
 

   ۶۸۰   شماره
  ۲۰۱۶سپتامبر  ۳۰، ۱۳۹۵مهر  ۹جمعه  


	ر��� ا��ان �����
    ��ب 

        ا����	���	ل

 


�ی�� ی	د�	ن 
��	ر  ��	��� ��ار � از 
 -ز�#ا�ی	ن �ی	�� ده�  !� در ای�ان

  �����ال

 ۱۴صفحه  

ه�اران �*&( �	ز����� در  )�ه	� �'�&% 
 د�� �� -,�+ زد�# 

 ۴صفحه  

 

���� ����	
���� 
 

�
��� ���� 
 

�	 ا2)	�	ت 0ی/�! ��	
 ه��2
 

�23د�� �6ی5 زی�� و �23د�� �ی	�� در 
 ای�ان

 

�� <=/> "�; :ی( �9د ه��(" �7ی��#ی(   
 ۵صفحه  

 

ه�اران �*&( �	ز����� 
در  )�ه	� �'�&% د�� 

�� -,�+ زد�#  

  <	�ی	ن ا��Aاف �ی?==#
 کاظم نيکخواه                  

  �C( ا�#از Bی�وز� 
���ی�( در ای�ان
 حميد تقوايي                  

D	Eن در دا��	ت دا��,�ی	Fا��Aا  �	ه
 -)�ان؛اGH)	ن و ارو�ی�

 ۱۲صفحه  

 ۱۲ صفحه 

 ۲ صفحه  

 ۷ صفحه 

 ۱۱ صفحه 

 ۶ صفحه 

<=/> L� #Fه/� �	ی# �Aض ا�#ام 
#=?�  �ی	�� 

 ۳ صفحه   اصغر کريمي                

 � L� �

	ر��ان در ه��G ا�  
 شهال دانشفر


��	ر ده�  !�  	� -*یی; -?&ی% <	�*� ای�ان 
 ت A	R> �ی	�� و  �ط Pزم ��ا� -NO6 یM <	�*� ا��	�� ر ی�F Mو 

 ۹ صفحه   محسن ابراهيمي                     

���&� <#ی#� از ا��Aاض و �	رF	ی�� 
 �*&�	ن و ��دم �/	رز 
�د��	ن �Aاق

 عبدل گلپريان 

Bی	م 
�ی�� 
�د��	ن ��ب 
���ی�� 
	ر���  
  ��G� ه�ار 	ه�ات و -,�+ ده)	T- ��ای�ان 

 �*&�	ن و ��دم �/	رز 
�د��	ن �Aاق 
 ۱۴صفحه  

  Mو ی ��Uا� <�)�ر� ا��� �E��? �� Mی
 ��OWی� ��ا� �'	G2ی; رژی(! 

 ۴صفحه  



 2 ۱۳۹۵ مهر ۹ انترناسيونال 

اين روزها انسان احساس ميکند 
که دادگاهي به گسـتـره کـل جـامـعـه           
بــراي مــحــاکــمــه دســت انــدرکــاران           
حکومت اسالمي ايران تشکيل شـده    
اســت. قــاتــالن و شــکــنــجــه گــران و             
متهمين يکي يکي جلو مـي آيـنـد و        
ـه       سخن ميگويند. سعيد مرتضـوي ب
جنايتش اعتراف ميکند و از "فاجعـه   
ـه زبـان خـودش                  هولنـاک" کـهـريـزک ب
اعالم برائت مـيـکـنـد، نـوار جـلـسـه               

 ٦٧ مخفيانه منتظري با هيئت مرگ 
در اختيار مردم قرار داده مـيـشـود و          
مردم صداي جانيـان را مـيـشـنـونـد،           
پورمحمدي به کشتـار و اعـدامـهـاي         

اعــتــراف مــيــکــنــد،       ٦٧ وحشــيــانــه   
خانواده خميني از جنايات امـامشـان   
دفاع ميکنند، رفسنجـانـي احسـاس      
ميکند که توطئه اي در کار است کـه    
روح خميني را لگد مال کنند. و ايـن       
هفته دري نجف آبادي وزير اطالعات 
ـه                    ـفـت ـه گ دوره خاتـمـي و کسـي کـه ب
عبداهللا نوري دستور قتلهاي زنـجـيـره    
اي را صادر کرده بود، از نهانخانه اش 
بيرون آمده است و مـيـگـويـد "امـروز         
بعضي افراد دخيل در قضيه کهـريـزک   
بعد از هفت سال اعالم مي کننـد کـه     
ـه آنـان ديـگـر              ما توبه کرديم امـا تـوب

هـاي سـنـگـيـنـي          اثري ندارد زيرا زيان
براي کشور داشت" او به پـرونـده زهـرا         
کاظمي نيز اشاره ميکند و مرتضـوي  
را تلويحا قاتل او معرفي مـيـکـنـد و       
ميگويد "بر اثر غفلت بعضي از افـراد   

ـه  اي فـوت و ايـن            يک خانم براثر حادث
موضوع موجب قـطـع رابـطـه دولـت            
کانادا با ايران شد. دولت کانادا بر اثـر   
هــمــيــن غــفــلــت، عــلــيــه نــظــام مــا            

 کارشکني زيادي کرد".
اما بـا لـب گشـودن دري نـجـف              
آبادي و اعتراف به قتل زهرا کـاظـمـي    
ـقـط پـرونـده                 ـه ف توسط مـرتضـوي، ن
ـلـکـه                  سعيد مـرتضـوي و کـهـريـزک ب
ـه          پرونده خود او در قتلهـاي مـوسـوم ب
قتلهاي زنجيره اي نيز يـک بـار ديـگـر         
زنــده شــده اســت. در رســانــه هــاي                 
اجتماعي يک بار ديگر وسيعا سـخـن     
از جنايات فجيع دهه هـفـتـاد يـعـنـي         
ـه    قتلهاي زنجيره اي و کشتار وحشيـان
صدها تن از مخالفين و نويسـنـدگـان    
و شاعران نظير مـحـمـد مـخـتـاري و           
محمد جعفر پـويـنـده و فـروهـرهـا و               

ـه          قربانيان ديگر است. ديـروزدر رسـان
ها گوشه هايي از خـاطـرات شـاهـدان       
قتلهاي زنجيره اي را مـيـخـوانـدم کـه          
براستي مو بر تن انسان راست ميشـد  
و داعشي هاي ايران را بيشـتـر لـمـس       
ميکردي. از جمله مشاهـدات تـکـان       
دهنده اروند يکي از فـرزنـدان حـمـيـد          
ـه آخـر                 حاجي زاده را نـتـوانسـتـم تـا ب
بخوانم. حميد حـاجـي زاده شـاعـر و              
دبير ادبيات در کرمان بود. او به نـحـو   
بسيار فجيعي جلوي چشـم کـودک ده       
ساله اش کارون با چاقو تکه تکه شـد    
ـه               و بعد اين کـودک خـود مـورد حـمل
قاتلين قرار گرفت و او نيز با بـيـش از       
ده ضربه چاقو تمـام بـدنـش لـت وپـار            

 گرديد و به قتل رسيد. 
سوال اينست که چه شده است کـه  
امروز از درون صفوف همين وحوشـي  
که ايـن جـنـايـات و هـزاران جـنـايـت                 
فجـيـع ديـگـر را انـجـام دادنـد، ايـن                   
صداها به گـوش مـيـرسـد؟ چـه شـده             
است که قاتلين و متهمين ناچار شـده    
اند از جنايـات گـذشـتـه شـان سـخـن              
ـه زبـانـهـاي        بگويند و به توحش خود ب
مختلف اعتـراف کـنـنـد؟ و احـيـانـا              
طلب عـفـو کـنـنـد يـا هـمـچـون پـور                   
محمدي و رئيسي از جناياتشان دفاع 
کنند؟ چه چـيـز بـاعـث مـيـشـود کـه               
کسي مثل دري نجف آبادي که کم کم 
داشت اسمش هم براي خيلي از مـردم    
فراموش ميشد از فراموش خانه اش   
بيرون مي آيد و مـرتضـوي را مـورد            
حمله قرار ميدهد که بايـد مـحـاکـمـه        

 شود؟  
مــا مــردم بــخــوبــي و روشــنــي            
ميدانيم که حکومت اسالمي از نـظـر   
سياست و جهت گيري و ماهيت ضـد  
انساني خود تغييـري نـکـرده اسـت و           
همان توحشي است کـه بـود. ايـنـهـا             
همين امروز هم تا آنجا که ميتـوانـنـد    
دارند با اعدامهـاي وسـيـع زنـدانـيـان           
عادي جنايت ميکنند. آنچـه نسـبـت       
به قبل نسبت به دهه شصت و هفـتـاد   
بسيار تغيير کرده فضـاي جـامـعـه و           
موقعيت حکومت است. آنچه تغيـيـر    
کــرده تــوازن قــواي مــيــان مــردم و                
حکومت است. اين سد مـقـاومـت و         
مقابله هرروزه مردم با حکومت اسـت  
که کـابـوس مـرگ را مـقـابـل دسـت                
اندرکاران امـروز و ديـروز حـکـومـت            
ـه داران قـرار داده و              اسالمي سـرمـاي

