي برجـام و حـتـي        
انتظارات و تـوقـعـات مـقـامـات و             
وعده وعيدهائي که بـر ايـن مـبـنـي          
داده ميـشـود از دو جـنـبـه کـامـال                
متفاوت قابل ارزيابي است: از جنبه 
رفع موانع کـارکـرد سـرمـايـه هـا و               
ســودآوري آنــهــا و از جــنــبــه رفــع               
مشکالت توده مردم نظير گـرانـي و     
بيکاري و فقر و غيره. اين دوجـنـبـه        
کــامــال از هــم مــتــفــاوت و حــتــي             
متناقض با يکديـگـرنـد. "گشـايـش          
اقتصادي" بـه مـعـنـي رفـع مـوانـع                 
کارکرد سرمايه ها مسـتـلـزم پـيـاده          
کـردن تـمــام و کــمـال سـيــاسـتـهــاي               
ريــاضــت کشــي اقــتــصــادي اســت.        
ســرمــايــه گــذاري در ايــران زمــانــي          
جذاب و سود آور خواهد بود که يـک    
نــيــروي کــار ارزان و خــامــوش بــا              
باالترين نرخ اسـتـثـمـار و کـمـتـريـن             
امکان و توان اعتراض و حق طلبي، 
در بازار ايران تضمين شده بـاشـد. و      
اين  بجز تحميل فقـر و بـيـحـقـوقـي           
بيشتر به توده کارگر معنائي نـدارد.  
منظـور روحـانـي و کـل مـقـامـات                
حکومـتـي از گشـايـش اقـتـصـادي              
همين جنبه فراهم کردن شرايط براي 
سرمايه گذاريها و جذاب کردن بـازار  
ايــران بــراي ســرمــايــه داران اســت.           
جمهوري اسالمي نيز مـانـنـد هـمـه          
دولتهاي سرمايه داري اينطور تبليغ 
مـيـکـنـد کـه بـا بـراه افـتـادن چـرخ                     
سرمايه ها وضـع کـارگـران و تـوده             
مردم نيز بهتر خواهد شد. حقيـقـتـي     
در اين تبليغات نيسـت. حـتـي اگـر          

برجام تماما اجرا شـود در بـهـتـريـن          
حالت با شرايطي نظير وضعيت قبل 
از تـحـريـمـهـاي اقـتـصـادي مـواجـه               
خواهيم بود. ما بارها گفته ايـم کـه        
مشکل اقتصادي جمهوري اسالمي 
از تحريمها ناشي نشده است کـه بـا       
رفع تحريمها  رفع بشود. بخـصـوص    
بايد توجه داشت کـه قـريـب بـه  ده               
سال تحريم اقتصادي بحران و به قول 
خـود مـقــامــات "فـلــج اقـتــصــادي"            
جـمــهـوري اسـالمــي را بـه مـراتــب               
تشديد کرده است. و فائـق آمـدن بـر        
اين شرايط و براه انداختن چـرخـهـاي    
سرمايه  تنها با تشديد اسـتـثـمـار و       
بهره کشي از کارگران امـکـان پـذيـر       

 خواهد بود. 
برجام به هر نـتـيـجـه اي بـرسـد             

مساله بيکاري، گراني و بي تامـيـن   
اقتصادي کارگران و تـوده مـرم حـل        
ــط                ــود شــراي ــب ــه ــخــواهــد شــد. ب ن
معيشتي مردم در گرو نفـي سـلـطـه       
سرمايه و سرمايه داران بر مـقـدرات   

 اقتصادي وسياسي جامعه است. 
انترناسيونال: دولت آمـريـکـا و         
متحدينش از برجام چه ارزيـابـي اي     
دارند. آيا غـرب بـه اهـدافـي کـه از               
 برجام تعقيب ميکرد رسيده است؟    
حميد تقـوائـي: هـدف غـرب از            
توافق هسـتـه اي اسـاسـا سـيـاسـي                
است. هدف کوتاه مدت و مقـطـعـي     
آمريکا و متحدينـش تـوقـف پـروژه         
تســلــيــحــات هســتــه اي جــمــهــوري         
اسالمي و هـدف اسـتـراتـژيـکـشـان              
استحاله جمهوري اسـالمـي بـه يـک         
نوع رژيم ميانه رو و غير متـخـاصـم    
با غرب است. تا آنجا کـه بـه هـدف         
اول مربوط ميشود غرب موفق بوده 
است اما نشانه چنـدانـي از تـغـيـيـر           
ريل سياستها و جهت گيريهاي رژيم 
اسالمي بـه سـمـت غـرب بـه چشـم               
نميخورد. متعارف کردن روابط و "      
تعامل با ديگر کشورهـا" از سـطـح         
اظهارات روحاني و رفسنجاني فراتر 
نرفته است و در مقابل در دوره بـعـد   
از بــرجــام بــه حــجــم تــبــلــيــغــات و             
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سعيـد مـرتضـوي جـالد کـهـريـزک بـابـت وقـايـع سـال                         
ابراز شرمندگي و تقاضاي پوزش کرده اسـت.  ايـن           ۱۳۸۸ 

آخرين نمونه از عقب نشـيـنـي عـوامـل کشـتـار حـکـومـت                 
اسالمي است.  بعد از انتشـار نـوار صـوتـي مـنـتـظـري در                  

، ســعـيــد    ۶۷ مـورد کشــتـار زنـدانــيـان سـيــاسـي در ســال                   
حجـاريـان بـابـت ايـن قـتـل عـام از مـردم ايـران مـعـذرت                             
خواست و اکنون خواهان محاکمه سعـيـد مـرتضـوي اسـت.          
در اين ميان بحث در مورد بخشش و آشتـي مـلـي نـيـز در            

 ميان اصالح طلبان حکومتي باال گرفته است.  
اما از نظر بازماندگان قربانيـان جـمـهـوري اسـالمـي و             
کل مردم ايران اين نـوع اظـهـارت يـادآور عـمـق تـوحـش و                   
جنايتي است که مقامات حکومت در مـقـاطـع مـخـتـلـف            

، ترور چـهـره هـا و         ۶۰ مرتکب شده اند. يادآور جنايت دهه 
تـرور     -رهبران اپوزيسيون در خارج کشور که در يک مـورد    

بـه مـحـاکـمـه و             -در رستوران ميکونوس در برلـيـن آلـمـان      
محکوميت عوامل اين جنايت و سران حکـومـت، خـامـنـه        
اي و رفسنجاني و واليتي و فالحيان، منجر شـد، قـتـلـهـاي          
زنجيره اي و باالخـره شـکـنـجـه و تـجـاوز مـردم و جـوانـان                       

است. اينها تنها فـرازهـائـي از        ۸۸ معترض در خيزش سال 

روند جنايت جمهوري اسالمي است که از روز اول بـقـدرت           
رسيدنش تا به امـروز ادامـه داشـتـه اسـت. بـايـد مـنـتـظـر                       
اعترافات و معذرتخواهي هاي بيشتـري از سـوي عـوامـل           
اين جنايتها بود امـا ايـن جـنـايـات بـا مـعـذرتـخـواهـي و                      
تقاضاي بخشش و پـوزش عـوامـل دسـت چـنـدم مـاشـيـن                  
آدمکشـي جـمـهـوري اسـالمـي فـرامـوش و يـا بـخـشـيـده                          
نميشود. بقول يکي از دادخواهان اعدامـهـاي دهـه شـصـت           

هـاي بـعـد جـنـايـت چـيـزي جـز                     عذرخواهـي “ در فيس بوک 
کـنـيـم       کجي به مردم نيست. به هيچ وجه فراموش نـمـي   دهن

 ”بخشيم. و به هيچ وجه نمي
خواست برحق مـردم ايـنـسـت: در هـم شـکـسـتـن کـل                      
ماشيـن جـنـايـت جـمـهـوري اسـالمـي و مـحـاکـمـه هـمـه                            
مسئولين و آمرين و عاملين اين کشتـارهـا. اعـتـرافـات و           
پوزشخواهـيـهـاي امـثـال مـرتضـوي و حـجـاريـان و بـيـت                         
منتظري خود از اولين نتايج جنبش وسـيـعـي اسـت کـه در            
دادخواهي از جنايات حکومت شـکـل گـرفـتـه اسـت. ايـن                 
جنبش با سرنگون کردن نظام جمهوري اسـالمـي بـه فـرجـام          

 خواهد رسيد.     

ــو فــرانســه در              ســايــت فــارســي رادي
تحليلي بـه مـنـاسـبـت پـانـزدهـمـيـن                 
سالگرد يازده سپتامبر از اشتبـاهـات   
دولت آمريکـا در حـملـه بـه عـراق و                
ــد و               ــکــن ــاد مــي ــق ــت ــان ان ــغــانســت اق

 مينويسد:  
"اشــتــبــاه فــاحــش اســتــراتــژيــک          
آمريکا و هـم پـيـمـانـانـش در جـهـت               
ــه                 ــروريســم و حــملــه ب ــا ت مــبــارزه ب
کشورهاي افغانستان و عراق بهتـريـن   
شرايط را براي رشد و گسترش سـريـع     
ــديــد آورد.                 ــان پ ــروريســم در جــه ت
بسياري از ناظران اعتـقـاد دارنـد کـه         
تصميم اشتباه آمريـکـا در حـملـه بـه            
ــنــاي ايــجــاد گــروه             عــراق، ســنــگ ب
موسوم به خالفت اسالمي (داعـش)     

 ريزي کرده است" را پايه
اين گـزارش اسـتـراتـژي جـنـگـي              
آمريکا در دوره بوش را يـک اشـتـبـاه           

 تاريخي مينامد و مي نويسد  
کـاران     "استراتژي جنگي محافظه 

نــو کــه در وجــود ســيــاســتــمــدارانــي           
معـاون رئـيـس      ”  ديک چيني“ همچون 

” دونالد رامسفـلـد  “ جمهوري آمريکا، 
مشـاور  ”  پل ولفويـتـس  “ وزير دفاع، و 

امنيت ملي آمريکـا، تـبـلـور يـافـتـه            
پســر کــه بــه     ”  جــرج بــوش  “ بــود، بــر     

تـريـن و        تعبـيـري يـکـي از ضـعـيـف             
 ۰۰ ١ تأثيرپذيرترين رؤساي جمهوري   

ساله گذشته آمريـکـا بـود، تـحـمـيـل            
 شد."

ساده انـديشـي و سـطـحـي گـري               
ژورناليسم رسمي حيرت انگيز اسـت.    
چندي قبل نيز رسانه هـاي انـگـلـيـس        
توني بلر را بخاطـر "اشـتـبـاهـش" در            
مورد سالحهاي کشتار جمعي صـدام    
حسين باز خواست کردند و حـملـه بـه        
ــن                ــيــل عــدم وجــود اي ــدل عــراق را ب
سالحها غير قانوني خواندند. ظـاهـرا      
همه بجز رسانه هاي رسمي مـيـدانـنـد     
که اهداف جنگ با توجيه جـنـگ در       
افـکـار عـمـومــي دو امـر مــتـفــاوت               
است. وظيفه رسـانـه هـاي رسـمـي و               
دولتي  هميشه اشتباه گفـتـن ايـن دو        
جنبه با يکديگر و فروختن جـنـگ بـه      
افکار عمومي با توجيهاتي است کـه    

 ربطي به واقعيت جنگ ندارد.
تا آنجا که به  تهاجم نـظـامـي بـه       
افغانستان و عراق مـربـوط مـيـشـود          
علت و هدف اصلـي ايـن تـهـاجـم نـه             

سالحهاي کشتـار جـمـعـي بـود و نـه               
ــه                   ــروريســم. ب ــا ت ــه ب ــابل ــق ــي م حــت
اشتباهات توني بلر و ضعف و تـاثـيـر    

 پذيري جرج بوش نيز ربطي نداشت.  
طبقه حاکمه آمريکا با حـملـه بـه      
عراق و افغانستان اشتباهي مـرتـکـب    
نشد بلکه هدف اسـتـراتـژيـک سـلـطـه            
هژموني خود بر دنياي بعد از جـنـگ     
سرد را دنبال ميکرد. اوضاع فـاجـعـه       
آميز امروز خاورميانـه  و کـال رشـد            
تروريسم اسالمـي در مـنـطـقـه و در              
جهان نتيجه اشـتـبـاهـات آمـريـکـا و            
متحديـنـش نـيـسـت بـلـکـه حـاصـل                 
اجتناب نـاپـذيـر سـيـاسـت هـژمـونـي              
طلبي ميليتاريستي طـبـقـه حـاکـمـه           
آمريکا است. اين استراتژي به فـرجـام    
نرسيد و شکـسـت خـورد ولـي هـدف            
دولـت آمــريــکـا و دولــتـهــاي غــربــي            
ــود در                  ــوذ خ ــف ــان بســط ن ــچــن ــم ه
خـــاورمـــيـــانـــه از طـــريـــق جـــنـــگ            
خانمانسوزي است که امروز از طـريـق   
بــلــکــوبــنــديــهــا دولــتــهــا و نــيــروهــا           
اسالمي در منطقه به پـيـش مـيـرود.       
"اشتباه" واقعي سلطه سـرمـايـه داري          
بحران زده و بـه بـن بسـت رسـيـده در              