صفوف حکومت را بيش از هر زمـان    
ـه جـان           تکه پاره کرده است و آنهـا را ب
هم انداخته است. اوضاع طـوري شـده      
است کـه دسـت انـدرکـاران امـروز و                
ديروز حکومت جنايـات بـرادارانشـان      
را خودشان رو ميـکـنـنـد، دزديـهـا و           
حقوقهاي نجومي شان را خودشان رو   
ميکنند، دروغها و توطئه گـريـهـا و        
دسيسه هايشان را نـيـز خـودشـان رو           
ميکنند. و با اين افشاگـريـهـا عـلـيـه          
ـه     يکديگر تالش ميکنند خودرا تـبـرئ

 نمايند. 
ـه مـوضـوع          جناياتي که امـروز ب
داغ بــحــث در داخــل و خــارج ايــران              
تبديل شده، يعني قتل عام زنـدانـيـان      

، جــنــايــات    ٦٧ ســيــاســي در ســال         
کهريزک، قتلهاي زنجـيـره اي و قـتـل           
زهرا کاظمي، اينها شاخـص تـريـن و        
مشهورترين جنايات حکومت اسـت.  
ايـنــهــا تــنــهــا گــوشــه اي از تــوحــش             
حکومت است. اينهـا در عـيـن حـال            
جناياتي است که پاي کل حاکميـن از    
خــمــيــنــي گــرفــتــه تــا خــامــنــه اي و             
رفسنجاني و دو خـرداديـهـا و حـتـي            
پادوهاي سابق حکومت نظير پاسـدار  
ژورنالـيـسـتـهـايـي نـظـيـر گـنـجـي و                   
ـلـي از "دگـر انـديشـان                 سازگارا و خـي

 اسالمي" را وسط ميکشد. 
ايـنـهــا ســخـن مـيـگــويـنــد زيــرا             
حکومـتـشـان در مـوقـعـيـت خـوبـي                
ـقـا نـدارد. زيـرا                  نيست. چشـم انـداز ب
تزلـزل و تـرس در بـاالتـريـن سـطـوح                  
حکومت بوضوح ديده ميشود. اينهـا   
ســخــن مــيــگــويــنــد زيــرا حــکــومــت        
اسالمي را در موقعيتي نمي بـيـنـنـد       
ــراي                   ــد در دراز مــدت ب ــوان ــت کــه ب
جنايتکاران حـفـاظ امـنـيـتـي قـابـل               
ـه    اتکايي ايجاد کند. خودشان دست ب
کار ميشـونـد کـه از خـود يـا سـلـب                  
مسئوليت کنند يا از مردم طلب عفو 
ـه                      و بخـشـش و آشـتـي نـمـايـنـد يـا ب
ـه بـدهـنـد.                صفوف حـکـومـت روحـي
همين چند هفته پيش بود که يکـي از    
ـفـتـه       آخوندهاي اصولگرا بنام زائري گ
بود که ما بـايـد مـرتضـوي را اعـدام            
ـه خـود                     کنيم تـا اعـتـمـاد مـردم را ب

 بازگردانيم!  
اين گفته که سعيد حجـاريـان هـم      
آنرا تکـرار کـرد در واقـع حـکـمـت و                 
ـه در صـفـوف                  جوهر تـمـام ايـن ولـوـل
حــکــومــت و کــل مــحــاکــمــه هــا و             

افشــاگــريــهــا و پــرونــده ســازيــهــا و              
دادگاههاي کذايي را بيـان مـيـکـنـد.        
ـه   اينها زير فشار خشم مردم است که ب
ـه دنـبـال              جنب و جوش افتاده انـد و ب
راهي براي ساکت کردن مردم و "جلب  
اعـتـمـاد مـردم" مــيـگـردنـد. ايـنـهــا                  
همانها هستند کـه از زبـان ابـراهـيـم              
نــبــوي آن طــنــز پــرداز بــي مــزه بــا                 
گستاخي رو به مردم گفتنـد "کشـتـار       

را ولش کن"، اينها همان هستنـد    ٦٧ 
که بارها و بـارهـا بـا دهـن کـجـي و                 
گستاخي به خانواده قربانيان کهـريـزک   
تالش کردند پرونده کهـريـزک را تـمـام         
کنند و موضوع را خاتمه يافته اعـالم  
کنند. همـانـهـا هسـتـنـد کـه پـرونـده                 
ـه خـيـال خـود              قتلهاي زنجيره اي را ب
بستند. همانـهـا هسـتـنـد کـه بـارهـا                
پرونده جنايات و دزديهاي مـرتضـوي     
را بستند و مرتضوي را تبرئه کـردنـد.   
همانها هستند که قتل زهرا کـاظـمـي    
را يک سکته معمولي اعـالم کـردنـد.      
مرگ جوادي فر و روح االميني را در     
اثر عفونت اعالم کردند. مرگ رامين  
پوراندرجاني پزشک کهريزک را در "اثـر   
سکته قلبـي هـنـگـام خـواب" اعـالم              

 کردند. 
اگر امروز ناچار ميـشـونـد يـکـي        
ـه کـردنـهـاي            يکي تصميمات و تـبـرئ
ـه قـتـل و           قبلي خودرا پس بگيرند و ب
جنايت اعتراف کنند و بـا ايـن زبـان            
غلط کردم بگويند، زير فشار خشـم و    
نفرت جامعه از اين همه وحشي گـري    
و جنايت است. مردم عـزيـزانشـان را         
هــمــيــشــه عــزيــز مــيــدارنــد. مــردم             
هيچکدام از قـربـانـيـان حـکـومـت را            
فراموش نـمـيـکـنـنـد. قـطـعـا فشـار                  
جامعه آنها را اوادار خـواهـد کـرد کـه         
در مورد ساير اعدامها و جنايـاتشـان   

 نيز علنا حرف بزنند.  
جمهوري  اسالمي يک حکـومـت   
ورشکسته است. اين حکومت از نظـر   
ـفـور و            سياسي در سطح جـامـعـه مـن
منزوي است و اکثريت قريب به اتفـاق  
ـه              مردم آرزويشان اينـسـت و ايـن را ب
زبانهاي مختلف ابراز مـيـکـنـنـد کـه         
ميخواهند هـرچـه زودتـر از شـر ايـن              
جانيان و دزدان خـالص شـونـد. ايـن              
حکومت نه فقط از نظر سياسي بلکـه  
از نظر اقتصادي نيز هيچ چشم اندازي 
ـه گـل                   ندارد و اقـتـصـادش کـامـال ب
نشسته است و هر راه حـلـي کـه بـراي         

بــهــبــود اقــتــصــاد پــيــش گــرفــتــه بــه          
ورشکستگي بـيـشـتـرش انـجـامـيـده           
است. از نظر ايدئولوژيک نيز اسـالم و      
قـوانــيـن و ســنـتــهـاي اسـالمــي ايــن              
حــکــومــت در ســطــح جــامــعــه دور            
انــداخــتــه شــده و بــه ســخــره گــرفــتــه             
مــيــشــود. بــه عــبــارت ديــگــر ايــن              
حکومتي است که از نظر سياسي، از   
نظر اقتصادي و از نظـر ايـدئـولـوژيـک        
ـه             ـه گـل نشـسـت کامال ورشکسته و ب

 است.  
ــن                  ــي ــن ــده چ ــن ــداز و آي چشــم ان
حکـومـتـي بـا چـنـيـن چشـم انـدازي                  
منطقا چيزي جز سرنگـونـي نـيـسـت.        
همه ميدانيم که جـمـهـوري اسـالمـي        
فـي الــحـال بــيـش از حـد دوام آورده                 
است. اما ترديدي نـبـايـد داشـت کـه             
چنين حـکـومـتـي شـايـد بـتـوانـد بـا                   
سرکوب و جـنـايـت چـنـد صـبـاحـي                 
بماند. اما حـتـي زمـانـي کـه بـر سـر                
ـقـي                     ـل پاسـت هـمـه کـس آنـرا گـذرا ت
ـه دوره بـعـد از آن مـي                       ميـکـنـد و ب
انديشـد و خـودرا بـراي بـعـد از ايـن                   
حکومت آماده ميکند. مردم عـمـال      
اين حکومت و اسالم و قـوانـيـنـش را       
وسيعا بي اعـتـبـار اعـالم کـرده انـد.             
مــردم دارنــد بــه جــامــعــه اي بــدون               
مذهب، بدون اعدام، بدون سنگسار و 
جامعه اي شاد و مرفه و مدرن کـه بـر     
ــا             ــرپ ويــرانــه حــکــومــت اســالمــي ب
ميشود، مي انديشنـد. ايـن شـرايـط          
است که بـاعـث مـيـشـود جـمـهـوري             
اسالمي حتي نتواند خودرا در منـظـر   
ـه     سرمايه داران داخلي و خارجي نيز ب
عنوان يک حکومت ماندگار معـرفـي   
کند. ايـن شـرايـط اسـت کـه بـاعـث                   
ميشود هرروز تکه اي از صفوف ايـن    
حــکــومــت کــنــده شــود بــه مــنــتــقــد          
ـه                   حکومـت تـبـديـل شـود و شـروع ب
افشاگري عليه جانيان حاکم بنمايد. و  
اين شرايط است که مـدام دارد"حـزب      
ـقـا                اللهي سابق" و "دگـر انـديـش سـاب
ملي اسالمـي مـخـالـف حـکـومـت"            
ـه سـخـن           توليد ميکند. بهرحال لـب ب
گشودن و افشاگريهاي امـروز ايـنـهـا         
هرچه باشد مثـبـت اسـت. چـون کـار             
فرداي دادگاه هاي مردمي را سـبـک       

 تر ميکند. 
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حتما ديده ايد و هر روز ميبينيـد  
و ميشنويد کـه عـالوه بـر جـمـهـوري             
اسالمي و دار و دسـتـه هـاي مـلـي                  
ــنــوعــي از                ــيــف مــت اســالمــي، ط
روشنفکران، احزاب سيـاسـي، رسـانـه       
هــا و دولــت هــا و نــهــادهــاي بــيــن               
المللي، ايران و برخي جوامع ديگر را   
اسالمي تعريف ميکنـنـد. در مـيـان          
اين طيف متنوع هستند کسانـي کـه     
غــرضــي هــم نــدارنــد. از حــکــومــت            
مذهبي و بطور مشخص مذهـب هـم     
دل خوشي ندارند اما همين فـرهـنـگ    
ساخته شده توسط اسالميون و دولـت  
ها و رسانه هاي رسمي را بدون تعـمـق   
تکرار ميکنند. اما بخش اعظم آنـهـا    
که جـوامـعـي را اسـالمـي مـعـرفـي                 
ميکنند هـدف حسـاب شـده و کـار               
شده اي دارند. اين مساله به همـه مـا      
مربوط است. متاسفانه بنظر ميرسـد   
جنبش وسيع ضد مذهـبـي کـه بـايـد          
اين تئوري تراشي ها را سکه يک پـول    
ميـکـرد، هـنـوز حسـاسـيـت الزم را                
نسبت به اين موضوع نشـان نـداده و         
اجازه داده است جامعه اي مثل ايـران  
را اسالمي بخوانند تـا کـاالي بسـتـه         
بندي شده خود را راحت بـفـروشـنـد و         
به مردم در غرب و در خود جوامـعـي   
مثل ايران حقنه کـنـنـد. درک بـخـش             
اعظمي از جنبـش ضـد مـذهـبـي در            
ايران هم هـمـيـن درک رايـج و حـاکـم               
است. اما نه تنها تبليغ ايـن مـقـوـلـه         
بلکه حتي پذيرش آن، يک رکـن تـداوم     

ــه  ــع ــاج ــران و                   ف ــه در اي اي اســت ک
زده جــريــان دارد.        کشــورهــاي اســالم  

هــدف مــن از ايــن نــوشــتــه ايــجــاد              
حساسيت نسـبـت بـه ايـن مـوضـوع               

 است.  
من اينجا وارد اين بحث نميشـوم  
کــــه چــــرا ايــــن درک رايــــج و                       

در ميان بخش قـابـل      »خودبخودي«
توجهي از جنبش ضـد مـذهـبـي هـم          
رايج است. اما ترديدي ندارم کـه ايـن       
جنبش چنان وسيع و رو به رشد اسـت    
که ميتواند بسرعت تصوير را عـوض  
ميکند. منـصـور حـکـمـت در چـنـد               
نوشته، اين مسالـه را خـيـلـي روشـن            
توضيح داده است. اجـازه بـدهـيـد دو          
سه پارگراف نسبتا طوالني از نوشـتـه   

 او را اينجا نقل کنم:   
ــنــدي کــردن و         نــفــس دســتــه   « ب

بندي کـردن واقـعـيـت مـرکـبـي               بسته
نظير يک جامعـه، زيـر يـک بـرچسـب            

گرايانه مـذهـبـي يـا قـومـي و                تقليل
ملي، بخودي خود گواه اين اسـت کـه     
ــا                     ــمــي ي ــن عــل ــي ــي ــب ــک ت ــا ي مــا ب

جويانه روبرو نيسـتـيـم. کسـي         حقيقت
اي اسالمـي   که جامعه ايران را جامعه

نام ميگذارد، درست نظير کسـي کـه       
آن را آريـايـي، شـاه پـرسـت، ايـرانـي،              
شيعي و غيره توصيف ميکنـد، دارد    
در قلمرو پروپاگاند حرکت مـيـکـنـد.       
سؤال اين است که چـه کسـانـي و در            

اي    چه چهارچوب سياسي و تـاريـخـي       
اي اسـالمـي        دارند ايـران را جـامـعـه          

توصيف مـيـکـنـنـد و چـه نـتـايـجـي                 
ميخواهند از اين توصيف بـگـيـرنـد.       
براي مـثـال مـعـلـوم اسـت کـه رژيـم                   
ــران را                ــد جــامــعــه اي ــاي اســالمــي ب

اي اسالمي توصيف کـنـد، تـا       جامعه
به وجود يک حـکـومـت اسـالمـي در            
جامعه رنگ مشروعيت بزند. واضـح    

سـتـيـز     است که يک راسيست و مهاجر
ــران را جــامــعــه              ــايــد اي ــي ب اي    غــرب

اسالمي بـخـوانـد تـا شـکـاف مـيـان               
آدمي که از ايـران آمـده اسـت را بـا                 
مــردم مــحــل بــاز و پــرنشــدنـــي                   
ــگــاهــدارد. واضــح اســت کــه يــک               ن
ژورناليست نان به نرخ روز خـور بـايـد      
اين عبارت را اسـتـفـاده کـنـد و ايـن               
بــاور را اشــاعــه بــدهــد، چــون مــدل             
تبليغي و نگـرش مـحـافـل سـيـاسـي            
حاکم در جامعـه غـربـي امـروزه ايـن            
اسـت. بـه هــمـيـن تـرتــيـب مـحـافــل                  
دانشـگـاهـي از ايـن الـگـو تـبـعـيـت                   
ميکننـد، افـکـار عـمـومـي در ايـن                 

 جهت سوق داده ميشود و غيره.
ــن                ــه اي ــن اســت ک ــت اي ــعــي واق

بندي کـاذب اسـت.      گذاري و دسته اسم
گذاري، از هـر سـو کـه             هدف اين اسم

باشد، اين است که کاراکتـر اسـالمـي      
قوانين و مناسبات حاکم بر جـامـعـه      
ايران، نه مـحـصـول يـک تـحـمـيـل و                 
فشار سياسي، بلکه ناشي از نـگـرش       
و باورهاي خود مردم قـلـمـداد شـود.         
اگر واقعا حجابي که بر سر زنان ايـران    
است، انتخاب خـودشـان بـاشـد و از             

شـان بـه جـهـان مـايـه                نگاه اسـالمـي  
بـگــيــرد، چــقــدر وجــدانــهـا در غــرب           

تر ميشود، چقدر مـعـامـالت و       آسوده
هاي رژيمهاي دمکـرات و     بند و بست

الس زدن روشـــــنـــــفـــــکـــــران و                
غـربـي بـا دولـت          ژورناليستهاي پاپي

ايران موجه ميشود، چقدر خفه کـردن    
ــتــــراض زن آزاده و                   صــــداي اعــ
اپوزيسيون انقالبـي ايـران بـه عـنـوان            

اي نـاراضـي افـراطـي و "جـدا از                عده
بـنـدي      تر ميـشـود. بسـتـه        مردم" ساده 

مذهبي و فرهنگي و قومـي و مـلـي        
مردم، هـمـيـشـه قـدم اول در انـکـار                  
حقوق يونيورسال و جهان شمـول آنـهـا      

کُشـي     به عنوان انسان است. اگر نسل 
ادامه يک سـنـت آفـريـقـايـي          در روآندا

است، اگر سنگسار يک رسم اسـالمـي   
مردم ايران است، اگر حجاب بـخـشـي    
از فرهنگ زن در "جـوامـع اسـالمـي"        
است، اگر شوهر دادن دختر نُـه سـالـه        
رسم و رسوم خـود مـردم آن مـمـالـک            
اســت، آنــوقــت واقــعــا مــيــشــود                 
فراموششان کرد، ميشود تحقيـرشـان   
کرد، ميشود بمبـارانشـان کـرد و در          
پشت ديوار بلند مدنّيت و دمکراسـي  
غــربــي زيــر دســت حــکّــام خــودشــان          
رهايشان کرد. اما اگر مـعـلـوم شـود          
کـه ايــن انسـانــهــا چـون ديــگــران در              

داري و در يک بـازار     اي سرمايه جامعه
جهاني، توليد و زيست ميکنند، اگـر    

هـا و       معلوم شود که ايـن راه و رسـم          
قــوانــيــن اســالمــي بــه زور زنــدان و              

گاه و اعدام و گشت خيـابـانـي     شکنجه
و دشنه و اسيد و سنگسار بـه ايـنـهـا         
تحميل شده است، اگر مـعـلـوم شـود         
که اين مردم نظير هـمـه جـاي ديـگـر            
تشـــنـــه آزادي و بـــرابـــري و رفـــع                 

انـد، اگـر مـعـلـوم شـود کـه                   تبعيـض 
تــريــن خصــيــصــه ايــن مــردم،             قــوي

عليرغم همه اين فشارها، عطشـشـان   
براي فرهـنـگ و زيسـت نـوع غـربـي               
اســت، آنــوقــت تــمــام ايــن عــمــارت            

فريبانه فروميـريـزد    ايدئولوژيکي عوام
و خسارات غيرقابل توصيفي بـه بـار       

 مي آورد.
اي اسـالمـي    جامعه ايران، جامعه

نيست. رژيم استبدادي حاکم بر ايـران     
يک رژيم اسالمي است، که عـلـيـرغـم       
همه اين فشارهـا، هـنـوز نـتـوانسـتـه            
است مردم را مجبور و ناگزير کند تـا  
ايــن هــويــت اســالمــي را بــر خــود                
بــپــذيــرنــد. مــن يــک غــاز بــراي                     
روشنفکري که با ارجاع به آمار ثـبـت     
احوال و مقوله "مذهب رسمـي" مـهـر        