 غرب و در همه جهان است.  
واقعيت آنست که اسـالمـيـسـم و       
تروريسم اسالمي روي ديـگـر بـحـران         
حکومتي سـرمـايـه داري عصـر مـا              
است. جنبش اسالم سيـاسـي بـا نـئـو           
ليبراليسم، پست مدرنيسم، نسـبـيـت      
فـرهــنــگـي و کـال نــقـش و جـايــگــاه                
مــذهــب و قــومــيــت و جــوامـــع                   
موزائيـکـي در دکـتـريـن و فـلـسـفـه                   
سياسي بورژوازي جهاني در دوره بعـد  
ــزديــک و                 ــد ن از جــنــگ ســرد پــيــون
تنگاتنگي دارد. در اين ميان رسـانـه      
ها و مدياي جهاني در طرح و تـبـلـيـغ     
اين ايده ها و اشـاعـه آنـهـا در سـطـح             
جهان نقش تعيين کـنـنـده اي داشـتـه          
اند. همچنانکه با مخابـره گـزارشـات       
و تصاوير بمباران بغداد در قالـب يـک     
شــوي مــهـــيــج تــلـــويــزيــونــي در                 
خدمتگزاري به سياسـتـهـاي جـنـگـي         
دولتهاي متبوعه شـان سـنـگ تـمـام            

 گذاشتند.    
ــاي              راديــو فــرانســه و کــال مــدي
جهاني خود يکي از عـوامـل اصـلـي         
شکل دهي به فاجعه اي هسـتـنـد کـه         

 امروز   " اشتباه" دولتها مينامند.  
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به گزارش سايت تلويزيون العربيه در يک نـظـر سـنـجـي          
که بوسيله پژوهشگران سوئدي انجام شده ايران از نقطه نـظـر     
نژادپرستي در ميان هشتاد کشور رتبه دوم را اتـخـاذ کـرده          
است. سايت العربيه صرفا به عربستيزي جمهوري اسـالمـي      
و ضديتش با اهل تسنن پرداخته است اما مساله فـراتـر از       

نژادي حاکم در ايـران     -اين است.  قربانيان فاشيسم مذهبي 
را عمدتا مهاجرين افـغـانسـتـانـي، بـهـائـيـهـا، يـهـوديـهـا،                     
دراويش  و کال مردم منسوب به مذاهب و نـژادهـا و اقـوام          
غير فارس و غير شيعه تشکيل ميدهند. تبعيض نـژادي و       
مذهبي در ايران امري دولتي و رسمي و عـلـنـي اسـت. بـه               
فتواي خامنه اي بهائيان نجس محسوب ميشوند و تـمـاس     
با آنها حرام است، بر طبق قوانين جمـهـوري اسـالمـي غـيـر           
شيعيان از حقوق کمتري برخـوردارنـد، و تـوهـيـن بـه مـردم                
غير فارسي زبان يک مضمون هميشگي برنامـه هـاي صـدا        

و سيما و رسانه هاي دولتي و رسمي جـمـهـوري اسـالمـي و          
سخنرانيها و خطبه هاي امامان جمعه و آيت اهللا هـاي ريـز         
و درشت بوده است. جمهوري اسالمي حکومـتـي اسـت کـه          
نژاد پرستي نوع حکومت آپارتايد در آفريقاي جنـوبـي را بـا        
تئوکراسي حکومتهاي قـرون وسـطـائـي آمـيـخـتـه اسـت و                  
حاصل رژيمي است با کارنامه قطوري در توحش و جـنـايـت    

 در راس ديکتاتوريهاي تاريخ معاصر.  
جامعه ايران هيچگاه به اين توحش تمکين نکـرده و بـه       
آن تسليم نشده است. مردم ايران با هر زبان و با هـر مـذهـب       
و مليتي که به اآنها الصاق ميکنند در مقابله با جـمـهـوري      
اسالمي همراه و متحدند. امروز جامعه ايران يکـي از ضـد        
مذهبي ترين جوامع دنيا و رکورد دار مبـارزه بـي امـان بـا           

 وحشي ترين ديکتاتوري جهان معاصر است.  
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اعتراضات کارگري هـمـچـنـان       
گسترده اسـت. يـک مـوضـوع داغ              
اعتراض امـروز، اعـتـراض عـلـيـه           
اليحه "اصالحيه قانون کار" اسـت.     
زيــر فشــار فضــاي پــر تــالطــم                  
اعتراضي در ميان کارگـران هـفـده      
تن معاون وزير کار از احتمال پـس    
گرفتن اين طرح سخن ميگويد. از    
همين رو بحث اين هفته را بـه ايـن     

 موضوع مهم اختصاص داده ام. 
 

�05� OB> D� وع�� 
ــه            ــحـ ــه اليـ ــکـ ــتـ ــي اسـ ــدتـ مـ
"اصالحيه قانون کار" به مـوضـوع     
داغ بــحــث در درون حــکــومــت،           
تشکلهـاي دسـت سـاز دولـتـي و              
نيزدر ميان کارگران تـبـديـل شـده       
است. ايـن اليـحـه کـه تـهـاجـمـي                
سازمانيافته به معيشت و شرايط 
کار کارگران است، بـا مـوجـي از        
اعتراض روبـرو شـد. تشـکـلـهـاي            
کــارگــري چــون اتــحــاديــه آزاد               
کارگران ايران، سنديکاي شـرکـت     
واحد و رهبران کارگري چون جعفر 
عظيم زاده در مـحـکـومـيـت  آن            
سخن گفتند و به اعتـراض عـلـيـه       
آن فراخوان دادند. زير فشـار ايـن        
اعتراضات و در عکس العمل بـه    
فضاي اعـتـراضـي اي کـه شـکـل             
گرفته است، تشـکـل هـاي دسـت           
ساز دولتي، خانه کـارگـري هـا و          
دارو دسته هاي شـوراي اسـالمـي      
گله مند از اين هستند که اعـمـال   
نظري در تنظيم اين اليحه نـکـرده     
اند و هفده تن معاون وزير کار بـا    
مـدعــي شـدن بــه ايــنــکـه اليــحــه            
توسط دولت قبل تهيه شده است، 
گــامــي عــقــب نشــســت و اعــالم           
ــه                  ــعـ ــامـ ــون جـ ــه  چـ داشـــت کـ

بـه   «کارفرمايـي »و  «کارگري»
تنظيم اليحه اصـالح قـانـون کـار           
بدون اعمال نظر آنها انتقاد دارند، 
دولت آماده پس گرفتن اين اليحه 
ــنــدگــان                ــمــاي اســت. او گــفــت: "ن

هاي کارگري و کارفرمـايـي    تشکل
درخواست خود را مبنـي بـر پـس        
گرفتن اليحه اصالح قانون کار بـه  

عالي کار ارائه دهند تا در  شوراي
ــن            ــب اعضــاي اي صــورت تصــوي
شورا، اليحه ياد شده براي تاميـن  

نظر کارگران و کارفرمايان ارجـاع  
داده شود و در شوراي عالـي کـار     

 مورد بررسي قرار گيرد".
نگاهي به اين اتفاقـات نشـان     
از هراس آنان از اوج گيري بيشتـر  
اعتـراضـات و شـروع يـک عـقـب               
نشيني ديگر در مقابل فضاي پـر    
تالطم جنبش کارگري اسـت. امـا      
ماجرا چيست؟ اهداف مورد نـظـر   
در تغيير قانون کـار و اصـالحـيـه         
دولت کدامند؟ خانه کارگري ها و 
تشکلهاي دسـت سـاز دولـتـي در           
اين ميان چه نـقـشـي دارنـد؟ گـام          
بعدي مـا چـيـسـت؟ ايـنـهـا هـمـه                
مــوضــوعــات مــهــمــي اســت کــه         

 مختصرا به آن اشاره ميکنم.
 

 4&�R 4Aه8ف از ارا
ا;��T 4	��ن 
	ر و 

 <%@ اL-�= ه	 
اصالحيه قانون کار ارائه شـده  
ــه مــجــلــس قــدمــي در ادامــه               ب
تــالــشــهــاي رژيــم اســالمــي بــراي        
ــتــصــادي و            ــاضــت اق تشــديــد ري
تـحـمـيـل بـار بـحـرانـش بـر گــرده                  
کــارگــران و کــل جــامــعــه اســت.           
تــاريــخــچــه ايــن طــرح بــه دوران            
رياست جمهوري احمـدي نـژاد بـه        

بـر مـي گـردد و پـيـش                 ٨٥سال   
نويس اصالحيه قانون کـار در آن        
دوره با موجي از اعتـراض روبـرو     
شد و در نتيجه موقتا از دسـتـور       

سـال     ٥خارج شد. اکنون پـس از       
در اوضاع سيـاسـي مـتـفـاوتـي و           
بدنبال بـرجـام و بـا هـدف جـذب                
سرمايه هاي داخلي و خـارجـي و       
به قول خودشان ارزان تمـام کـردن     
ــيــروي کــار، ايــن اليــحــه ضــد               ن
کارگري با گستـردگـي بـيـشـتـر و           
 تغييرات جدي تر ارائه شده است. 
تا هم اکـنـون ايـن اليـحـه بـا               
موجي از اعتراض روبـرو شـده و         
تشکلهاي کارگري با اعالم اينکـه  
در مـقـابـل آن خـواهـنـد ايسـتـاد               
اتمام حجت خود را کرده انـد. در       
برابر فضـاي پـر تـالطـم جـنـبـش                 
اعتراضي کارگري هـمـانـطـور کـه        
اشاره کردم هفده تن معـاون وزيـر     
کار با اعـالم ايـنـکـه ايـن قـانـون              
توسط دولت قبل تهيه شده اسـت    

و قابل پس گرفـتـن اسـت، سـعـي          
ميکند، جـايـي بـراي جـا خـالـي               
دادن بگذارد. تشکل هـاي دسـت        
ساز حکومتي چون خانه کارگـر و    
شوراهاي اسالمي نيز خود را بـه      
بيخبري زده و موضوع را به دفاع 
جانانه از قانون کار ضد کـارگـري     
حکومت اسـالمـي کشـانـده انـد.            
اما جواب اين ادعاها را اتحاديـه  
آزاد کارگران ايران طي بيانيـه اي    
داده و از اينکه سران خانه کـارگـر   
از اليحـه اصـالحـيـه دولـت خـبـر              
داشتند اما تا لحظه انتـشـار ايـن      
خبر از سوي اتحاديه آزاد کارگران 
ايران، دست به انتشار آن نـزدنـد،       
خبر ميدهد. در اطالعيه اتحاديه  
آزاد گزارش مـيـشـود کـه در پـي            
انتشار اين اليحه از سوي اتحاديه 
ــاه،              ــور مـ ــريـ ــهـ ــم شـ در دوازدهـ
خــبــرگــزاري ايــلــنــا نــيــز آنــرا در            
چهاردهم شهريور منتـشـر کـرد و        
بدنبال آن بود کـه کـمـپـيـن خـانـه              
کارگر و ديگر نهادهاي دست ساز 
کارگري و نهايتا معاون وزير کـار  
جناب هفده تن در مـورد اليـحـه          
اصالحيه دولت بر روي قانون کـار  
براه افتاد. در بخشي از اطالعـيـه    
اتحاديه آزاد چـنـيـن آمـده اسـت:          
"اين اليحه در روز سوم مرداد ماه 
در مــجــلــس مــنــتــشــر و بــدســت           
کميسيونـهـاي مـتـعـدد فـرعـي و              
اصلي آن رسيده است. با ايـنـحـال     
محجوب و جـلـودار زاده کـه بـه               
عــنــوان ســران خــانــه کــارگــر در            
مجلس شـوراي اسـالمـي حضـور         
دارند و ديگر اليه هاي بـااليـي و       
ــهــادهــاي دســت ســاز            ــي ن مــيــان
کارگري به شکل بسيـار مشـمـئـز       
کننده اي، طوري رفتار ميکنند و 
حرف ميزنند که گويـا تـا هـمـيـن          
چند روز پيش از اين مسـئلـه بـي        

 خبر بوده اند.". 
جعفر عظيـم زاده از رهـيـران          
کارگري نيز در عکس الـعـمـل بـه       
ايــن اليــحــه در گــفــتــگــويــي بــا             
اتحاديه آزاد کارگران ايران چنـيـن   
ميگويد: "اقتصاد يکي از معدود 
کشورهاي بسيار ثروتمـنـد دنـيـا،       
در چـنـان مـرحلـه اي از رکـود و                
فروپاشي  قـرار گـرفـتـه اسـت کـه             

دولت روحاني از يک سو با عجز و 
التماس بـي سـابـقـه بـه سـرمـايـه               
جهاني براي سـرمـايـه گـذاري در           
ايران و از ديگر سـو بـا گسـتـرش         
مــنـــاطــق آزاد و تــالش بـــراي                
سازمانـدهـي بـاالتـريـن درجـه از             
بردگي کارگران (از طريق تـغـيـيـر      
قانون کار)، درصدد ايجاد بهشت 
بريني براي سرمايه داران داخـلـي     
و خارجـي اسـت تـا فـرجـي بـراي               
نــجــات و تــداوم چــپــاولــگــري                
چپاولگراني پيدا بشود که هسـت    

 ٣٨و نيست ما کارگـران را  در          
 سال گذشته به يغما برده اند".