گـذاري ريـاکـارانـه          تأييد پاي اين اسـم 
مــيــگــذارد، ارزش قــائــل نــيــســتــم.          
پذيرش اين مقوله، و از آن بدتر تبليـغ  

اي    اين مقوله، يک رکن تداوم فـاجـعـه     

ــاي                  ــران و کشــوره ــه در اي اســت ک
  »زده جريان دارد. اسالم

اما اگر جمهوري اسـالمـي ايـران      
را اسالمي ميخواند تا وجود خـود را    
توجيه کند و بتـوانـد مـنـسـوبـيـن بـه             
مذاهب ديگر را سرکوب کـنـد، فـتـوا       
عليه از دين برگشته ها صـادر کـنـد،      
حجاب را اجباري و دوچـرخـه سـواري      
زنان را حرام اعالم کنـد و قصـاص و         
ــجــاعــي ديــگــر را               ــانــون ارت هــزار ق
ــد، هــــدف            ــيــــت بــــدهــ مشــــروعــ
ــالـــيـــســـت هـــا اعـــم از             ــيـــونـ نـــاسـ
ناسيوناليسم ايراني و کـرد و تـرک و             
غيره که اکثرا همين ذهنيت را تبلـيـغ   
ميکنند چيست؟ هدف محافـلـي کـه      
خود را سکوالر يا دمکرات يا حـقـوق   
بشري تعريف ميکنند و حـتـي خـود          
را اپوزيسيون تعريف مـيـکـنـنـد امـا         
اکثرا همين اتيکـت را روي جـامـعـه           
ميچسبانند و يا در بـهـتـريـن حـالـت           
مطلقا حساسيتي در مقابل آن نشـان    
نــمــيــدهــنــد چــيــســت؟ دلــيــل مــلــي         
اسالمي ها روشن است آنهـا بـخـشـي       
از جــنــبــش اســالمــي هســتــنــد کــه            
مقداري دوز مـلـي گـرايـي را هـم بـه               
اسالميت خود اضافه کـرده انـد. ايـن         
جنبش بقاي خود را مديون حاکمـيـت   
جــمــهــوري اســالمــي اســت و بــا                  
سرنگوني حکومت ايـن جـنـبـش هـم          
فــلــســفــه وجــودي خــود را از دســت             
ميدهد و بـه اجـزاء ديـگـري تـجـزيـه                
ميشود. بنابراين طبـيـعـي اسـت کـه           
ايران را اسالمي بخـوانـد. امـا هـدف          
سلطنت طلب ها، ناسيوناليـسـت هـا      
و دمـکـرات هـاي وطـنـي چـيـسـت؟               

 هدف حقوق بشري ها چيست؟  
واقعيت اين است که هـيـچـکـدام       
از طيف هايي کـه اسـم بـردم چـنـدان            
مشکلي با خود اسـالم نـدارنـد و يـا             
بخشا روي رابطه بـا اصـالح طـلـبـان            
حساب باز کرده انـد و نـمـيـخـواهـنـد            
آنها را برنجانند. رضا پهلوي تا چـنـد      

سـالـگـي       ۳۶ ماه پـيـش يـعـنـي تـا               
حکومت اسالمي هـمـچـنـان بـيـانـيـه           
هاي خود را با خداوند نـگـهـدار ايـران       
بـاد امضـا مـيــکـرد و تــنـهــا فشــار                
جنبش ضد مـذهـبـي و افشـاي ايـن              
رياکاري وادارش کرد خـدا را از پـاي         
اطالعيه هايش حـذف کـنـد. چـنـيـن            
شخصي بعنـوان سـمـبـل بـخـشـي از              
اپوزيسيون ناسيونالـيـسـت و رئـيـس          
شوراي ملي ايران نميـتـوانـد جـامـعـه         

ايران را غير اسالمي بخواند. مـذهـب   
هميشه يک پاي سنت سـلـطـنـت بـوده        
است. خـدا شـاه مـيـهـن اجـزاء بـهـم                   
پيوسته چنين حکـومـت هـايـي بـوده          
اند. هم مذهب و هم سلطـنـت هـر دو        
موروثـي و بـه لـحـاظ ايـدئـولـوژيـک                 
بسيار به هم نزديک اند. در حـکـومـت     
کليه شاهان مـتـاخـر ايـران الاقـل از              
عصر صفويه تا امروز اسالم مـذهـب     
رسمي اعالم شده اسـت. آخـونـدهـاي          
درباري يک رکـن ايـن حـکـومـت هـا               
بوده اند و شاه را نـمـايـنـده خـدا روي            
زمين خوانده اند. نهاد سلطنت يـکـي    
از ارتجاعي ترين نهادهاي مـانـده از       
يکي از سياه تريـن دوره هـاي تـاريـخ           
بشر است که مانند تسـمـه نـقـالـه اي          
جرثومه و کثافت تاريخ را حفظ کـرده  
و با خود به امروز حمل کرده اسـت و      
اين عيـن نـقـشـي اسـت کـه مـذهـب                 
داشته است. با اين توضيحات نـبـايـد    
توقع داشت که طرفداران سلطنـت کـه     
بخش قابل مالحظه اي از اپوزيسيـون  
راست را تشکيل مـيـدهـنـد ايـران را            
جامعه اي غير اسالمي بخوانند و بـا    
اينکار تيشه به تاريخ خود و يک رکـن  
ــنــد. حــزب                 ــزن ــود ب ــوژي خ ــول ــدئ اي
دمـکــرات کــردسـتــان ايــران بــعـنــوان          
اصلي ترين نمايـنـده نـاسـيـونـالـيـسـم            
کرد، يک حزب اسالمي نـيـسـت امـا         
راديويي داشت کـه هـر روز بـا پـنـج                
دقيقه قرآن شـروع مـيـشـد و مـدتـي               
پيش تالش کرد اتـحـاديـه مـالهـا را          
درست کند! ليبرال ها و حقوق بشـري     
ها نيز خواهان کـمـتـريـن تـغـيـيـر در               
جامعه اند. بخشـا از خـانـواده مـلـي            
اسالمي هستند و يا از نظر سـيـاسـي      
وجوه مشترک و نزديکي هـاي زيـادي     
با آنها دارند. بطور کلـي اپـوزيسـيـون        
بورژوايي تغييرات بنيادي مناسـبـات   
حــاکــم را نــمــيــخــواهــد. تــغــيــيــرات           
اقتصادي قابل توجهي نميخواهد. بـه   
يـک حــکــومــت اقــلــيــت بـر مــبــنــاي            
بيحقوقي و بـي نـقـشـي مـردم نـيـاز                
ــا بــا بــنــيــادهــاي                   دارد. نــتــيــجــت
ايدئولوژيـک کـنـونـي هـم مـيـسـازد.               
اساسا ناسيونالـيـسـت اسـت امـا بـه             

 ۴ صفحه 
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مذهب نياز دارد. محافل و گـرايشـي      
در بورژوازي ايـران کـه از اسـالم روي            
برگردانده اند نيز بيشتر بـه زرتشـت و       
آيين باستان و غيره پناه برده اند نه بـه    
آتئيسـم. در شـرايـطـي کـه بـورژوازي                
جهاني بيـش از گـذشـتـه ارزش هـاي              
مذهبي را باد ميزند بـورژوازي ايـران       
حسـابــش روشــن اســت، هـرچــنـد کــه            
بشــدت تــحــت فشــار جــنــبــش ضــد            

 مذهبي است.  
مــيــتــوان درمــورد داليــل اســالم        
پناهـي اپـوزيسـيـون بـورژوايـي ايـران              
بيشتر صحبت کرد. اما هرچه هسـت     
اين يک فاکت است که هيچ بخشـي از    
اين اپوزيسيون و محافل و احـزاب و        
گــروهــهــاي مــخــتــلــف آن نــقــدي بــر            
اسالمي خواندن جامعه ايـران نـدارد.       
برعکس همراه بـا مـحـافـل سـيـاسـي            
حاکم در غرب و رسـانـه هـاي نـان بـه            
نرخ روز خور و محافل دانشـگـاهـي و      
غيره در غـرب مـدام اسـالمـي بـودن              
جامعه را باد مـيـزنـد. جـنـبـش ضـد               
مذهبي، آتئيست ها و فـعـالـيـن ايـن          
جنبش بايد اين پديده را بشـنـاسـنـد و       
همه جا در مقابل آن موضع بگـيـرنـد.    
حکومت بـعـدي در ايـران حـتـي اگـر               

جامعه چپ را انـتـخـاب نـکـنـد، يـک              
حکومت غير مذهبي و غير اسالمـي  
است. بنظـر مـن ايـن امـري قـطـعـي                 
است جامعه ايران حکومـت مـذهـبـي       
از هيچ نـوع ديـگـري را نـمـيـپـذيـرد.                 
بــنــابــرايــن مســالــه حــکــومــت آيــنــده        
نيست. مساله اين است کـه اسـالمـي       
خواندن جامعه ايران هـر چـه بـيـشـتـر             
رواج داشته باشد، تـوجـيـه بـيـشـتـري            
براي حکومت اسالمـي مـيـتـراشـد و          
کــار امــروز جــنــبــش ســرنــگــونــي را           