همچنين سـنـديـکـاي شـرکـت         
واحد در بيانيه اي در محکوميت 
اين طرح مينويسد: "دولـت بـراي         
پــيــوســتــن بــه ســازمــان تــجــارت         
جهاني و دريافت وام هاي کالن از 
صندوق بين الملي پول جهت رونق 
اقتصاد بيمار، بطور يک جانبـه و    
بدون حضور نـمـايـنـدگـان واقـعـي          
ومستقل کارگران با تغييراتي در   
قانون کار مي خواهد با بي دفـاع    
کردن و ارزان سـازي نـيـروي کـار           
سبب جذب سرمايه هاي خـارجـي   
و به زعـم خـود ايـجـاد رونـق در                
فضاي کسب و کـار شـود. ارائـه             
ــاي              دهـــنـــدگـــان اليـــحـــه بـــه جـ
اشتغالزايي براي لشکر بيکاران و 
اجراي صحيح قانون کار، مصـمـم   
هستند با تغيـيـر يـک جـانـبـه در             
موادي از قانون کار زميـنـه سـود      
آوري و سود جويي بـيـشـتـر بـراي          
کارفرمايان را فراهم آورند. اصرار 

، ۱۳،      ۱۰بر تغييراتي در مواد   
ــن …  و   ۴۱،   ۲۷،   ۲۳،   ۲۱ اي

قانون بـه مـعـنـي حـذف تـمـامـي                
ــاي            ــاورده ــت ــي دس ــام ــم حــذف ت
کــارگــران در بــيــش از نــيــم قــرن             
گذشته و هجومي همه جـانـبـه بـه       

 اين دستاوردها است. "
در اين اطالعـيـه سـنـديـکـاي         
واحد در اعتراض به ايـن تـعـرض        
آشـکــار بــه مـعــيـشــت و زنــدگــي            
کارگران، با اشاره بـه دزدي هـاي       
ميليـاردي و رانـت خـواري هـاي             
مقامات دولتـي و حـکـومـتـي و            
ضــمــن اعــتــراض بــه بــيــحــقــوقــي        
کارگران و سرکوبها کارگران را بـه  

مقابله اي سراسري با اين طـرح و    
دفاع از زندگي و مـعـيـشـت خـود        
فرا خوانده و بر اتـحـاد و تشـکـل           

 کارگران تاکيد ميکند.
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قانون کار جمهوري اسـالمـي،   
ــونــي ضــد               در کــلــيــت خــود قــان
کــارگــري اســت کــه اســاســش بــر           
تـبــعـيــض جـنــســيـتــي، قـومــي و            
مذهبي گذاشته شده است. قانـون   
کار جمـهـوري اسـالمـي پـايـه اي             
تريـن حـقـوق کـارگـران چـون حـق                
تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، 
آزادي بيان و آزاديهاي پايه اي در 
جامعه را به رسميت نمي شناسـد  
و قانون سرکوب و بردگـي کـارگـر      
است. اما حتي همين قانون يعني 
اينکه جمهوري اسالمي ناگزير به 
تن دادن به تصويب ضوابطي براي 
حاکميـت بـر شـرايـط کـار تـحـت                
عنوان قانون کار شده، خود ثـمـره     
ــه از ســوي                ــان ــارزه جــان ــک مــب ي
کارگران بوده است. اين قانـون در     

ــال     ــد از دوره اي             ۱٣۶۹س ــع ب
کشمکش تصويب شد. متن اوليه  

تـوسـط احـمـد        ۱٣۶٣آن در سال  
ــم                ــر کــار وقــت رژي ــي وزي ــوکــل ت
اسالمي ارائه گرديد که اسـاسـش     
"اندر باب االجاره" گـذاشـتـه شـده         
بود و بر"احکام اولـيـه و ثـانـويـه"           
اسالم و شريعت و قصاص و تعزير 
تــدويــن شــده بــود. امــا بــدنــبــال            
ــراض از ســوي                مــوجــي از اعــت
کارگران آن طرح کذايي اوليه کنار 

قـانـون      ٦٩رفت و نهايتا در سال   
کار فعلي به تصويب رسـيـد. ايـن       
قانون عليرغم عقب نشيني هايي 
از ســوي رژيــم، در تــوازن قــواي             
اختناق بعد از پايان جنگ ايران و 
عراق و سرکوب هاي گسترده، بـه    
طبقه کارگر تحميل شـد. بـدنـبـال        
آن همواره رژيـم اسـالمـي در پـي           

۱۲ صفحه   
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 ١٠ در آلمـان     ٢٠١٦ اوايل اوت 
منتقد سـرشـنـاس مـذهـب و اسـالم             
بيانيه اي منتشـر کـردنـد بـا عـنـوان             
سکـوالريسـم راه حـل اسـت! امضـا               
کنندگان از ايران و مصر و تـرکـيـه و        
آلمان بودند و در مورد جدايي مذهب 
ــرورش و                   ــت و آمــوزش و پ از دول
مشکالت کنوني در آلـمـان راه حـل          

 ارائه داده بودند. 
ـيـس بـوک حـامـد                  در صـفـحـه ف
عبدالصمد چهره سرشـنـاس مصـري      
آلماني و نويسنده کتابهاي فـاشـيـسـم     
اســالمــي و يــا تســويــه حســاب بــا             
محمد، يک ايراني کامنـتـي نـوشـتـه        
بود که موضوع بحث جدي ما امضا 
کنندگان اين بيانيـه شـد. او نـوشـتـه             
بود: حمله به سکـوالريسـم در غـرب         
امروز با دخالت و نفوذ اسالم سياسي 
بيشتر و جدي تر شده است. و مقابلـه   
با اين تعرضات بين المللـي تـر. اگـر         
ـقـالب در ايـران ايـن                 شکست يـک ان
عقبگرد را بـاعـث شـد، پـاسـخ ايـن               
ـتـوانـد در ايـران داده               اوضاع نيز مـي
شود. آنجا اپوزيسـيـون خـواسـتـهـاي          
معيني دارد، از جـملـه مـمـنـوعـيـت          
حجاب در مدارس و جـدايـي کـامـل       
مذهب از دولت، آنجا مردم در کـف      
خيابان حکومت مذهبي را پـس زده    
اند و ايران بنظر من يک نقـطـه امـيـد       

 است!  
براي کسانيکـه از دور بـه ايـران            
ـنـد ايـن يـک پـارادوکـس               نگاه ميکـن
بنظر ميرسد و شايد براي آنهايي هـم    
ـنـد، ايـن                که از نـزديـک درگـيـر هسـت
ـنـانـه اسـت.         ـي تصوير به غايت خوشب
من در اپوزيسيون حکومت اسالمي 

 به خوش بينان تعلق دارم. 
بــه آيــنــده ايــران و اپــوزيســيــون           
ــف و                ــاي مــخــتــل ــوان از زواي مــيــت
عينکهاي مختلفي نگاه کـرد. بـراي        
دوستان آلماني ام توضيحات مـن بـه     

 اختصار چنين بود. 
ســال فــاشــيــســم        ٣٧ در ايــران      

ـبـل      اسالمي حکومت کرده و مردم ق
از اينکه موفق به انداختن حـکـومـت    
بشوند، آلترناتيوهاي اين حکومت را 

 در قعر جامعه ساخته اند. 
ـيـل             اسالم سياسـي در ايـران بـدل
اوضاع بين المللي و ترس از پيوستـن  

ايران به بلوک شـرق در دوران جـنـگ          
ـتـهـاي غـربـي و                  سرد، بـه کـمـک دول
امريکا، قدرت گرفت و در وهلـه اول      
جنگ با مردم ايـران را شـروع کـرد.          
فرمان حمله به زنـان در ايـران سـوت          
آغاز تعرض يک جنبش ضـدانسـانـي      
به مـردم بـود. غـرب بـه سـاخـتـن و                   
قدرت گرفتن هيواليي کمک کرد کـه    
 امروز به خودش نيز تعرض ميکند. 

ـيـونـي       ـل در ايران تظاهراتهاي مـي
سـوت آغـاز        ١٩٧٩ هشت مـارس      

جنبش نوين زنان عليه اسالم سياسي 
بود. در ايران ميليونهـا زن سـالـهـاي          
سال جنگيدند و حکومت اسالمي را 
با حجاب و چادر سياهش بـه زمـيـن      
زدند. اکنون حکومتيها حتـي حـرف      
ـيـز         اينکه چادر حجاب برتراسـت را ن
نميزنند و اگر بزنند پوزخندي تحويـل  
ميگيرند و ميروند. بد حجابـي و تـا        
حدودي بي حجابي اکنون يک کابوس 
اعوان و انصار حکومتـي اسـت ايـن        
يک نمونه بـارز پـس زدن حـکـومـت              

 اسالمي است. 
حکومـت اسـالمـي مـيـگـويـد،            
سکس قبل از ازدواج حـرام اسـت و           
ـنـد،            امروز همه مردم ايـران مـيـگـوي
جوانان قبل از ازدواج ، باهـم زنـدگـي      
ميکنند و ازدواج سفيد و روابط قبـل  
از ازدواج پديده اي است همـگـانـي و      
چون هـمـگـانـي اسـت حـکـومـت از               

 مقابله با آن عاجز است. 
حکومت اسـالمـي بـه زنـان در             
ايران گفت اگر تمکين نکنيد، زنده بـه  
گورتان ميکنم و با پرتاب سـنـگ در     
جلوي چشم جامعه تکه پاره خواهيـد  
شد و چنين کرد با صد ها زن و ايـن        
يک سنگر مهم مقابله بـا حـکـومـت         
ــاري                 ــود اگــر چــه بســي اســالمــي ب
ميگفتند، مگر چند نفـر سـنـگـسـار        
ميکند و يا در غرب گفتند ايـن هـم       
بخشي از فـرهـنـگـشـان اسـت، ولـي              
جنبش اعتراضي در ايران سنـگـسـار    
را در آن کشور ممنوع کرد و اکـنـون       
ــد             ايــن حــکــومــت جــرات نــمــيــکــن

 سنگسار کند. 
حکومت اسالمي بـراي سـاکـت        
کردن مردم ايران به اعدام و قتل عمد 
ـفـر دسـت زده و قصـاص و                هزاران ن
اعدام در ايران قانون است. اين يـکـي    

ـيـکـر آن             از عميق ترين زخم هـا بـر پ
جامعه است. در مقابل اين شمـشـيـر     
وحشتناک اسالمي، امـا مـبـارزه اي        
دردناک و پر از اشک و غم و شجاعـت  
در جريان است. سـوال مـن از هـمـه              
حاضرين در اين نشسـت ايـن هسـت        
آيا تا کنون کمپيني عليه حکم اعدام 
يک نفر در چين ديده ايد، آيا رسانه اي 
بين المللي سراغ داريد که سـرنـوشـت    
محکوم به اعدامي در پـاکسـتـان را        
در صفحه اول خود منتشر کـنـد. در        
همين آلمان که ميزبان اين کنفـرانـس   
است، شبکه اول تلويـزيـون سـراسـري       
آلمان ريحانه جبـاري را نشـان داد و           
روزي که ريحانه را اعـدام کـردنـد در          
صدر اخبار در آلـمـان و بسـيـاري از             
ـلـي بـود. چـرا؟               رسانه هاي بين الـمـل
پاسخ ساده است. در ايران يک جنبش  
گسترده و عميق و مطرح عليه اعدام 
وجود دارد که توجه ها و سمپاتي هـا  
را بخود جلب کـرده اسـت. بـا اعـدام            
ـفـر در           وحشيانه ريحانه، ميليـونـهـا ن
دنيا گريستند و اين عـطـف تـوجـه و         
وصل شدن قلبها بـهـمـديـگـر راحـت           

 بدست نيامده است. 
ـيـانـي      در ايران خانواده هاي قربـان
که عزيز ازدست داده اند، طناب هاي 
دار را پاره ميکنند و روزانه در حالـي  
که حکومت ميکشـد، آنـهـا طـنـاب          
ـتـل                   دار را از گـردن مـتـهـمـيـن بـه ق
عزيزان خود، باز ميکننـد. در ايـران        

همـه چـهـره       همه احزاب اپوزيسيون و 
هــاي ســرشــنــاس عــرصــه ســيــاســت        
ـنـد و دفـاع از                 مخالف اعـدام هسـت
ـيـه         اعدام تابو شده است. جنـبـش عـل
اعدام در ايران، با مبارزه بر سر جان و 
حرمت انساني هـزاران مـحـکـوم بـه            
اعدام، يکي از مبارزات درخشـان و      
مهم مردم ايـران اسـت و الـگـوهـاي              
جديدي از سازمان دادن کمپين هـاي    
جهاني و عطف توجه ميليوني به اين 
پديده زشت را در کارنامه خود دارد.   
مادران عليه اعـدام و چـهـره هـايـي              
همچون مهوش عالسوندي و شـعلـه       
پاکروان، مـادرانـي کـه فـرزنـدانشـان             
اعدام شده پرچم مقابله با اعدام را بـر    

 دوش ميکشند . 
در ايران حکـومـت اسـالمـي در         
ـفـر از فـرزنـدان             دهه شصت هـزاران ن

ــه دســت                   ــم ــالب را کشــت. ه ـق انـ
ــا                  ــب ت ــدرکــاران از اصــال ح طــل ان
اصولگرا دستشان خونين است. ايـن     
روزها بويژه همه جا صحـبـت از ايـن        
جنايات است و مردم فشار مي آورند 
که نقش همه دست اندرکاران و حـتـي   
کساني که در زندانها ديدند و شنيدند 
ـنـد، روشـن شـود. ايـن                 ـت و هيچ نگـف
کنفرانس در آلمان برگزار مـيـشـود و        
جامعه آلمان سالهـا اسـت بـا پـديـده            
توضيح در مورد ابعاد و چـگـونـگـي       
ـفـر و دادخـواهـي                  ـيـونـهـا ن ـل قتل مـي
هولوکـاسـت و جـنـايـات فـاشـيـسـم                
هيتلري دست و پنجه نـرم مـيـکـنـد.          
هنوز و با گذشت دهه هـا ايـن مـهـم         
ـيـن در                  ـل ـتـاده و هـنـوز قـات اتفاق نيف
ـنـد و         اقصي نقاط جهان پخش هسـت
سيستم موجود کمکشان کرد مخفي 
بمانند و در خفا بميرند، جامعه ايـران  
جــايــي اســت کــه قــبــل از افــتــادن               
ديکتاتورها تريبونال تشکيل ميدهد 
و اين حاکمين را به جرم جنايت عليـه  
بشريت محکوم مـيـکـنـد. و امـروز             
خواست به رسميت شناسي جـنـايـات    
دهه شصت در زندانها بعنوان جنايت 

 عليه بشريت مطرح است. 
جــمــهــوري اســالمــي ايــران يــد          
طواليي در قتل فعالين سـيـاسـي در      
ـبلـه         خارج کشور دارد. رفسنجـانـي ق
آمــال بســيــاري از فــعــالــيــن مــلــي             
اسالمي در خارج، از جمله سـازمـان     
ـلـهـا بـود.              ـت دهندگان و آمرين ايـن ق
امروز رفسنجاني و شرکا و خـامـنـه        
اي و وزارت اطــالعــات حــکــومــت          
نميتواند به راحتي در خارج ترور کنـد  
چرا که اعتراض به اين ترورها چـنـان     
ـتـهـاي آلـمـان و                گسترده بود کـه دول
فرانسه و اسپانيا و غيره از حکـومـت   
اسالمي خواسـتـه انـد کـه دسـت بـه               
جنايت در اين کشورها نزند در غـيـر     
اينصورت روابطشان با اين حکومـت  

 بهم خواهد خورد. 
امروز در ايران جنبش کارگري و   
ـبـش، بـراي        رهبران سرشناس اين جـن
منزلت انساني و حـقـوق کـارگـري و           
رفاه و آزادي مبارزه ميکنند و روزي     
نيست که اعتصابي در گـوشـه اي از       
ـبـول     ايران در جريان نباشد. و از من ق
کنيد هيـچ اعـتـصـابـي بـدون وجـود              

شبکه اي از فعالين و رهبران خوشنام 
و محبوب قابل انجام يافتن نيـسـت.   
در اين دوره رهـبـران قـابـل و مـورد                
ـبـش کـارگـري         اتکاي بسياري در جـن
ـنـده         رشد کرده اند که ميتواننـد در آي
ـقـش جـديـي بـازي           سياسي در ايران ن

 کنند. 
ـتـه            ـب در مورد اين چـهـره ايـران ال
کمتر در رسـانـه هـاي اروپـايـي و يـا               
رسانه هاي فارسـي زبـان وابسـتـه بـه            
دولتها مي شنويم. در اين رسانـه هـا      
همواره از بهبود مينيمومي اوضـاع،  
انشا اهللا، در زير نظر اصالح طلبان و 
روحاني و خاتمي و غيـره داد سـخـن        
داده ميشود و هر روز يکي از واپـس    
زدگان حکومتي و يا فراريان از صف 
حکومت اندر فوايـد کـنـار آمـدن بـا            
حکومت اسالمي و دخيل بستـن بـه     

 اين حکومت داد سخن ميدهند. 
ـتـم،         من به دوستان آلماني ام گـف
ايران جامعه اي است مثل همه جـاي  
جهان پـر از احـزاب و سـازمـانـهـاي               
متعدد سـيـاسـي کـه بـخـش زيـادي                
مجبور به فرار از آنجـا شـده انـد. در           
ايران هم وقتي عميق به جامعه نـگـاه   
کنيد جنبش هاي اجتماعي مختلفي 
ـلـف        با خواستها و راه حل هاي مـخـت
ـبـش در ايـران                وجود دارند.  سـه جـن

 همواره حرف اصلي را زده اند. 
 

�G ا�ـ�ا�ـ�،  L	���	� J30�
��K� J30 ا����  

   ������
 و �XY J30 و 
سال است که جنـبـش مـلـي        ٣٧ 

اسالمي حرف اول را ميزند. جنبشي  
که در قدرت است و حاشيـه اي دارد      
که همواره حکومت را در طوفانهـا و    
ـنـد. از          تند پيچ ها محافظت مـيـکـن
شيرين عبادي تا سروش و اشـکـوري     
و گــنــجــي و راديــو فــردا و صــداي               
امريکا تا خامنه اي و رفسنجـانـي و     
ـبـش            روحاني و خاتمي، هـمـه بـه جـن

 ملي اسالمي تعلق دارند. 
ــراي                ــي ب ــعــت آل احــمــد و شــري
حکومت تئوري بافتند و مـغـزهـا را      
شتسشو دادند و سپاه و جـوخـه هـاي      

 �ی0	 ا��8 
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�ا+�	 در ه	��3رگ 

۱۱ صفحه   



 8 ۱۳۹۵ شهريور ۲۶ انترناسيونال 

سال تحصيـلـي   ا����	���	ل: 
جــديــد در چــه شــرايــطــي شــروع            

 شود؟ مي
پيشاپيش ايـن    �	�D ��	ر�: 

ها و دانـش       روز را به همه خانواده
گـــويـــم.     آمـــوزان تـــبـــريـــک مـــي       

بازگشايي مـدارس و آغـاز سـال            
تحصيلي براي اکثريت قـريـب بـه        
اتفاق مردم مـوضـوع مـهـم و بـا              
ارزشي است. اين بخشي از تـمـدن   
بشري است که براي ارتقاء علمـي  
ــه آمــوزش و پــرورش              جــامــعــه ب

دهـد. آمـوزش و           اهميت ويژه مي
پــرورش درعــيــن حــال شــبــيــه                
بارومتري است که درجات رفاه و   

اي مـردم بـراي          تامين حقوق پايـه 
دسترسي به تحصيـل و آمـوزش،       
درجه استاندارد پيشرفـت عـلـمـي       
جامعه و در عين حال تضادهـا و    
تفاوتها و تبعيض نهادينه شده در 

دهـد. هـر         جامعه را نيز نشان مي
درجه از بحرانـهـاي اجـتـمـاعـي و           

هــاي    آنــچــه کــه بــعــنــوان آســيــب           
شــود،    اجـتـمــاعـي شـنــاخـتــه مــي         

آموزش و پـرورش را مسـتـقـيـمـا           
 گيرد.  هدف مي

اين اول مهرِ بعد از بـرجـام و         
اي اسـت کـه قـرار           توافقات هسته

بود وضعيت اقتصادي و رفـاهـي       
مردم را بهبود بخـشـد. اول مـهـرِ          

هــاي نــجــومــي و         افشــاي حــقــوق   
هاي چند هزار ميلـيـاردي    اختالس

ــودجــه                 و در عــيــن حــال کســر ب
هزار ميلياردي آمـوزش  ۵نجومي 

 و پرورش هم است. 
اول مهـرِ اعـتـراضـات وسـيـع           
معلمين به وضعـيـت مـعـيـشـتـي          
فالکتبار خود و فضاي پادگاني و 
خفـقـانـي آمـوزش و پـرورش هـم               

 هست. 
اول مهر امسـال يـک مصـاف        
جـدي و رو در رويـي آشـکـار در                 
ميداني بـه بـزرگـي کـل جـامـعـه                

ها در شهر و روستـا   است. خانواده
با نهادي روبرو هستنـد کـه هـيـچ         

اي براي بهبود وضعيت  عزم واراده

فاجعه بار آموزشي کشور نـدارد!    
آموزش و پرورشي کـه اسـاسـا بـه         
دست بازار آزاد سپرده شده است و 
مدارس عمال به مؤسسات مـالـي   

 اند. بدل شده
وقتي که مسئوالن جـمـهـوري      

کننـد،   اسالمي وقيحانه اعالم مي
 ۲۵اند!     درصد جامعه گرسنه ۳۰

درصد مردم ايران عـمـال حـاشـيـه        
نشين شهـرهـاي بـزرگ هسـتـنـد.           

اي از      اگــرچــه ايــن فــقــط گــوشــه         
حقيقت است اما، تـاثـيـر عـمـلـي         
اين وضعيـت عـدم در دسـتـرسـي            
مـيـلــيـونــهـا نـفــر بــه  آمـوزش و                 
پـــرورش را کـــامـــال مشـــخـــص           

 کند.   مي
اي کـه نـه        صدها هزار خانواده

فقط بـا فـقـر، کـه بـا گـرسـنـگـي                  
ــه مــزمــن،            ــذي ــغ آشــکــار، ســوءت

انتها، تورم اقـتـصـادي     بيکاري بي
فـلـج کـنـنـده و هـمـزمـان گـرانــي                  

گريبان هستنـد.   کمرشکن دست به
حتـي اگـر امـکـانـي بـراي ادامـه                
تحصيل فرزندان خود بيابـنـد، بـا      
ــام آور              ــش ســرس ــزاي ــوالي اف ــي ه

هاي سنگين، گراني وسايل  شهريه
و لوازم تحصيل روبرو هستند. بـا   
تـبــعـيــض و نــابـرابــري آشـکــار و             
نـهـاديـنـه شـده در دســتـرسـي بــه                
تحصيل و دسته بندي مدارس بـا    
شهريه و اسـتـانـداردهـاي بشـدت          

 متفاوت روبرو هستند. 
در اين فضا، پول که نـداشـتـه      
باشي در بهترين حالت گذارت بـه    

افـتـد. وجـود          مدارس دولتي مـي   
هزاران مدرسه ناايمن، فاجعه بـار  
ــي            ــن ــم ــداردهــاي اي ــان ــودن اســت ب
کــالــســهــاي درس کــه خــود ايــن            
وزارتــخــانــه ســالــهــاســت از آنــهــا        
ــي و               ــب ــخــري ــوان مــدارس ت ــن ــع ب

بـرد،     کالسـهـاي خشـتـي نـام مـي            
تريـن وسـايـل       همراه با عقب مانده

هــاي    گـرمـايشــي مــانـنـد بـخــاري         
هـاي     مستعمل نـفـتـي و سـرويـس         

بهـداشـتـي، کـالـسـهـاي کـپـري و                
 کانتيني!

  
وضعيت دانـش  ا����	���	ل: 

 آموزان مهاجر به ترتيب است؟

طبق آمارهـاي  �	�D ��	ر�: 
وزارت آموزش و پـرورش و ادراه        
اتباع خـارجـي، بـيـش چـهـارصـد              
هزار کودک مهـاجـر بـا پـيـشـيـنـه             
عمدتا افغانستاني و غيـره وجـود     
دارد. اين بخش عظيم از کودکـان   

هـاي        قرباني مسـتـقـيـم سـيـاسـت         
نژادپرستانـه جـمـهـوري اسـالمـي           
هستند. کودکاني که بي هويت و    

 شوند! بي شناسنامه خوانده مي
از يکسال پيش به ايـن طـرف       
ادعاهـاي صـرفـا نـمـايشـي بـراي              

آمــوزان    نــامــنــويســي ايــن دانــش      
صورت گـرفـتـه اسـت. از فـرمـان              

هــاي    نــامــه   اي تــا بــخــش       خــامــنــه
آموزش و پـرورش و اداره اتـبـاع            
خارجي. اما هيچ اقدام ملمـوسـي    
در اين باره صورت نگرفته اسـت.  
اعزام به جببه جنـگ سـوريـه يـک         
شــرط صــدور کــارت اقــامــت و             
مــجــوز تــحــصــيــل اســت. بــقــيــه           

هـا، ادعـاي کـاذب اسـت.            نمايش
مــحــروم کــردن از تــحــصــيــل در            

هــاي خــاص دانشــگــاهــي،         رشــتــه
شـهـر      ۲۱ممنوعيت اقـامـت در       

دانشگاهي و حـتـي مـمـنـوعـيـت            
مدارس خودگـردان از ايـن دسـت          

 است.
يک نمـايـش مشـمـئـز کـنـنـده             
ديگر حکومتي ادعاي جـريـمـه و        

هايي است کـه    زندان کردن خانواده
مانع رفتن کودک شان به مـدرسـه     

ــود               مــي ــکــه خ ــي ــد. درحــال شــون
حکومت بـا خصـوصـي سـازي و             
پولي کردن آموزش، منشـاء تـرک     
تحصيل و پرتاب کودکان به بازار 
بيرحم کار است. چنين ادعاهايـي   
فقط سـبـب خشـم بـيـشـتـر مـردم               

 است.
 

اعـتـراضـات    ا����	�ــ��ـ	ل: 
معلمين و خانواده ها را بـيـشـتـر         

 باز کنيد.
جــامــعــه  �ــــ	�ــD �ــ�ــ	ر�: 

عليرغم  وضعيتي کـه جـمـهـوري         
اسالمي تحميـل کـرده اسـت، نـه           
مرعوب شده و نه عـقـب نشـسـتـه        

اي    است. ايـن را در هـر زمـيـنـه                
شود ديد. در رابطه با آمـوزش   مي

تـر و       و پرورش به شـکـل گسـتـرده      
تري اين جدال و مقابلـه   همه جانبه

گـيـرد. اعـتـراضــات           صـورت مـي    
اخــيــر در رابــطــه بــا هــدايــت                   
تحصيلي، اعـتـراض بـه افـزايـش            

هـا و ايـن مـوج ويـرانـگـر                   شهريه
خصوصي سازي و چـوب حـراجـي      
که وزارت آمـوزش و پـرورش بـر            

زند، اعـتـراض      مدارس دولتي مي
التدريسي، معـلـمـيـن      معلمين حق

شاغل و معلمين بازنشـسـتـه، بـا       
طرح خواستها و مطالبات، بحق، 
حضور چشمـگـيـر اعـتـراضـي در           
ــويــژه                 ــي و ب ــمــاع ــت ــاي اج مــدي
کانالهاي تلگرامي ار ايـن جـملـه        

تر و  گيري عميق هستند. يک جهت 
تر مطالبه مشخصِ خاتـمـه    اي پايه

دادن به آموزش و پرورش پولـي و    
خــواســت رايــگــان کــردن آمــوزش       

 است.
افــزايــش ســهــمــگــيــن پــرتــاب      
کــودکــان و نــوجــوانــان از چــرخــه          
تحصيلي و تالش حکـومـت بـراي      
ــجــام                 ــردن از ان ــي ک ــه خــال شــان

اش در تــامــيــن حــق                وظــايــف 
دسترسي به آمـوزش  بـه عـرصـه           
جدال متقابل جامعه و جـمـهـوري      

 اسالمي بدل شده است.
ــد          ۶در     ــاهـ ــاه، شـ ــر مـ ــهـ مـ

اعـتـراضـات گسـتــرده مـعـلـمـيــن             
مـهـر   ۱۳بازنشسته ، سـپـس در           

ماه، معلمين شاغل که بـا اعـالم     
مـطــالــبــات بــحــق خــود خــواهــان         

هاي اعـتـراضـي در سـراسـر           تجمع
اند. اين فـراخـوانـهـا از         کشور شده

همين حاال با استـقـبـال وسـيـعـي         
 روبرو شده است.