 دشوارتر ميکند.  
هــيــچ درجــه ســرکــوبــي جــنــبــش        
ضــدمــذهــبــي در ايــران را مــتــوقــف           
نميکند. اين جـنـبـش طـوفـنـده جـلـو              
ميرود و موانع را کنار ميزنـد، دسـت     
مذهب را از جامعه کوتاه مـيـکـنـد و       
ــت               ــي حــکــوم ــگــون ــرداي ســرن در ف
اسالمي آنرا به امري کامال شـخـصـي    
و بسيار حاشيه اي تـبـديـل مـيـکـنـد.          
جنبش ضد مذهبي، همراه با جـنـبـش    
رهايي زن که اين جنبش نـيـز شـديـدا         
ضــد مــذهــب اســت،  يــک جــنــبــش              
قدرتمند اجتماعي در ايـران اسـت کـه        
ارکان جمهوري اسالمي را فـلـج کـرده      
است. تمـام جـنـاح هـا و مـحـافـل و                   
شخصيـت هـاي حـکـومـت در تـمـام                
سطوح بخوبي مـتـوجـه شـده انـد کـه               
حريف اين جـنـبـش نـيـسـتـنـد. تـمـام                

زورشان را زده انـد امـا ايـن جـنـبـش               
بدون وقفه تعرض کـرده و جـلـو آمـده             
است. امـا بـخـش قـابـل تـوجـهـي از                  
فعالين آن قابليت ها و ظـرفـيـت هـاي       
ــدرســتــي                 خــود و ايــن جــنــبــش را ب
نشناخته اند. جـنـبـش ضـد مـذهـبـي            
بـايــد حــول پـالتــفــرم خــود فــعــالــيــت            
آگاهانه تـر و وسـيـعـتـري در دسـتـور                
خود بگذارد. يک وجه آن مقابله بـا تـز      
اسالمي بودن جامعه ايران و مـقـابلـه        
ــا و                      ــه ه ــان ــام احــزاب و رس ــم ــا ت ب
روشنفکران مدافع آن است. متاسفانـه   
در ايــران بــر خــالف غــرب در دوره                
روشـــنـــگـــري، نـــويســـنـــدگـــان و               
روشنفکراني که رسما و علنا خـود را      
ضد خـدا و مـذهـب مـعـرفـي کـنـنـد                  
بسيار کم داشته است. اين يـک نـقـطـه        
ضعف تاريخي جنبش ضـد مـذهـبـي       
در ايران است اما نقطه قـوت عـظـيـم         
آن ابعاد اجتماعي و ميليتـانـت بـودن      
آن است. بـايـد در بـعـدي اجـتـمـاعـي                
حول پالتفرمي راديکال و روشن جنـب  
و جوشي شکل بگيرد تا ايـن جـنـبـش       
بعنوان يک نيروي تعين يافته سيـاسـي   
ــي                  ــروي ــي ــن ن ــد. اي ــن ــدام ک عــرض ان
اجتماعي است و تاثيرات عمـيـقـي از      
نظر فرهنگي و غير مستقيم سـيـاسـي    
بــر جــامــعــه گــذاشــتــه و جــمــهــوري             
اسالمي را همانطور که گـفـتـم واقـعـا        

 ۳ از صفحه  
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ـلـي، هـزاران         با شروع سال تحـصـي
نفر از معلمان بازنشسته در شـهـرهـاي    
مختلف کشور به ميدان آمـدنـد و در         
ــکــپــارچــه               اعــتــراضــي مــتــحــد و ي
ـاکـيـد کـردنـد.                  برخـواسـتـهـاي خـود ت
تــهــران، مشــهــد، تــبــريــز، اصــفــهــان،        
شيراز، کرمانشاه، گرگان، الـيـگـودرز،    
کرمان، همدان، رشـت، سـمـنـان، قـم،          
بهبهان، ايالم، خرم آباد و کرج از جملـه  
شــهــرهــايــي اســت کــه امــروز شــاهــد          
تجمعات وسيع بازنشستگان آمـوزش    

 و پرورش بود.  
ـازنشــســتــگــان در اعــتــراض بــه         ب
دستمزدهاي چند بار زيـر خـط فـقـر و           
ـاد زدنـد            محروميت و بيحـقـوقـي فـري
خط فقر سه ميلـيـون حـقـوق مـا يـک             
ميليون، منزلت معيشت حـق مسـلـم      
ما است، ما خواهان حقوق حقـه خـود     
هستيم. گزارشات اوليه حاکي از ايـن       

نـفـر و      ۳۰۰۰ است که در تهران حدود 
نـفـر در        ۱۰۰۰ در  کرمانشاه حـدود      

تجمع امروز شرکت داشـتـنـد. حضـور        
ـان يـک نـقـطـه قـدرت              وسيع و فعال زن

 اعتراض امروز بازنشستگان بود.  
پالکارد معلمان کـرمـان کـه روي        

شــرمــنــدگــي «آن نــوشــتــه شــده بــود          
ـازنشـسـتـگـان،               مسئوالن از حـقـوق ب

گـفـتـمـان امـروز        »حقوق هاي نجومي
اکثريت مردم به خشم آمـده از فـقـر و            
دزدي هــا و حــقــوق هــاي نــجــومــي              
مديران و مقامات و آيـت اهللا هـايـي            
اســت کــه از قــبــل دســتــرنــج مــردم               
مـيــلــيــاردر شــده انــد. ايــن مــوضــوع            
اعــتــراض کــل جــامــعــه عــلــيــه يــک            
درصدي هاي استثمارگر و مفتـخـوري   
است که تا سرنگوني حکومـت ادامـه     

 خواهد يافت.  
تظاهرات امروز بازنشستگان کـه    
در بعدي سراسري سـازمـان داده شـده          

است، تنها پيش درآمـد اعـتـراضـات         
بزرگتر و وسيعتر بازنشستگـان اسـت.     
هفته بعد معلمان نيز فراخـوان تـجـمـع       
ـان دانشـگـاه هـاي             داده اند. دانشـجـوي
ـا         ـلـي ب کشور نيز با شروع سال تحـصـي
قدرت به ميدان آمـدنـد و اولـيـن قـدم            
عقب نشيني را به حکومت تـحـمـيـل       
ـازنشـسـتـه        کردند. شعارهاي معلمان ب
در تجمعات امروز، پيونـد مـبـارزاتـي       
ـازنشـسـتـگـان، کـارگـران و             معلمان، ب
بخش هاي مختلف مردم را به نمايـش  
گــذاشــت. ايــن اعــتــراضــات فضــاي           
جديدي را نشان ميدهد. مردم از فـقـر        
ـار       و محروميت، از حقوق هاي چـنـد ب
زير خط فقر و در حاليکه شاهد حقـوق  
هاي صدها ميليون توماني مقـامـات   
ــيــه                  و فســاد عــمــيــق در مــيــان کــل
کاربدستان حکومت هستند، کارد بـه    
استخوانشان رسيده است. بـي آبـرويـي       
عـمـيـق حـکـومــت سـرمــايـه داران و                
شکاف و چنددستگي آنها که هـر روز      
عمق بيشتري پيدا ميـکـنـد، فضـا را         
براي گسترش اعتراضات مردم بـطـور     

 محسوسي تغيير داده است.  
اعتراض بازنشستگان و فـراخـوان   
معلمان به اعتراض در هفته آيـنـده بـه        
مــوازات اعــتــصــابــات و تــجــمــعــات        
اعــتــراضــي کــارگــران کــه بــا داليــل            
مشابهي در اقصا نقاط کشـور ادامـه       
دارد، تاکيدي است بر خواست مـهـم و     
ـاالي   متحد کننده افزايش حقوق هاي ب
خط فقر. حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          
ـازنشـسـتـگـان،               معلـمـان، کـارگـران، ب
ـان بـيـکـار را بـه                    ـان و جـوان دانشجـوي
همبستگي هرچه بـيـشـتـر و تـقـويـت              

 مبارزات يکديگر فراميخواند.  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۶ سپتامبر  ۲۷ ، ۱۳۹۵ مهر  ۶ 
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سفـارت جـمـهـوري اسـالمـي در             
ســـوئـــد بـــراي روزهـــاي اول و دوم                 
ـاريـخ فـرهـنـگ                اکتبرلوکال انـجـمـن ت
جنوب سوئد در شهر لوند را رزرو کرده 
بود که براي انجام "خدمات کنسـولـي"    
به اين شهر بيايد. مخالفين جـمـهـوري     
ـا انـتــشـار يــک اطــالعـيــه                اسـالمـي ب
ـارسـي و                   ـانـهـاي ف مطبوعـاتـي بـه زب
ســوئــدي در مــحــل حضــور عــوامــل          
جمهوري اسـالمـي اعـالم تـظـاهـرات           
کردند و همزمان طي نامـه اي از ايـن         
مرکز فرهنگي خواسـتـنـد کـه لـوکـال           

 ۳۷ خود را به نمايندگـان رژيـمـي کـه           
سال است مشغول جنايت است کـرايـه     

 ندهد.    
بدنبال ايـن اعـتـراض ايـن مـرکـز             
فرهنگي در جوابيـه اي بـه مـا اعـالم             
داشت که آنها رزرو لوکال را لغـو کـرده     
اند وديگـر قصـد نـدارنـد بـه سـفـارت                

جمهوري اسـالمـي کـرايـه دهـنـد. در              
نامه اي که اين مرکز فرهنگي نـوشـتـه    

 از جمله آمده است:  
"جــمــهــوري اســالمــي ايــران يــک          
ديکتاتوري مذهبي است و مـا نـمـي          
ـان فـعـالـيـت سـفـارت                  خواهيـم مـيـزب
ـاشـيـم."        جمهوري در لوکال هاي خود ب
ـاه خـود نـيـز اشـاره             اين انجمن به اشتب
کرده است و مي نويسد به هنگام رزرو 
کردن لوکال ما مخالف پـرنسـيـپـهـا و        
ـا هـر          ارزشهاي خود يعني مخالـفـت ب