 
براي مثال به بخش کـوتـاهـي      
از فراخوان معلـمـيـن بـازنشـسـتـه          

 توجه کنيد:
"دوستان و همراهان گـرامـي؛     

متاسفانه ساليـان سـال اسـت کـه           
بازنشستگان فرهنگي به معـنـاي   

قشر فراموش شده جامعـه تـلـقـي       
مي شود در حاليکه نبايد چـنـيـن    
باشـد. بـازنشـسـتـگـي پـايـان راه                
نيست بلکه پايان تـالـشـهـاي بـي          
وقفه و آغاز استراحت و اسـتـفـاده    
ــت .خــوب                 ــروز اس ــالش دي از ت
ميدانيم کـه حـق دادنـي نـيـسـت               
بلکه گرفتني است. تا زماني کـه     
بــه شــکــل گســتــرده بــه ايــن بــي             
توجهي اعـتـراض نـکـنـيـم راه بـه              

 جايي نخواهيم برد.
بايد همه با هم يک دل و يـک        
صدا نداي حق خواهي سـر داده و      
به مسئوالن نشان دهيم که صـبـر     
بازنشستـه فـرهـنـگـي هـم انـدازه              

 دارد".
به صحنه مبارزه نگـاه کـنـيـد       

کنيد کـه هـر        بخوبي مشاهده مي
طـلـبـانـه بـه           مبارزه و تالش و حق

هـا و       نحوي به وضعـيـت خـانـواده      
مستقيما حقـوق کـودکـان تـأثـيـر           

 گذارد. مي
مدارس تخريبي همانقدر جان 

آموزان را در مخـاطـره قـرار       دانش
دهـد کــه جــان مــعــلـمــان را!              مـي 

معيشت زير خط فـقـر بـه هـمـيـن           
ترتيب. معلمـيـن بـازنشـسـتـه بـا             
دريافتي ماهانه حداکثر يک ونـيـم   
ميليـون تـومـان عـمـال بـه صـف                
فقيرترين اقشار جـامـعـه سـقـوط          

انـد. عـدم تـوجـه عـامـدانـه                     کرده
حکومت به معـيـشـت و مـنـزلـت           

مــعــلــمــيــن بــازنشــســتــه، را در              
فريادهاي اعتراضي آنها بـوضـوح   

توان شـنـيـد. بـا صـداي رسـا                 مي
کنند که با اعتـراض بـه      اعالم مي

وضعيت فالکتبـاري کـه بـه آنـهـا            
گـذرانـد      تحميل شـده اسـت، نـمـي        

ــمــال شــود. اعــالم             ــاي حــقــشــان پ
انـد     کنند که با اقتدار ايستاده مي

 کنند. و حقشان را طلب مي
فراخوان معلمين براي تـجـمـع    

    �	ز�5	ی� �8ارس �	ز�5	ی� �8ارس �	ز�5	ی� �8ارس �	ز�5	ی� �8ارس 
 ��E�F �	 �ی	�D ��	ر� 
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يــک آخــونــد اصــولــگــرا بــنــام        
حجـت االسـالم زائـري مـيـگـويـد              
ــه              ــقــاي جــمــهــوري اســالمــي ب "ب
اعتماد عمومي و اعتقاد مردمي 
وابسته است و اعـتـقـاد مـردم بـه          
عوامل گوناگـونـي هـمـچـون رأي          
دادگاه مرتضوي بسـتـگـي دارد."       
او بر اين اساس پيشنهاد ميکـنـد   
براي اينکه اعتماد عمومي را بـه    
نظام بازگـردانـيـم او بـايـد اعـدام             
شــود. ســعــيــد حــجــاريــان چــهــره           
شاخص دوخرداديها نوشتـه اسـت     
حال که سعيد مرتضـوي اعـتـراف      
به قتل کرده است بهتر است بـراي  
او دادگاهي تشـکـيـل شـود و بـر            
اساس حکم قصاص اسالمي با او 
رفتار شود. يـعـنـي هـمـان حـکـم               
اعدام. علي مطهري يـکـي ديـگـر       
از "اصولگرايان" ميگويد اعتراف 
و عذرخـواهـي سـعـيـد مـرتضـوي            
مثبت اسـت. بـهـتـر اسـت او در                 
رابطه با پرونده زهرا کاظمـي نـيـز      
اظهار ندامت و عذرخواهي کنـد.  
حســيــن شــريــعــتــمــداري ســردبــيــر      
کــيــهــان کــذايــي امــا از ســعــيــد            
مرتضوي تقدير کرده و گفته است 

موسوي و کروبي هـم بـايـد مـثـل          
سعيد مرتضوي عذرخواهي کننـد  
تا بتواننـد آزاد شـونـد و آزادانـه             
بگردنـد. عـبـاس عـبـدي نـظـريـه                
پرداز دوخرداديها ميگويد سعيـد  
مرتضوي هم مـثـل خـيـلـي هـاي             
ديگر در دادگـاهـهـاي جـمـهـوري             
اسالمي اول انکار ميکننـد و بـر       
زخم خانواده هاي قربانـيـان نـمـک       
مي پاشند و فقط هـنـگـامـي کـه          
طناب دار را برگردن خود احساس 
ميکننـد بـه جـرم خـود اعـتـراف               
ميکنند. که آن زمان ديـر اسـت.        
او هم مـعـتـقـد اسـت کـه سـعـيـد                
مرتضوي شاکيان بسياري دارد و   
نميشود از تقصيراتش گذشت. او    
ــاخــتــي کــه از                     ــه بــا شــن ــبــت ال
ــهــاي حــکــومــتــش دارد          ــري دوروب
ميگويد شايد او با رئيس دادگـاه    
تــوافــق کــرده اســت کــه اگــر يــک             
معذرت خواهي بکند با يک حکـم  
تعليقي کار فيصله يابد و پـرونـده     

 بسته شود..
فکر ميکنم همه اينها کـه از      
دارودسته ها و جناحهاي مختلف 
حکومت اسالمي هسـتـنـد دارنـد       
حال و هواي حکومت را بـه زبـان       

قابل فهمي به ما مردم متنفـر از    
حکومت ميگويند. اينـهـا دارنـد       
بوضوح اعتراف ميکنـنـد کـه در        
درون حکومت ولـوـلـه اي بـر سـر            
نحوه برخورد با سعيـد مـرتضـوي      
در جريـان اسـت. دارنـد بـوضـوح             
اعتراف ميکنـنـد کـه ايـن فشـار            
مردم است که سـعـيـد مـرتضـوي          
سوگلي احمدي نژاد و خامنه اي و 
سپاه پاسداران را به اين دردسرهـا  
انداخته است تـا حـدي کـه بـقـول              
عبدي طناب دار را بر گردن خـود  
احساس ميکند. دارنـد اعـتـراف         
ميکنند که هرچه بـيـشـتـر تـالش          
کنند سعيد مـرتضـوي را نـجـات         
دهند زيـر پـاي نـظـام و رهـبـر و                 
ــي             ــر خــال ــيــشــت اســالمشــان را ب
ميکنند. دارند با ترس و وحشـت     
اعتراف ميکنند که خطرات جدي 
اي تهديدشان ميکند. دارند سبک 
سنگين مـيـکـنـنـد کـه بـا حـکـم                  
قصاص با يک تير دو نشان بزنند. 
هم فشار مردم بر نظامشان را کـم  
کــنــنــد و هــم مــجــازات کــثــيــف           
قصــاص را در مــيــان مــردم جــا            

 بيندازند.
امــا ســعــيــد مــرتضــوي هــم           

اهرمها و قدرتي دارد که تا اينجا 
دوام آورده است. او اگر راه ديگري 
جز زندان و اعـدام در بـرابـر خـود           
نبيند، پرونده سران حکومت را رو 
خواهد کرد و بـا سـنـد و مـدرک               
نشان خواهد داد که آنـچـه انـجـام       
داده است به دستور خامنـه اي و      
با اطالع او و سـران سـپـاه و قـوه           
قضائيه و بقيه بوده اسـت. آنـگـاه       
چه ميشود؟ آيا خامنه اي را هـم      
خود حکومت ميتواند محاکمه و 
اعدام کند تا خودرا از زيـر فشـار     

 مردم خالص کند؟
ــمــه ســران               ــظــر مــردم ه از ن
حـکـومــت بـايــد در دادگــاهـهــاي           
علني مردمي مـحـاکـمـه شـونـد.           
هيچ کدام حتي يک نفر از عـزيـزان   
مردم کـه بـدسـت ايـن حـکـومـت                
شــکــنــجــه و کشــتــار شــده انــد و            
جايشان براي هميشه خالي مانـده  
ــرامــوش کــردن               ــل ف ــت، قــاب اس
نيستـنـد. هـمـه آن صـدهـا هـزار                  
بازماندگان قربانيان حق دارند بـا    
صداي رسا بپرسنـد چـرا دخـتـران         
نازنين ما، پسران دوست داشتني 
ما، پدران و مادران عزيز ما را از 
ما گرفتيد و زندگـي مـا را بـراي          

هــمــيــشــه بــه تــلــخــي و تــبــاهــي            
 کشانديد.

اما به حـجـاريـان و زائـري و             
عبدي و مطـهـري رفسـنـجـانـي و           
خامنه اي و بـقـيـه ايـنـجـا اعـالم            
ميکنيم که مردم از کل نظام شما 
و بويژه مجازات شـنـيـع اعـدام و         
قصاص بـه هـمـان انـدازه سـعـيـد              
مرتضوي و خامنه اي متـنـفـرنـد.     
مــا دادگــاه عــلــنــي بــراي کشــف          
حقايق جنايات کهريـزک و ديـگـر        
جنايات را ميخواهيم نه قصـاص    
و اعدام سعيد مرتضوي و ديـگـر       
جانيان را. و اين چنين دادگـاهـي      
را از حکـومـت کـثـيـف اسـالمـي            
نميخواهيم خود آنرا برپا خواهـيـم   
داشـت. از هـمـيـن االن بـه شـمــا                  
اطمينان ميدهيم که حتـي اعـدام     
سعيد مرتضـوي حـکـومـت شـمـا           
مفتخوران دزدان و جنايتکاران را 
نجات نخواهـد داد. بـهـتـر اسـت             
همچنان تالش کنيد او را حـفـظ         
کنيد. تا نتيجه را به چشم خويش  

 ببينيد.
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مـهـر      ١٣اعتراضي سراسري در     
ماه، تالشي اساسي براي تـغـيـيـر       
وضعيت فاجعه بـار آمـوزشـي در        
ايران و يک آموزش و پرورش شـاد  
و انساني علـمـي و مـدرن اسـت.           
بهبود وضعيت معيشتي معلمين 
و بازگشت بکار معلمين اخراجـي  
يکي از فوري تـريـن خـواسـتـهـاي           

 اين تجمعات است.
هـايـي از حضـور            ها نمونه اين

فعال اعتراضي معلمـيـن اسـت و        
قطعا مانند هميشه مورد حمايت 

 گيرد. ها قرارمي  کليه خانواده
 

فضــاي  ا�ــ�ــ��ــ	�ــــ��ــ	ل: 
 آموزشي در چه وضعيتي است؟

تا آنجا کـه بـه     �	�D ��	ر�: 
هـا و اسـتـراتـژي وزارت              سياسـت 

شود  آموزش و پرورش مربوط مي

اي است کـه اسـاسـا         اين مجموعه
در نـظــارت و کـنـتــرل نــهـادهــاي             
امنيـتـي اسـت. فضـايـي بشـدت              

آن تـحـمـيـل          بسته و پادگانـي بـه       
شود. کماکان همـان سـيـاسـت         مي

ديکته شده "سند تحول بـنـيـاديـن        
آمـوزش و پـرورش" بــر آن نــاظــز              
است. اعزام هر چه بيشتر آخوند و 
جايگزين کردن شغل معلمـيـن بـا      

 آنها. 
طي ده سـال گـذشـتـه حضـور            
آخوند، چه تحت عنـوان گـذرانـدن      
دوران سربازي و يا اشتغـال دائـم،     
رابــطــه آمــوزش و پــرورش بــا                 
نهـادهـاي مـذهـبـي نـظـيـر حـوزه                
تربيت آخوند در قـم و مشـهـد و              
غــيــره را تــحــکــيــم کــرده اســت.            

هــاي ســيــاســي             گســتــرش پــروژه   
آمـوزي،     "راهيان نور" بسيج دانش  

جشن تکليف، عـفـاف و نـمـاز و             
غيره اهداف دراز مدت جمـهـوري   

اسالمي براي سربازگيري درميـان  
آمـوزانـي اسـت کـه مـانـنـد               دانش

آنها بـرخـورد     گروگان و غنيمت به
 شود. مي

شما يکجا حتي به تسامح هم 
بينيد که مسئولي از آمـوزش   نمي

رايگان حرفي به ميان بيـاورد. از     
استانداردهاي آموزشي مـدرن در    

شنـويـد.    اي نمي سطح جهاني کلمه
از تـامـيـن مـعـيـشـت و مـنـزلـت                 

آنـان        معلـمـيـن و ارتـقـا رفـاهـي             
 همينطور. 

ــک        ــوژي ــول ــدئ ســيــاســتــهــاي اي
حــکــومــت، مــداومــا بــا حــرکــت         
جامعه که دارد راهش را به سمت 

کـنـد سـپـر بـه سـپـر                 جلو باز مـي 
خـورد و بـه        شود. شکست مي    مي

 شود. کناري زده مي
فضاي آموزشي کشـور دهـهـا      
بار توسط نـهـادهـاي امـنـيـتـي و            
نظامـي و مـذهـبـي پـاکسـازي و               
بازسـازي شـده اسـت ولـي هـرگـز               

جمهوري اسالمي خود را موفق و 
اش    است. دليل ساده  پيروز نيافته 

ــه مــوجــي از                   ــن اســت ک ــم اي ه
ــن               ــي، اي ــراي ــوگ ــســم و ن ــي مــدرن

هاي ارتجاعي را مداومـا   سياست
دهـد. مـيــلـيـونـهــا            شـکـسـت مــي     

الـقـاعـده بـايـد           نوجواني که عـلـي    
مـوزشـي      آ   پرورده اين نـظـام      دست

باشد، دقيقا در جـهـت مـخـالـف            
انـد. اسـاس جـدال ايـن               رشد کرده

است که مردم، جمهوري اسالمـي  
خواهند. آموزش و پـرورش    را نمي

 خواهند. اسالمي را نمي
ــران             فضــاي آمــوزشــي در اي
محل جدال دائـمـي مـدرنـيـسـم و           
فرهنگ پيشرو، امروزي و عميقـا  
انســانــي بــا تــحــجــرات فــکــري و          

هــاي قــرون وســطــايــي             ســيــاســت
 حکومتي است. 

دستگيري و تبـعـيـد و اخـراج         
معلمين و تعطيل و غير قـانـونـي      
کردن تشکلـهـاي مـعـلـمـيـن، يـک             

ســوي ديــگــر ايــن جــدال اســت.             
محبوبيت معلمين دستگير شـده    
و مقاومت تحسين برانگـيـز آنـان      
در زندان و در تبعيد بخوبي نشان 

دهد که جمهوري اسـالمـي در      مي
ايجاد ارعاب در ميان مـعـلـمـيـن      

اســت. ادامــه          نــيــز نــاتــوان بــوده     
مبـارزات مـعـلـمـيـن بـخـشـي از                

 همين پروسه است.
بدون ترديـد سـال تـحـصـيـلـي            

تــر و      جــديــد، ســال تــالش جــدي         
فعاليت وسيعتر معلمين براي يک 

آموزش وپرورش انساني، مدرن و    
 شاد و سکوالر خواهد بود.

تاکيد بر خواست ومطـالـبـات    
تواند بخش وسـيـعـتـري        روشن مي
ها را هـمـراه مـبـارزات         از خانواده

 اعتراضي معلمين کند. 
هـا بـراي           خواستهاي خـانـواده  

ايجاد تغييـر اسـاسـي در فضـاي           
تواند در مطالبات  آموزشي را مي

 ۸ از صفحه 
 �	ز�5	ی� �8ارس  

۱۱ صفحه    
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موضعگيريـهـاي ضـد آمـريـکـائـي            
خامنه اي و اصـولـگـرايـان بـمـراتـب          
افزوده شده است. علت اين وضعيت  
همانطور که باالتر اشاره شد حياتـي  
بودن آمريکائي ستيـزي  جـمـهـوري         
اسالمي و نقش آن در حفظ و بـقـاي     

 حکومت است.  
اين نکته را هم بايد توجه داشت 
کــه بســيــاري از شــخــصــيــت هــا و            
نــمــايــنــدگــان حــزب جــمــهــوريــخــواه      
آمريکا با توافق هسـتـه اي مـوافـق         
نيستند و رفع تحـريـمـهـا را نـوعـي           
امتيازدهي به جمهوري اسـالمـي و       
کمک مالي به سياستهاي تروريستي 
آن ميدانند. ايـنـجـا هـم مسـالـه از              
جنبه سـيـاسـي مـطـرح اسـت و نـه                  
اقــتــصــادي. يــکــي از وعــده هــاي             

و همچنين ديگر  -انتخاباتي ترامپ
 -کانديداهاي حزب جـمـهـوريـخـواه        

لغو برجام و احياي تحريمـهـا اسـت.      
اما به نظر من اين را بـايـد بـيـشـتـر         
بحساب مخالفت با دولت اوبامـا و    
رقابتهاي انتخاباتي گذاشت تـا يـک     

 اختالف سياسي واقعي. 
در    -مساله در هـر دو سـطـح            

سياستهاي داخلي در آمريـکـا و در       
از ديپلماسـي و روابـط بـيـن            -ايران

جناحها و احزاب حـکـومـتـي فـراتـر         
ميرود. در تحليل نهائي سـرنـوشـت       
بــرجــام بــه مــوقــعــيــت و جــايــگــاه            
جمهوري اسـالمـي در شـاخـه ضـد              
آمريکائي جنبش اسالم سياسي گره 
خورده است. نه تنها برجام بلکه کـل   
موجوديت و بود و نـبـود جـمـهـوري        

 اسالمي در گرو اين مساله است. 
 

چشـم انـداز رابـطـه         ا����	���	ل:  
جمهوري اسالمي با غرب را چـطـور   
مي بينيد؟ کال فکر ميکنيد بـرجـام   
چه تاثيري بر شرايط سيـاسـي ايـران      

 خواهد داشت؟ 
  :�Aا�B+ 8به نظر من بـهـبـود      ��

رابطه جمهـوري اسـالمـي بـا غـرب            
نــهــايــتــا دردگــرو تــغــيــيــر مســيــر           
استراتژيک جمهوري اسالمي و دور     
شدن آن از اسـالم ضـد آمـريـکـائـي             
است و بـهـمـيـن دلـيـل امـري غـيـر                
ممکن اسـت. جـمـهـوري اسـالمـي              
نميتوانـد از ايـدئـولـوژي، سـرمـايـه              
سياسي و خصوصيت هويـتـي خـود      
دست بکشد و باقي بماند. مردم بـه     
او اجازه نخواهند داد. به نظر من تا  
زماني اين حکومت بر سرکار اسـت    
بحث و کشمکـش بـيـن جـنـاحـهـاي            

حکومتي بر سر رابطه با غـرب نـيـز      
ادامه خواهد داشـت. ايـن تـنـاقـض           
تنها با سرنگوني جمهوري اسالمـي  

 ميتواند حل بشود.   
اما تا آنجـا کـه بـه بـخـش دوم              
سئوال شما يعني تـاثـيـر بـرجـام بـر             
ــران مــربــوط            شــرايــط ســيــاســي اي
ميشود بايد توجه داشت که رابطه با 
غرب از نـظـر حـکـومـت و از نـظـر                
مردم دو معناي متفاوت و متضـاد  
دارد.  منظور حکومتي ها از رابطه  
با غرب رفع تـحـريـمـهـا و بـرقـراري            
روابط اقتصادي و ديپلماتيک با دول 
غربي است اما درک و تلقي مردم از 
رابطه با غرب خـالـصـي از سـلـطـه             
مذهب و روي آوري بـه فـرهـنـگ و             
تمدن و مناسبات اجتماعي مدرن و 
قرن بيست و يکمي اسـت. مشـکـل       
حکومت آنست که رابـطـه بـا غـرب         
بــدون دور شــدن از اســالم ضــد                   
آمريکائي ممکن نيست و مردم هـم  
ايــن پــاشــنــه آشــيــل حــکــومــت را            
شناخته اند. تمايل و گـرايـش تـوده          
ــبــارزات                 ــراضــات و م ــت اي و اع
اجتماعي براي خالصـي از شـرايـط        
قرون وسطائي که جمهوري اسالمـي  
بر جامعه تـحـمـيـل کـرده اسـت بـه                
قدمت خود اين حکومت اسـت امـا     
گفتمان تعامل با غرب و کشـاکـش       

جناحها بر سر اين مساله  فرجه تازه 
اي براي تعرض بيشتر جامعه فراهـم  
ــشــه از                  ــي ــم ــردم ه آورده اســت. م
دعــواهــاي درون حــکــومــتــي بــراي        
پيشبرد مبارزات خود سـود جسـتـه      
اند و در مورد برجـام نـيـز ايـن امـر            
کامال صدق ميکند. از ايـن نـقـطـه          
نظر مطرح شدن برجـام و رابـطـه بـا           
غرب را بايد فاکتوري در تضـعـيـف      
کل حکومت در برابر مردم و زمينـه  
ساز تعرض بيشتر جامعه در عرصه 
هاي مختلف دانسـت. اسـاس ايـن           
تعرض اسالم زدائـي از دولـت و از           
ــر مــردم                    ــت. از نــظ ــه اس ــع ــام ج
عاديسازي روابط و متـعـارف شـدن      
حکومت يعـنـي مـذهـب زدائـي از            
دولــت و از هــمــه شــئــون زنــدگــي               
اجتماعي و شـخـصـي شـهـرونـدان،             
يعني برخورداري از يک زندگي مرفه 
و انسـانـي، يـعـنـي رهـائـي زنـان و                 
برابري کامل زن و مرد، يعني آزادي 
بيان و انديشه و تحزب و تشـکـل و          
فعاليتهاي سياسي و مدني، يـعـنـي    
خالصي فرهنگي و بـرخـورداري از         
يک زندگي مدرن و انساني و در يـک  
کالم يعني رهائي از شـر جـمـهـوري       
اسالمي. روشن اسـت کـه بـرجـام و            
تعامل با غرب برسر هيچيک از اين 
تغييرات نيست اما  محمل و بهانـه  

تــازه اي بــراي مــبــارزه در راه ايــن              
خواستها فراهم کـرده اسـت. امـروز         
نتيجه اين شرايط را در بـاالگـرفـتـن       
دعواهاي حـکـومـتـي و افشـاگـري              
جناحها از دزديهـاي مـيـلـيـاردي و          
حــقــوقــهــاي نــجــومــي و جــنــايــات          

 يکديگر مشاهده ميکنيم. 
در يک سطح پايه برجام خود يک 
نتيجه اين مبارزات است. روي کـار     
آمـدن روحـانــي و در دســتـور قــرار              
گرفتن مذاکرات هسته اي و نهـايـتـا    
بـرجــام خــود نــتـيــجـه بـاال گـرفــتــن              
نارضائيها و اعتراضات اجتـمـاعـي    

يـک     ۸۸ است که خيزش ميلـيـونـي      
بروز آن بود. بدون "خـطـر" هـمـيـشـه             
حاضر انقالب و خيزش تـوده مـردم       
نه ضد آمـريـکـائـيـگـري حـکـومـت              
موضوعيتي پيدا ميکرد و نه برجام 
و سياست تعامل با غـرب. ازيـنـرو         
بايد گفت کـه بـرجـام و پـارادوکـس              
نزديکي با غـرب و اعـتـراضـات و             
مبارزات توده اي فاکـتـورهـاي بـهـم        
تنيده اي از شرايط سياسي در ايـران  
هستند. برآيند و سنتز اين عـوامـل      
نهايتا سرنگوني جمهوري اسـالمـي     

 بقدرت انقالب خواهد بود. 

 ۴ از صفحه 
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جــمــهــوري اســالمــي در ادامــه         
پرستانـه و ضـد        رفتارهاي عميقا نژاد

بشري عليه مهاجرين افغانستاني در 
ايـران، در اقــدامـي جــنـايــتـکــارانــه،           
شماري از پناهجويـان و مـهـاجـريـن          
ـبـاع غـيـر             افغانستاني را بعـنـوان "ات
مجاز"، دستگير کرد و با چشم بند و    

آهني در کـنـار      دستان بسته در قفس 
هاي  به اصطالح مکشوفات کالنتري

شــيــراز بــه هــمــراه مــواد مــخــدر و             
مشرويات الکلـي و غـيـره، درمـالء           

 عام به نمايش گذاشت. 
 

جمهوري اسالمي يکبـار ديـگـر      
چهره واقعي داعشـي و ضـد بشـري            
خود را به نمايش گذاشت. غير مجاز 
خواندن کارگران مهاجر افغانستاني و 

هايشان، ممنوعيـت اسـکـان       خانواده
شهـر ايـران،      ۳۶ استان و  ۱۶ آنها در 

محروميت از تـحـصـيـل و اقـامـت             

شهر، مـمـنـوعـيـت       ۲۱ تحصيلي در 
هر نوع استـخـدام، مـعـاملـه، حـتـي            
فروش مواد غذايي، اياب و ذهـاب،    

آنها در  حمله و به آتش کشيدن منازل 
هـا و       يزد، ممنوعيت ورود بـه پـارک      

هاي ورزشـي، دسـتـگـيـري و           محيط
اعزام به اردوگاهها از جـملـه اردوگـاه      
مخوف "سفيد سنـگ" مشـهـد، بـي           
هويت و بي شناسنامه کردن صـدهـا     
هزار کودک افغـانسـتـانـي، حـملـه بـه            
معيشـت کـارگـران افـغـانسـتـانـي و               
تحقير دردناک آنـان بـخـشـي ار ايـن              
ـتـه            تبعيض و خشونـت سـازمـان يـاف
دولتي عليه اين انسانهاي شـريـف و       
زحمتکش است که براي کارفرمـايـان   
بــيــرحــم "ايــرانــي" کــوهــي از ثــروت             

اند. استفاده نظامي و گسيل به   آفريده
هاي جـنـگ در سـوريـه تـحـت                جبهه

عنوان "لشکر فـاطـمـيـون" بـا وعـده               
اعطاي اقـامـت، بـخـش ديـگـري از             

 ترفند سوءاستفاده از آنان است. 
 