 گونه تبعيض، عمل کرده ايم.
ما از اقدام انجمن تاريخ فـرهـنـگ    
جنوب سوئد صمـيـمـانـه تشـکـر مـي            
کنيم. اين بدون شک يک سرشکستگي  
براي جمهوري اسالمي و مـوفـقـيـتـي          
براي مـخـالـفـان حـکـومـت اسـالمـي              
است. ما از ساير نهادهاي سوئدي نيـز   
ـا مـبـارزات           ميخواهيم در همـراهـي ب

مردم ايـران عـلـيـه حـکـومـت سـفـاک                
اسالمي، همين سياست را در پـيـش         

 گيرند.  
سفارتخانه جمهوري اسـالمـي در     
ارتباط با اين مساله هـنـوز واکـنـشـي        
نشان نداده است. جـمـهـوري اسـالمـي         
رسواي عالم است و ما اجازه نخواهيـم  
داد کــه چــهــره جــنــايــتــکــار خــود را              
بــپــوشــانــد. ايــن رژيــم تــنــهــا ســزاوار            
سرنگوني است و مبارزات مردم ايـران  
بهمراه حـمـايـت مـردم جـهـان ايـن را                  

 تضمين خواهد کرد.  
ـازه          به محض دريافت خـبـرهـاي ت
شما را از سير رويدادها مطلع خواهيـم  

 ساخت.  
 

تشکيالت خارج کشور حزب  
  -سوئد -کمونيست کارگري ايران

 مالمو
 ۶ ۲۰۱ سپتامبر  ۲۹ 

 
فلج کرده اسـت. امـا بـايـد مـتـعـيـن                
شود، پالتـفـرمـي بـا خـواسـت هـا و                
اقداماتي روشن را بـه يـک گـفـتـمـان               
عمومي تبديل کند، جواب ايـن و آن      
را بــدهــد. در ســطــح بــيــن الــمــلــلــي              
فعاليت هـاي ارزشـمـنـد مـوجـود را               
گسترش بدهد و به يک وزنه سـيـاسـي      
سينگين تبديل شـود. ايـنـجـا هـدف           
من باز کـردن ايـن وظـايـف نـيـسـت                

همانطـور کـه در ابـتـدا اشـاره کـردم                 
هدفـم تـوجـه دادن بـه فـعـالـيـن ايـن                    
جــنــبــش درمــورد ضــرورت افشــاي          
توجيهات مبني بر اسالمـي خـوانـدن      
جامعه و عقب راندن نيروها و احـزاب  
و رسانه هايي است که آب به آسـيـاب     

 اسالمي ها ميريزند.
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از    ۶۷ جمعي زندانيان سياسي در سـال       دسته  اعدام"
 فقيه و ملهم از غيب بود" معجزات ولي

 نکونام مشاور ارشد دادستان کل جمهوري اسالمي  
تـنـهـا کـاربـرد درون             ۶۷ اين دفاع ابلهانه از کشـتـار     

حکومتي دارد. مساله جنايات دهشتناک رژيـم در دهـه          
به يک مساله داغ سيـاسـي در جـامـعـه و در اذهـان                  ۶۰ 

عمومي تبديل شده و دارو دسته هاي حاکم را بـجـان هـم        
انداخته است. پسر مـنـتـظـري نـوار افشـاگـرانـه سـخـنـان                   
پدرش را علني ميکند، جالداني مثل مرتضوي از مـردم    
معذرت ميخواهند، امثال تاجزاده مردم را به بخـشـش و     
آشتي ملي فراميخوانند و در مقابل عاملـيـن مسـتـقـيـم         
اين جنايات نظير پورمحـمـدي و نـکـونـام کـه هـنـوز در                   
مصدر دستگاه آدمکشي حکومت قرار دارند، به احـکـام     
اسالم و واليت فقيه متوسل ميشوند و به جناح مـخـالـف    
يادآوري ميکنند که کشتارها کامال شـرعـي و فـقـهـي و            
اسالمي و از معجزات ولي فـقـيـه بـوده اسـت. ايـن نـوع                 
اظهارات به دار و دستـه هـاي حـاکـم کـه هـمـه قـدرت و                     
ثروت و موقـعـيـتـشـان بـه اسـالم وابسـتـه اسـت هشـدار                      
ميدهد که از خط قرمز ولي فـقـيـه و قصـاص و احـکـام                  
شرع اسالم عبور نکنند ولي براي مردم اين فراخـوانـي بـه      

 عبور از کل حکومت اسالمي است.   
دفاع از کشتارهاي حکومت با اتکا بر قوانين فقـهـي   
و شرعي به آن ميماند که کسي در دفـاع از هـولـوکـاسـت          
بگويد هيتلر راسيست بوده است! فاشيسم و اسـالمـيـسـم      
"منطق" يکساني دارند. تفاوت تنها در اينست کـه يـکـي        
جناياتش را نشانه برتري نژاد ژرمن و قدر قدرتي نـازيسـم     
ميداند و ديگري نشانه بـرتـري اسـالم و مـعـجـزات ولـي                
فقيه و الهامات غيبي! فاشيسم اسالمي همان فـاشـيـسـم      
هيتلري اسـت بـا دوز بـاالتـري از تـحـجـر و خـرافـات و                          

 خزعبالت غيبي و الهي.    
 ۶۰ براي مردمي که به دادخواهي کشـتـارهـاي دهـه         

برخاسته اند چنين توجيهات احمـقـانـه اي تـنـهـا تـاکـيـد                
ديگري برخواست و عـزم آنـهـا بـراي بـزيـر کشـيـدن کـل                        
ماشين آدمکشي اي است که نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي            
ناميده ميشود. خزعبالت امثال نکونـام و پـورمـحـمـدي          
در توجيه اسالمي جنايات حکـومـت تـنـهـا بـر ضـرورت              
مبرم جمع کردن بساط نظام و فـقـه و قصـاص و تـوحـش              
اسالمي از دولت وقوانين و از کل جامعه تاکيد مـيـکـنـد     

 و بس!  

در اخبار بود که زنان عـربسـتـان    
ســعــودي بــا انــتــشــار طــومــاري بــا          

ــش از            ــي ــزار زن       ۱۴ امضــاي ب ه
خواستار پايان يافتن نظام قيموميت 
مردان شدند. انـتـشـار ايـن طـومـار            
جــزئــي از کــمــپــيــنــي اســت کــه در            
ماههاي اخير در عربستان آغاز شده 
است. پيامهاي تـويـتـري بـا عـنـوان           
"زنــان ســعــودي مــي خــواهــنــد بــه             
سيستم قيموميت مردساالري پايـان  
دهند" و مد شدن دستبـنـدهـائـي بـا         
نوشته "من قيم خود هستم" از جملـه   

 فعاليتهاي ديگر اين کمپين است. 
کــريســتــيــن بــيــکــرل، يــکــي از         
کارشناسان ديده بان حقـوق بشـر در       
مورد اين کمپين ميگويد: "شگـفـت     
زده شدم، نه بخاطـر حـجـم گسـتـرده          
زناني که از ايـن کـمـپـيـن حـمـايـت               
کردند، بلکه بخاطـر خـالقـيـتـي کـه           
آنها در نشان دادن مخالفت خود در   
ايــن مــورد نشــان دادنــد". او ايــن                
حرکت اعتراضي را "غيرقابل تصور  

 و باورنکردني" توصيف ميکند.
زنان در عربستان براي مسافرت 
و گرفتن پاسپورت و ازدواج و طـالق  
و بسياري از فعاليتهاي اجـتـمـاعـي       
ديگر به اجازه شوهر و يا پدر و يا در 
هر حال قـيـم مـرد درخـانـواده نـيـاز              
دارند يعني عينا همـان بـيـحـقـوقـي         
فاحشي که بـه زنـان در ايـران و در                
ساير کشورهاي اسالمـزده تـحـمـيـل        
ميشود.  بهمين دلـيـل ايـن حـرکـت          
اعتراضي زنان عربستان از مرزهـاي  
اين  کشور فراتر ميرود  و بـيـانـگـر         

خــواســت زنــان در ايــران و در کــل              
جوامع اسالمزده است. در ايران نيـز   
مدتهاست جنبش گستـرده اي بـراي       
رهائي زنان وجود دارد و در سالهاي 
اخير در افغانستان نيز شاهد  شکـل  
گيري و پيشروي جنبـش رهـائـي زن        

 هستيم. 
جنبش رهائي زن در ايـران و در      
عربستان حکومتهائـي را بـچـالـش         
ميکشند که در شـرايـط حـاضـر در         
مــحــور دو بــلــوکــبــنــدي نــيــروهــاي         
ارتجاع اسالمي در منطقه در بـرابـر     
هم قرار گرفته اند. حکومتهائي کـه     
به يکديگر ميتازند وهمديگر را بـه      
تروريسم و توحش و خشونت مـتـهـم      
ميکنند اما در برخورد به جامعـه و    
بويژه زنـان اخـتـالفـي بـا يـکـديـگـر                
ندارند. تروريسم و توحش دولتـهـا و      
نيروهاي اسالمي قبل از هر چيز در   
بــرخــورد آنــان بــه زنــان خــود را بــه              
نمايش ميگذارد و به هـمـيـن دلـيـل        
زنان يک نيروي اجتـمـاعـي مـوثـر و          
کارساز براي بچالش کشيدن قوانيـن  
و مقدسات و ارزشـهـاي ارتـجـاعـي          
اسالمي و تعيين تکليف جامعـه بـا     
حــکــومــتــهــاي اســالمــي بــه شــمــار        
ميروند. جا دارد زنـان و کـل مـردم           
خواهان رفع تحقير و بيحقوقي هـاي    
فاحش اسالمي تحميل شده به زنـان    
ــگــر                ــان و دي ــانســت ــغ ــران، اف در اي
کشورهاي اسالمزده نيز پشتـيـبـانـي     
خود را از طـومـار زنـان عـربسـتـان             
اعالم کنند و به جـنـبـش "مـن قـيـم            