ــن              ــردن مــهــاجــري ــس ک در قــف
افغانستاني و به نمايش گذاشتن آنـان  
بايد بعنوان يک جنايت و يک برخـورد  
فاشيستي، توسط مردم آزاديخواه در 
سراسر جهان محکوم شود. سـازمـان    

ـيـن   ـلـي،        ملل متحد و مجامع ب الـمـل
هاي کارگري بايد يـه    نهادها و تشکل

اين اقدام جمهوري اسالمـي وسـيـعـا       
اعتراض کنند. عاملين اين وحشـي     
گري بايد دستگير و محاکمه شـونـد!   
ـيـه          ـل مهاجرين افغانستاني بايـد از ک
حقوق کامل شـهـرونـدي بـدون هـيـج           

 تمايز و تبعيضي برخوردار باشند. 
ســـران وحشـــي و ضـــد بشـــر              
جمهوري اسالمي پـرونـده اي سـراپـا         
جنايتکارانه از رفتارهاي ضـدبشـري     
عليه مهاجرين افغانستاني تا دهـهـا     
هزار قتل و پرونده قطوري از سرکوب 

و ترور و اسيدپاشي و دزدي و فساد و 
انواع و اقسام جنايت دارند. جمهوري 
اسالمي و داعش از يک تخم و تـرکـه   
اند. آبشخور آنها يکي است. اعمال و 
رفتارشان يکي است. بايد آنها را در      
هم کوبيد و جهان را از شر آنـهـا رهـا      

 کرد. 
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ، ۱۳۹۵ شهريور  ۱۹ 
 ۲۰۱۶ سپتامبر  ۹ 
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اعدام و طرفداران نسبيت فرهنگي و   
چپ سنتـي و پـرواسـالمـي، بـه ايـن               

 جنبش دوام و بقا بخشيدند.  
اگر حکومـت اسـالمـي بـمـانـد،           
شيرين عـبـادي هـا و سـروش هـا و                
گنجي و سازگارا ها حرفشان خريـدار  
دارد، با رفتن حکومت اسالمي همـه  
اين اکتورها به قعر جامعه خـواهـنـد      

 رفت و اين امري است بديهي! 
اين روزها چشمم بديدن پيامي از 
سيمين دانشور همسر آل احمد روشـن  
شد. همان روزها که ما در خيابـانـهـا     
ميدويديم و عليه حـجـاب اسـالمـي         
شعار ميداديم و کـتـک مـيـخـورديـم،         
ايشان فرموده اند: اگر با لـچـک بسـر         
کردن من شاه از ايران ميرود مـن بـا       
افتخار لچک بر سر ميـکـنـم مسـئلـه        
چادر و پـوشـش شـرعـي از مسـائـل             
ـقـهـي و ظـاهـري اسـت در                    فـرعـي ف
ـيـکـه کــوهـي از مشـکـالت در                 حـال
ـنـسـت         مقابل ما است. نکته مهـم اي
ـتـه و              که اينها مورد نقـد قـرار نـگـرف
کــمــاکــان بــعــنــوان روشــنــفــکــران آن         
ـنـد.                    مملکت بـه آنـهـا نـگـاه مـيـکـن
ـيـچ تـاريـخ                 ـنـدپ روشنفکري کـه در ت
طـرف غــلــط تــاريــخ ايسـتــاده بــايــد           
ـقـد قـرار                حداقل مورد کـنـکـاش و ن
ـفـکـران              ـنـاهـي روشـن بگيرد. اسالم پ
ايراني يک شرمساري بزرگ است کـه    

 بايد با صداي بلند آنرا جار زد. 
مردم بنظر من و بويژه نسل جوان 
 در اين مورد نيز درست تيک ميزند. 

اسالم هـمـچـون يـک مـذهـب و               
فرهنگ و اخالقيات و روش زندگي و 
قوانين و شريعت سالهاي سـال اسـت       
که در ايران ميچرخد و نـکـبـت مـي         
آفريند. آخرين نکبت همين حکومـت  
اسالمي است. و چـون بـه اسـم خـدا              
گردن ميزنند و به نام خدا سـنـگـسـار       
کردند و با اهللا اکبر خـون مـيـريـزنـد،        
نفرت از اسالم و مذهب در گـوشـه و       
زواياي آن جامعه رخنه کرده است. به  
دوسـتــانـم در اروپـا هـمــواره تـاکــيــد              
ميکنم که ايران کشوري است کـه در    
آن جنبش سکوالر و آتيستي، بسـيـار   
طرفدار دارد سايتهاي بي ديني و نقـد  
ـيـرغـم     اسالم هزاران اليک خورده و عل
خــطــرنــاک بــودن بســيــار مــحــبــوب          
هستند. در ايران بخشي از  مـردم را       
مي بينيم  که زير چکـمـه حـکـومـت        
ـيـه اسـالم حـرف          اسالمي کماکان عل

ميزنند و جنبـش مـذهـب زدايـي را           
ـتـه               ـب پيش ميبرند، در ايـن مـورد ال
کماکان روشنفکر و متفـکـر وبـخـش       
اعظم اپوزيسيون زبانش الکن است و 
از احترام به مذهب  تـوده هـا حـرف          

 ميزند. 
ــن              ــران آبســت ــم اي خــالــصــه کــن
تحوالت مهمي است و اين جـامـعـه      
ميتواند با سرنگون کردن حـکـومـت      
ـتـه       ـيـشـرف اسالمي الگوهايي بسيار پ
اي از مدرنيته و سکوالريسم و فـراتـر   
از آن، مذهب زدايي در جامعه را بـه      
اروپاي پيشرفته و مـدرن ارائـه دهـد.        
ايران ميتواند بـه مـردم خـاورمـيـانـه           
نشان دهد که ميتوان حـکـومـتـهـاي        
ديکتاتور را سرنگون کرد و اوضاع از 
بد بدتر نشود، ميتوان رفاه و آزادي و   
زندگي انساني و منزلت و مـعـيـشـت     
را بــه ارمــغـان آورد، مـادام بـه ايــن                
جنبش اعتراضي و مدرن و پيشرفتـه  

 اتکا کنيم. 
نکته اصلي اما سـرنـگـون کـردن       
حکومت اسالمي است. جامعه قـدم   
به قدم حکومت را پس زده و در يـک      
قدمي پايان دادن به کابوس ايسـتـاده   
است. بسياري ميگويند اپـوزيسـيـون    
ـيـانـدازد،       وحدت کند و حکومت را ب
بسياري الگوي سرنگوني حـکـومـت      
پهلوي را جلوي چشم دارند و تعـدادي  
از نقش اينترنت و مدياي اجتماعي و 
نوع جديدي از سرنگون کـردن حـرف       
ميزنند. راه حل هر چه باشد، يک امر  
بديهي است دولتهاي غربي و امريکا 
و آلمان و انگليس و فرانسه و ... در          
دوام و  بقا حکومت نقش داشته و تـا  
هــمــيــن امــروز عصــاي دســت ايــن           
ـيـت در           حکومت بوده اند. پس فـعـال
ـلـي و جـلـب تـوجـه و                 ابعاد بين المـل
سمپاتي مردم در اروپا و غرب به ايـن  
ـتـهـا را            انقالب ميتواند فشار بـر دول
افزايش داده و به ما کـمـک کـنـد کـه          
ــي را از کــار                 ــه حــکــومــت ــوان پشــت

 بياندازيم.  
يک قدم بزرگ در نزديک شـدن بـه     
سرنگوني حکومت اسالمي مـقـابلـه    
با افسانه همواره تکراري اصـالحـات     
از درون حـکـومـت اسـالمـي اسـت.             
استحاله چي هاي رنگارنگ در اروپـا  
و در ايـران سـر بـزنـگـاه هـا هـمـواره                 
ـنـد و مـردم را                کمپين اعالم مـيـکـن
دعوت به رفتن به پاي صنـدوق هـاي     
راي کرده و براي حکومت طنـاب دار    

مشروعيت ميـخـرنـد. بـه ايـن بـايـد               
 نقطه پايان بگذاريم. 

جــــامــــعــــه ايــــران از دوران               
مشروطيت براي سکوالريسم و رفـاه      
و آازادي جنگيـده و قـدرت در طـول            
ـبــش                     ـنـ ـيــن جـ ــاي ســال  بـ ــالــه س
ناسيوناليستي و ملي اسالمي دسـت  

 به دست شده است.
امروز اما بايد گفت ما مـجـبـور    
نيستيم ايـن دور تسـلـسـل را ادامـه              
دهيم. سرنگوني حکومت اسالمي و  
جدايي مذهب از دولت و آمـوزش و        
پرورش، بـرابـري کـامـل زن و مـرد،              
بــهــداشــت و رفــاه بــراي هــمــگــان و             
معيشت و مـنـزلـت انسـانـي، نـه بـه              
اعدام و سنگسار و نه به زنداني کردن 
ـيـان و             ـيـده و ب افراد به دليل ابراز عـق
دفـاع از آزادي مــطــلــق بــيــان و ...                 
خواستهايي است که در ميان آتش و   
ـبــيــت شـده و مـورد قــبــول                خـون تــث

 همگاني است. 
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اکنون در رسـانـه هـاي فـارسـي             
زبان از زبان خانواده هايي که عزيـزان  

اعدام شـده انـد و از          ٦٧ آنها در سال 
ــم اپــوزيســيــون             زبــان بــخــش عــظــي
حــکــومــت اســالمــي يــک حــرکــت           
متحدانه در جريان است بـراي روشـن     
ـيـان       شدن ابعاد فاجعه قتل عام زنـدان

. ايـن حـرکـت         ٦٧ سياسـي در سـال         
ـيـت هـاي               يکبار ديگـر قـدرت فـعـال
متحدانه و مترقي و عليه حـکـومـت    

 اسالمي را نشان ميدهد. 

وقتي جعفر عظيم زاده در زنـدان    
اعتصاب غذا کرد و گفت فعاليت در 
ـيـه           دفاع از حقوق کارگـران اقـدام عـل
امنيت ملي نيست و بايد ايـن اتـهـام      
از پرونده همه فعالين مدني بر داشتـه  
شود، اتحادي بزرگ در دفاع از او در   
جريان بود. مهم نيـسـت کـه بـي بـي             
سي و رسانه هايي از اين نـوع الم تـا       
کام نگفتند، اينرا ما بارها ديده ايم و 
تعجبي هم نکرده ايم. مهـم ايـن بـود         
که مخالفين حـکـومـت اسـالمـي و            
ســرنــگــونــي طــلــبــان در کــنــار هــم             

 ايستادند. 
ـيـن بـراي نـجـات             در جريان کـمـپ
ـيـانـي در سـال             سکينه محمدي آشـت

ـيـا را بـه پـديـده             ٢٠١٠  که  توجه دن
وحشتناک سنگسار جلب کرد، بنـظـر   
من ما در کنار هم ايستاديـم و بـراي       
عقب راندن حکومت اسالمي تـالش  
کرديم. اين فعاليت عميقا بين المللي  
بود و دنيا را عليه حکومت اسالمـي  

 بسيج کرد. 
در مبارزه عليه اعدام ها در ايران 
نيز ما کمپينهايي داشتيم کـه تـوجـه      
ـيـن                  دنيا را بـخـود جـلـب کـرد. کـمـپ
نجات نازنين فـاتـحـي از جـملـه ايـن             
کمپين ها بود که در مورد آن کـتـاب     
ـيـن نـجـات فـرزاد                   نوشته شـد. کـمـپ
ـقـمـان و         کمانگر ريحانه جباري و يا ل
ـپـور و ...          زانيار مرادي و کبرا رحمان
همه اين فعاليتها باعث شد نورافکن 
ها روي سيستم قضـايـي حـکـومـت          
اسالمي سياهچالهـاي حـکـومـت و         
ــن               وزارت اطــالعــات  مــخــوف اي

 حکومت فوکوس کنند. 

امروز با فعاليت در کنار آتيسـت  
هــا و مــنــتــقــديــن بــيــن الــمــلــلــي و             
سرشناسي همچون ريچارد داوکينز و 
ميشاييل اشميت سالـمـون و حـامـد         
عبدالصمد و ... ميتوانيم توجه ها را 
به جنبش سکوالر و آتيستي در ايران 
ـتـح             ـيـز ف جلب کرده و اين سنگـر را ن

 کنيم.   
مردم ايران بايد با هـمـبـسـتـگـي         
ـنـد حـکـومـت را                  ـتـوان ـلـي ب بين المـل
سرنگون کنند و کمترين تلفات را در   
اين ميان بدهـنـد ايـن امـکـان پـذيـر              
است اگر همه ما درکنار هم ايسـتـاده   
و در دفاع از حقوق وحرمـت انسـانـي      
مـردم در دفـاع از رفـاه و بـرابـري و                    

 انسانيت فعاليت کنيم. 
مــطــمــئــنــا بــعــد از ســرنــگــونــي        
ـيـن        حکومت اسالمي جدال اصـلـي ب
ـيـسـتـي و                    ـبـش چـپ و کـمـون دو جـن
ناسيوناليسم ايراني خواهد بـود. يـک      
تفاوت مهم آنچه که من خود را به آن 
ـنـسـت کـه اعـالم                متعلق مـيـدانـم اي
ـيـر و                     ميکـنـد بـراي هـر درجـه تـغـي
پيشرفت در زندگي مردم بايـد دسـت     

 به ريشه بود. 
در کشور آلمان، زادگاه مـارکـس     
اجازه دهيد در پايان بگويم که ظـهـور   
داعش در ايران و در سوريه و فـجـايـع    
زندگي در اين دوره، عميقا به نظامي 
ـثـمـار        گره خورده است که از قبل اسـت
نيروي کار زنده است و اين سيستم بـه  
بن بست رسيده در همه جا، اکنون در 
خاورميانه به جنبش اسالمي تـکـيـه      
ميکند. براي تغييرات عـمـيـق بـايـد         
دست به ريشه و سيستم برد. و ايـران       
 ميتواند از اين جهت هم الگو باشد. 