 خود هستم" بپيوندند. 
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 کشد" هزار ايراني را مي ۲۶ "آلودگي هوا هر سال 
 سايت خبر آنالين

ظاهرا آلودگي هوا به رقابت بـا جـمـهـوري اسـالمـي             
برخاسته است. حکومت اسالمي در يک تابستان چـنـديـن     
هزار زنداني سياسي را قتل عام کرد. تـعـداد دقـيـق ايـن             
قربانيان معلوم نيست ولي  با در نظر گرفتن ديگر کشتـار  
هاي دهه شصت و قتلهاي دولتي و اعدامهاي مستـمـر و     
جمعي و فردي که در تـمـام دوران حـاکـمـيـت جـمـهـوري                    
اسالمي صـورت گـرفـتـه اسـت مـيـتـوان گـفـت کـه ايـن                         
حکومت در کشتار دست کـمـي از آلـودگـي هـوا نـدارد.               
تفاوت اينجاست که هوا در کشـتـارهـاي حـکـومـتـي بـي             
تقصير است اما عکس قضيه صادق نـيـسـت. جـمـهـوري          
اسالمي عامل و مسـئـول اصـلـي آلـودگـي هـوا و کـال                       

 آلودگي محيط زيست در ايران است. 
"پـس از      سايت خبر آنالين در گزارش خود مينـويسـد  

انقالب صنعتي مشکالت محيط زيستي زيادي در دنيـا  
شدت گرفت و يکي از اصلي ترين آنها آلودگي هـوا بـود؛       
از آن زمان به بعد خودروها و کـارخـانـه هـا مـواد سـمـي                
زيادي را وارد هوا کردند و اين موضوع مسائل زيـادي را    

براي انسان ها به وجود آورد". اما مساله اصلي در هـمـه         
کشورها و بويژه در ايران کـارکـرد صـنـعـت و مـاشـيـن و                 
کارخانجات نيست، نحوه و شرايط و مناسـبـات کـارکـرد       
آنهاست. سوداندوزي سرمايه که در ايران با دزدي و چپاول 
و فساد همه جانبه دولتـي عـجـيـن شـده اسـت عـامـل و                   
مسئول آلودگي هوا و مـحـيـط زيسـت اسـت. در ايـران                    
جمهوري اسالمي نه تنها هيچ معيار و استانداردي بـراي    
حفظ محيط زيست وجود ندارد بـلـکـه دارو دسـتـه هـاي             
مافيائي حاکم افسار گسيخته بجان معادن و جنگـلـهـا و       
ذخاير آبي کشور افتاده اند و محيط طبيعي و اجتمـاعـي   

 ۲۶ زيست را در معرض نابودي قرار داده اند. در کشتـار     
هزار قرباني آلودگي هوا نيز دسـتـان جـمـهـوري اسـالمـي            
هويداست. مساله اصلي مردم ايران نه صنعت و ماشـيـن    
و کارخانجات، بلکه نظامي است که جامعه و طبيعت را   
در خدمت ثروت اندوزي آيت اهللا هاي مـيـلـيـاردر و دارو         
دسته هاي مافيائي حاکم به صالبه کشـيـده اسـت. بـراي            
حل مساله آلودگي هوا ابتدا بايد از شر آلودگي حکومـت  

 اسالمي رها شد. 
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اخبار و مـوضـوعـات بـرجسـتـه           
هفته اي که گذشت: تجمع اعتراضـي   
هزاران معلم بازنشست در سـطـحـي        
سراسري در تهـران و شـهـرسـتـانـهـا،            
ـيـامـهـاي              ـلـي و پ شروع سال تحـصـي
کارگران به ايـن مـنـاسـبـت و اعـالم             
خواستـهـايشـان، بـحـث داغ بـر سـر                
"اصالح قانون کار" و مقابله کارگـران    
بـا تــعـرضــي بــيـشـتــر بــه زنــدگـي و                

 معيشتشان.
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يک اتفاق مهم در هفتـه گـذشـتـه       
تجمع اعتراضي هزاران مـعـلـم بـود.         

مهر ماه بنا بـر فـراخـوانـي از            ۶ روز 
قبل معلمان بازنشستـه در تـهـران و          
البرز و شهرهاي اقـمـاري آن مـقـابـل          
ـلـف                مجلس و در اسـتـانـهـاي مـخـت
مقابل سازمان بازنشستگـي تـجـمـع       
ـنـا بـر گـزارشـي جـمـعـيـت                     کردند. ب
شرکت کننده در تـجـمـع اعـتـراضـي           
تهران به سه هزار نفر، در کرمانشاه به 
ـفـر و در گـيـالن بـه                       بيش از هـزار ن
هفتصد نفر مـيـرسـيـد. بـعـالوه ايـن               
تجمعات در شهرهاي ديـگـري چـون        
شـيـراز، اصـفـهــان، رشـت، کـرمــان،             
تبريز، ايالم، اليگودرز، همدان، خـرم    
آباد، مشهد، بهبـهـان، سـمـنـان، قـم           
ـيـه     برگزار شد. خواستهايي که در بيان
معلمان بازنشسته  به مناسبت ششم 
مهـرمـاه اعـالم شـده بـود، عـبـارت                
ــوق                 ــرازي حـــقـ ــمـــتـ ــد از هـ ــودنـ بـ
بازنشستگان فرهنگي سالهاي پيـش  

، همترازي حقـوق  ۹۴ و بعد از  ۹۴ از 
معلمان بازنشسته با شاغلين و بيـمـه   
اي کارآمد بود. و ايـن خـواسـتـهـا را           
معلمان بازنشسته با شعارهايي چون 
خط فقر سه ميليون، حقـوق مـا يـک        
ميليون، بيمه کارآمد، درمان رايگان 
ـيـشـتـري                 ـيـن و روشـنـي ب است، تعـي
دادند. بدين ترتيب تجمعات معلمـان   
بازنشسته در ششم بهمن همانطور که 
ـنـد، تـجـمـع         خود معلمان نيز ميگفت
ـلـکـه تـجـمـع           "سکوت مطلق" نبود، ب

 اعتراض و فرياد خواستهايشان بود.
در اين تـجـمـعـات مـعـلـمـان بـا              
اعتراض عليه دستمزدهاي زير خـط    

فر و شعار معـيـشـت، مـنـزلـت حـق            
مسلم ماست، صداي اعتراض هـمـه     
معلمان، کارگران و کـل جـامـعـه را           
نمايندگي کردنـد. و ايـن شـعـار هـا               
بيش از بيش پيوند مبارزات معلمان 
بازنشسته، معلمان شاغل، کـارگـران   
و بخش عظـيـمـي از جـامـعـه را بـه                
نمايش گذاشت. در اين روز معـلـمـان     
بازنشسـتـه در سـخـنـرانـي هـا و در                  
پالکاردهايشان اعتراض خـود را بـه         
حقوقهـاي نـجـومـي مـديـران اعـالم              
داشتند. و پالکارد معلمان کرمان بـا   

شــرمــنـدگــي مســئــوالن از      »شـعــار    
حقوق بـازنشـسـتـگـان، حـقـوق هـاي             

و در سـخــنــرانـي اي در            «نـجــومـي  
شيراز با همين مضمون که به شـعـار     
خط فقر سه ميليون، حقـوق مـا يـک        
ميليون ختم شـد، صـداي اعـتـراض           
کل جامعه به  شکاف عظيـم حـقـوق      
خود با حـقـوق مـديـران و بـه ابـعـاد                  
ـنـدگـي         بيسابقه فقر و فالکت را نـمـاي

 ميکرد. 
شــشــم مــهــرمــاه ســرآغــاز دور          
جديدي از مبارزات معلمان در شروع 
ـيـگـيـري                  ـلـي جـديـد و پ سال تحـصـي
خواستهايشان است. اين اعتراضـات   
ـتــرده                ــراضــات گسـ ـت ــار اعـ ـن در کـ
دانشجويان در اين روزهاي آغاز سـال  
تحصيلي حـال و هـواي ديـگـري بـه              
فضاي اعتراض در کل جـامـعـه داده      
است. معلمان همچنين خود را بـراي    

مـهـر روز        ۱۳ تجمـعـات سـراسـري         
ـنـد و           ۲۸ جهاني معلم آماده ميـکـن

کانون صنفي معلـمـان از شـهـرهـاي          
مختلف براي اين روز فـراخـوان داده         
اند. زمان اين تجمع ساعت هشـت و     
نيم تا يازده و نيم صبح سيزدهم مهـر  
ماه و مکانش در مراکز استانـهـا در     
ســازمــان آمــوزش و پــرورش و در              
شهرستانـهـا در نـواحـي و مـنـاطـق                