 ۷ از صفحه 

 زير مشاهده کرد:
ـ تحصيل رايگان و اجباري تا 
پايان تحصيالت دوره دبيرسـتـان،   
مـمــنـوعــيـت هـر نـوع شـهــريـه و                

هـا و     ها به بهانه اخاذي از خانواده
هـاي مـخـتـلـف، کـتـب               مناسـبـت  

درسي بايد کامال رايگـان بـاشـد.      
يک وعده غذاي گرم، باکيـفـيـت و      
رايگان براي محصالن در سـراسـر     
کشور، يک آموزش و پرورش شـاد  

 و انساني. 
ــ رفع تـبـعـيـض در مـدارس،            
آموزش يـکـسـان بـراي کـودکـان،             
طبقاتي کردن آمـوزش از طـريـق          
مــدارس خصــوصــي بــايــد کــنــار         

 گذاشته شود.
ــ اياب و ذهاب مدارس جزيي 
از وظايف مـدرسـه اسـت و بـايـد            

 کامال ايمن و رايگان باشد.
هايـي   ــ کمک هزينه به خانواده

که امکان فرستادن کودکـان خـود     
را به مدارس نـدارنـد بـه مـنـظـور           
اينکه کودکانشان را بـه مـدرسـه          

 بفرستند.
ـــــ ايــمــنــي و مــقــاوم ســازي             ـ
مدارس، کالسهاي درس و سيستم 
گرمايشي و سرمايشي. تا شـروع     
سال تحصيـلـي بـايـد مـدارس بـه             

 لحاظ ايمني بازسازي شوند.
ــــــ اســالمــي کــردن مــدارس،         
مسجد سازي و فرستادن طلبه بـه    
مدارس بايد ممنوع شـود. کـتـب         

 درسي بايد غير مذهبي شود. 

ــ در تـمـام مـحـالت بـايـد بـه              
اندازه کافي مدرسه باشد و تعـداد  

نـفـر      ٢٢دانش آموزان کـالس از        
بيشتر نشود. همه مدارس از يـک     
استـانـدارد و کـيـفـيـت آمـوزشـي               
مناسـب، کـتـابـخـانـه، وسـايـل و               
امکانات ورزشـي، آزمـايشـگـاه،         
ســالــن کــارهــاي دســتــي و غــيــره          

 برخوردار باشند.
ــ حــق شــهــرونــدي بــرابــر و              ـــ ـ
دسترسي يکسان به آموزش بـراي    
کليه واجدين تحصيل افغانستاتي 

 و عراقي و ساير مهاجرين.
ــ بازگشت به کـار مـعـلـمـيـن           

 اخراجي و تبعيدي.

 ۹ از صفحه 
 �	ز�5	ی� �8ارس 
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بــازپــس گــرفــتــن هــمــيــن حــداقــل        
هاييست که به آن تـحـمـيـل شـده            
اســت. از جــملــه تــحــت عــنــوان              
اصالح ساختـار صـنـايـع نـفـت و             
مــراکــز بــزرگ کــلــيــدي کــارگــري         
بيکارسازيهاي وسيعـي در دوران      
ريـاضــت جـمــهــوري رفسـنــجــانــي        
ــخــش هــاي               صــورت گــرفــت و ب
بســيــاري از مــراکــز کــارگــري بــه          
پيمانکاران سپرده شد و بـتـدريـج        
قراردادهاي موقت به شکل رايـج    
استخدام هـا تـبـديـل گـرديـد. در              
طرحهاي بعدي بخش هـاي ديـگـر      
از کارگران از شموليت قانون کـار    
کنار گذاشته شدند. از جـملـه در          
دوره رياست جمهوري خاتمي طـي  
ــار                 ــون ک ــان ــر ق ــه اي ب اصــالحــي
کارگاههاي زير ده نفر از پـوشـش       

قانون کـار خـارج شـدنـد. سـپـس                 
اصالحيه دولـت احـمـدي نـژاد در           

به مجلس داده شد که در  ٨٥سال 
)،  ٧برگيرنده تغييراتي در مواد ( 

)( ٣٠)، (٢٧)، (٢٤)، (٢١ ،(
) قانون کار و فصل ١١٩) و (٩٦

)١٣٣ششم آن به استثناي مواد( 
) ايـن فصـل        ١٣٨) و (      ١٣٤، (

بود. که بدنبال اعتراضاتي وسيـع   
موقتـا از دسـتـور خـارج شـد. و                 
اکنون هم نوبت روحاني اسـت کـه     
اين طرح ناتمام مانده را به اتـمـام   

 برساند.
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اساس مواد پيشنهادي اليحه 
اصــالح قــانــون کــار، بــر تــعــرض          
بيشتر به معيشت و کار کـارگـران   
و ارزان تـمـام کـردن نـيـروي کــار                
گذاشته شده است. بـه مـوادي از          

 آن نگاهي بيندازيم:
ــي        ١مــاده      - اليــحــه کــنــون

"اصالح قانون کار" حذف تـبـصـره      
اسـت. بـنـا بـر ايـن                ٧از ماده  ١

"اصالح" وظـيـفـه وزارت کـار در              
تعـيـيـن حـداکـثـر مـدت قـرارداد               
موقت مـنـتـفـي مـي شـود و بـه                  
معني آن است کـه زمـان کـار در          
قرارداد موقت از هيچ استـانـدارد   
وقانوني تبعيت نخواهد کـرد. در       
نتيجه هر کارفرما بسته به نياز و 
خواست خود زمان اجراي کـار را      

 تعيين خواهد کرد.
ماده سـوم اليـحـه "اصـالح           -

قانون کار، اضافه شدن تبصره زير 
است. در اين تـبـصـره      ١٧به ماده 

 –چـنــيــن آمــده اســت: "تــبــصــره             
چنانچه توقيف کارگر مـنـجـر بـه         
مجازات سه ماه حبس يا بيـشـتـر    
يا بدل از آن شـود کـارفـرمـا مـي            
تواند قـرارداد کـار کـارگـر را بـا                
پــرداخــت حــق ســنــوات بــه ازاي            
هرسال سابقه کار يک ماه آخـريـن     
حقوق فسـخ نـمـايـد. در صـورت               
مجـازات کـمـتـر از مـيـزان فـوق                
کارگر بدون دريافت حق السعي به 

 کار سابق باز مي گردد".
اين تبصره رسميـت دادن  بـر         
سرکوب اعـتـراضـات کـارگـري و            
اخراج و مـحـرومـيـت اجـتـمـاعـي           
کارگران بـه خـاطـر مـبـارزاتشـان             
براي حق و حقـوق خـود اسـت. از           
جمله همين امروز در مـواردي از      
اعتراضات کارگري شاهديم که با 
شـکـايـت کـارفــرمـا کـارگـري کــه              
بخاطر خواسته اش اعتراض کرده 
ــتــه و               ــيــگــرد قــرار گــرف مــورد پ
دستگير و زنداني مـيـشـود. ايـن          
تبصره گذاشتن شمشيـر اخـراج و       
بــيــکــاري بــر روي ســر کــارگــران            

 معترض است. 
اين اليحه تماما در  ٤ماده  -

خدمت ساده کردن بـيـکـار سـازي       
کـارگـران تــحـت عـنــاويـنـي چــون             
تغييـر سـاخـتـار صـنـايـع در اثـر                 
الــزامــات قــانــون و مــقــررات يــا          
شرايط اقتـصـادي، اجـتـمـاعـي و           
سياسي و تغييرات گسترده در فن 
آوري و تـعـطـيـلـي کـارخـانـجـات،            
فسخ قرار داد با تصميـم کـمـيـتـه        
انضباطي کارگاه و احـالـه اخـراج        
کارگر به توافق کارگر و کـارفـرمـا    

 است.
اين ماده رسميت دادن بيشتـر  
به اخراجها و تالشي براي امنيتي 
کردن بيشـتـر مـحـيـط هـاي کـار              
اسـت. در ايـن ســيـسـتــم قـانــون،               
ــگــاه            ــروهــاي ســرکــوب، دســت ــي ن
قضائيه همه و هـمـه در خـدمـت             
دفاع از صـاحـبـان سـرمـايـه قـرار            

 دارند. 
بدين ترتيب نگاهي به همـيـن   
چند مورد از تـغـيـيـراتـي کـه در               
اليحه پيشنهادي اليـحـه "اصـالح       

قانون کار" آمده است، به روشـنـي    
ابعاد تعرض طرح ريـزي شـده بـه          
معيشت و زندگي کارگـران را بـه       

 نمايش ميگذارد.  
ــن               ــر ايـ ــرابـ ــران در بـ ــارگـ کـ
تـعـرضــات مــي ايسـتــنـد. دلـيــل             
روشــن آن نــيــز فضــاي اعــتــراض          
امروز جنبش کارگري و سـخـنـان        
ضد و نقيض خود دولت در هراس 
از گسترش اعتراضات کارگـري و    
از جمله بحث بر سر امـکـان پـس        

 گرفته شدن، اين اليحه است.
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کارگران کليت قانون کار رژيم 
اسالمي و ايـن بسـاط بـردگـي و             
توحش را قبول نـدارنـد. کـارگـران        
حق تشکل، اعـتـصـاب، بـرپـايـي           
تـجـمـعـات اعـتـراضـي را حـقــوق               
مسلم خود ميدانند. کـارگـران بـه       
ــه                ــيــــتــــي بــ زدن انــــگ امــــنــ
اعتراضاتشان در دفاع از حـقـوق       
پايه اي و زندگي و مـعـيـشـتـشـان       
ــا               ــران ب ــارگ ــد. ک ــراض دارن اعــت
مبارزات جانانه شان توانسته انـد  
قدمهاي مهـمـي بـراي مـتـشـکـل            
شدن بردارند و با اعتـراضـات هـر      
ــرابــر تــعــرضــات             روزه خــود در ب
وحشيانه حکومت ايسـتـاده انـد.        
در اين ميان تشکلهاي دست ساز 
حکومتي و جريانـات آبـروبـاخـتـه        
اي چون خانه کارگـر و شـوراهـاي        
اسالمـي تـالش دارنـد مـبـارزات            
کارگران را به دفاع از قـانـون کـار      
ضد کارگري حاکم خالصه کنـنـد.   
اعــتــراض کــارگــران بــه کــل ايــن           
توحش و بردگي و کـلـيـت قـانـون            
کار اسـت و ايـنـان وقـيـحـانـه از                  
اجراي "صحيح " قانون کار سـخـن     

 ميگويند. 
يــک گــام مــهــم در بــرابــر                   
تعرضات رژيم در پوشـش اصـالح     
قانون کار، براي ما کارگران پيش 
کشيدن خواسـتـهـاي بـرحـقـمـان و            
ــر حــق تشــکــل، حــق                 ــد ب ــي ــاک ت
اعتصاب و حقـوق پـايـه اي مـان           
است. يک گام مهـم در بـرابـر مـا            
ــل            کــارگــران ايســتــادن در مــقــاب
مزدوران خانه کارگر و جـريـانـات      
راســت تـــوده ايســـتــي و نـــقـــد               
ــام و                ــظـ ــظ نـ ــافـ ــات حـ ــرايشـ گـ
ساختارهايش و کنار زدن آنهـا از    

 مقابل مبارزاتمان است. 
ما نيز در کنار اتحـاديـه آزاد     

کارگران ايران، در کنار سنديکـاي  
شرکت واحد و در کـنـار کـارگـران       
معترض، فراخوانمان بـه مـبـارزه        
مــتــحــد عــلــيــه تــعــرضــات رژيــم         
اسالمـي تـحـت عـنـاويـنـي چـون               
"اصالح قانون کار" است. و اکنون 
که اقتصادشان چنين فلـج شـده و       
از سوختن برجام و هـمـه امـيـد و         
تدبيرهايشان سـخـن مـيـگـويـنـد،          
اکنون که در هـراس از مـا مـردم          
چنين به جان هم افـتـاده و دزدي         
هـا و جـنــايــات يــکــديـگــر را رو              
ميـکـنـنـد و اکـنـون کـه جـنـبـش                   
اعــتــراضــي کــارگــري هــر روز               
سازمانـيـافـتـه بـه جـلـو مـيـرود،                
بهترين فرصت اسـت کـه تـعـرض           
رژيم را با تعرض پـاسـخ دهـيـم و         

حول خـواسـتـهـاي سـراسـري مـان            
چون افزايش دستـمـزدهـا در قـدم         
اول سه ميـلـيـون و پـانصـد هـزار             
تومان، بيمه هاي اجتماعـي چـون     
درمان رايگان، تحصيل رايگان و   
بيمه بيکاري براي همه بيکاران و   
آزادي تشکل، اعتصاب، تجمع و   
باطل شدن تـمـامـي پـرونـده هـاي           
ــراي کــارگــران،            تشــکــيــل شــده ب
معلمان و مردم معترض و آزادي     
فــوري کــارگــران زنــدانــي و هــمــه          
زندانيان سياسي مـتـحـد کـنـيـم.           
جمهوري اسالمي را با قانون کـار  
و تمامي قوانين ارتجاعي و ضـد    
انسانـي اش بـايـد بـه زبـالـه دان                 

 تاريخ سپرد.
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به اطالع عموم ميرسانيم کـه از ايـن       
ـيـن          ـتـه ب پس هرمز رها مسئول کـمـي
المللي عليه اعدام، يـدي مـحـمـودي         
مسئول دبيرخانه و حسـن صـالـحـي           

 سخنگوي اين کميته خواهد بود.
مينا احدي بدليل فعاليت در عـرصـه   
هاي ديـگـر، از ايـن پـس در سـطـح                 
ـيـه          ـلـي عـل مسئولين کميته بين المـل

 اعدام فعاليت نخواهد کرد. 

کميته بين المللي عليه اعدام با هـمـه   
توان خود عليه اعدامهـا در ايـران و         
ـيـه              براي تقويت جنـبـش جـهـانـي عـل
اعدام به فعاليت خود ادامه ميدهد و 
کليه مخالفين اعدام را به هـمـکـاري      

 فراميخواند. 
 زنده باد مبارزه عليه اعدام 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 اوت ٢٩ 
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