 اعالم شده است .
خواستهاي معلمان روشن اسـت.  
آنرا بارها و بارها در بيانيه هايشان و   
در تجمعات اعتراضي شان سـر داده    
اند. از جمله معلمان در قـطـعـنـامـه           
هــايشــان بــر خــواســت هــايــي چــون           
افزايش دستمزدها به باالي خط فقـر،  
تحصيـل رايـگـان بـراي هـمـه، لـغـو                 
مدارس خصوصي، بازسازي مدارس 
نا امن، پايان دادن به فضاي امنيتـي  

در آموزش و پرورش و در مـدارس،        
باال بـردن اسـتـانـداردهـاي آمـوزشـي            
و ... تـاکــيــد گــذاشــتــه انــد. و يــک                   
ـيـه مشـتـرک            ـيـان خواست مشخص ب
جعفر عظيم زاده از رهبران کارگري و 
اسماعيل عبدي از رهبران مـعـلـمـان     
معترض که در آستانه اول مه دادند و 
به کارزاري تبديل شد، خواست باطل 
شدن تمامي پرونده هاي تشکيل شده 
براي فعاليـن کـارگـري، مـعـلـمـان و              
ـنـي چـون       مردم معترض تحت عناوي
"اخالل در نظم و امنيت ملي"، است.   
ـيــه                ـيــان مضـمـون ايـن خـواســت در ب

ـيـن     ۱۳ معلمان به مناسبت  مهر چـن
آمده است: مختومه کردن پـرونـده و        
تبرئه معلمـان مـعـتـرض بـه وسـيلـه              
ـتـي و             ـي دستگاههاي قضايـي و امـن
پرهيز از پرونده سازي و امنيتي کردن 
مراکز آموزشي و حـمـايـت قضـايـي          
ــوقــي وزارت آمــوزش و              ــر حــق دفــت

ن صنفي. بـعـالوه در         پرورش از فعاال
اين بيانيه  بر خواستهاي ديگري چون 
ـيـن               رفع تبعيـض فـاحـش مـوجـود ب
فرهنگيان اعم از شاغل و بازنشستـه  
بــا ســايــر کــارکــنــان، صــدور پــروانــه          

ـيـف      هاي بال فعاليت براي تشکل تـکـل
در اسرع وقت توسط وزارت کشـور و    

، تقليـل روزهـاي     ١٠ کميسيون ماده 
تدريس آموزگاران و تـوجـه ويـژه بـه             
ــم آوردن                ــراه ــي، ف ــداي ــطــع ابــت مــق

زم و در حد استانـدارد در     امکانات ال
مدارس دولتي به منظور جلوگيري از 
ـلـي در                تنزل جايگاه و افـت تـحـصـي
ـتـي تـاکـيـد شـده اسـت.               مدارس دول
خواستهاي معلمان، خواستهاي همـه  
مردم است و مستقيما بـه وضـعـيـت       
آموزش کودکان ما مريوط است. در  

 ۱۳ رابطه با فراخوان اعتـراض بـراي       
ـيـم.               مهر وسيعـا اطـالع رسـانـي کـن
فراخوان ما بـه خـانـواده هـاي دانـش            
ــمــان شــاغــل و                ــه مــعــل آمــوزان، ب
بازنشسته در تمام شهرها، به کارگران 
و همه مردم اينست که وسيعا در اين 
تجمعات شرکت کنيم و به هر شکلي 
ـيـم حـمـايـت خـود را از                     ـتـوان که مـي
مبارزات معلمان و خـواسـتـهـايشـان        
اعالم کنيم. خصوصا اتحاد معلمـان   
و کــارگــران يــک فــاکــتــور مــهــم در             
پيشبرد اين خـواسـتـهـا و اعـتـراض             
عليه فقر و فالکت و سرکوبـگـريـهـاي     

 حکومت اسالمي است. 
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يک نکته قـابـل تـوجـه در اول مـهـر                 
ـيـامـهـاي کـارگـران و طـرح               امسال پ
ـيـامـهـا               خواستهايشان اسـت. ايـن پ
ـنـسـت کـه           بيش از هر چيز بيانگـر اي
ــش                 ــش از بــي ــارگــران بــي امــروز ک
اعتراضات خود را اجـتـمـاعـي مـي          
بينند و دارنـد بـا خـواسـتـهـاي کـل                  
جامعه به جلو مي آيند. دو نمونـه از     
اين پيامها، پيام بهنام ابراهيم زاده از 
چهره هاي شناختـه شـده کـارگـري و           
ديگري پيام سنديکاي شـرکـت واحـد      
به اين مناسبت است. بهنام ابـراهـيـم     
زاده فعال کارگـري و فـعـال دفـاع از             

ـنـد         ۲ حقوق کودک که هم اکنون در ب
دارالقـران زنـدان رجـايـي شـهـر بسـر                
ميبرد، پيام خود را بـا شـادبـاش بـه           
مناسبت شروع سال تحصيلي شـروع  
ـيـن آمـده            کرده و در بخشي از آن چـن
اسـت: "خـواسـتــهـاي مـا تـحـصـيــل                 
رايگان براي هـمـه و پـايـان دادن بـه                
پديده کودکان کار و خيابان، بازگشت 
دانشجويان ستـاره دار و وامـانـده از            
ادامه تحصيـل بـه دانشـگـاه، پـايـان             
دادن بـه بـازنشـسـتـه کـردن اجـبـاري               
استادان غير همسو، اجازه فعالت بـه    
نشريات و تشکل هاي دانشجويـي و    
ـتـن نشـريـات و               ـيـت يـاف امکان فعال
تشکلهاي دانشجويي تعطـيـل شـده،      
ـيـت آمـوزش و کـتـب              ـف باال رفتن کي
درســي بــا اســتــانــداردهــاي عــلــمــي         
ارزشمند امروز، عدالت آموزشي و از 
ـتـي در                  ـبـعـيـض جـنـسـي بين رفتـن ت

 آموزش است".
مــورد ديــگــر، بــيــانــيــه ســنــديــکــاي        
کارگران شرکت واحد به مناسبت فـرا  
رسيدن سال تحصيلي جديد است. در  
اين بيانيه بر ممنوعيت کار کودکان، 
برخورداري تمام کودکان از آموزش و 
پرورش رايگان و با کيفيت برابر و بـر    
همبستگي مبارزاتي با خـواسـتـهـاي     
معلمان و مشـخـصـا فـراخـوان روز              
ششم مهر ماه معـلـمـان بـازنشـسـتـه          
تاکيد شده است. در بـخـشـي از ايـن          
ـنـهـا کـار            پيام چنين آمده است: "نه ت
ـلـکـه                    کودکـان بـايـد مـلـغـي گـردد ب
وضعيت معيشتـي آنـهـا و خـانـواده            

هايشان مي بايست در الويت جامعه 
ـتـي قـرار             و در راس برنامـه هـاي دول
گيرد. سنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت             
واحد همچنين خواهان توقف اذيت و 
آزار و تعقيب و بازداشت کـارگـران و       
معلمين مـي بـاشـد. تشـکـل يـابـي               
مســتــقــل و تــامــيــن مــعــيــشــت بــا           
استانداردهاي رفاهي شـنـاخـتـه شـده        
بين المللي براي کارگران، معلـمـان و     
پرستاران کشور حق مسـلـم مـا مـي         
باشد و بـايـد بـه رسـمـيـت شـنـاخـتـه                 

 شود."
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اليحه "اصالح قانـون کـار" و تـدارک            
تعرضي که دولت تحـت عـنـوان ايـن         
اليـحــه در دسـتــور گـذاشــتـه اســت،             
همچنان داغ اسـت. ايـن اليـحـه بـا                 
موجي از اعتراض در ميان کـارگـران   
روبــرو شــده اســت. هــمــچــنــيــن بــه              
ــي در درون خــود                مــوضــوع جــدال
حکومت و شوراهاي اسالمي و دار و 
دسته هايشان تبديل شـده اسـت. در          
عکس العمل بـه ايـن اعـتـراضـات،            
ـتـهــاب                    آنـهـم در مـتـن فضـاي پـر ال
جنبش کـارگـري دولـت ضـمـن يـک               
ـنـکـه     عقب نشيني جبونانه و اعالم اي
ـتـن ايـن اليـحـه                امکان بـازپـس گـرف
وجود دارد، دست به جعل قانون کـار    
فعلي زده است. به اين صورت که دو    

قانون  ۲۱ تبصره (ز)  و (ح) به ماده 
اليحه "اصالحـيـه     ۴ کار را که در بند 

ـبـي وارد            ـل ـق قانون کار" آمده اسـت، ت
قانون کار موجود کرده اسـت. تـا در        
صورت ناگزير شدن به کنار گذاشـتـن   
اين اليحه اين دو بند را حـفـظ کـنـد.       
ــز                   ـي ــصــره نـ ـب ــن دو تـ مــوضــوع اي
بازگذاشتن کامل دست صاحبان کار 
در بيکار سازي کارگران با هر بـهـانـه      
اي چون تغيير ساختار صنايع در اثـر    
الزامات قانون و مقررات يـا شـرايـط      
اقتصادي، اجتمـاعـي و سـيـاسـي و            
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ـتـوانـد در ايـران          آيا کمونيسم مي
پيروز بشود؟ براي يافتن پـاسـخ بـايـد       
موضوع را در دوسطح بـررسـي کـرد:      
يک سطح پايه اي و استراتژيک، و يـک  

 سطح سياسي و مشخص. 
در سطح پايه اي اگر بخواهيم بـه    
ـيـم      ـن ـي اين سئوال جواب بدهيم بايد بب
ـيـن دو            که کال توازن قوا و شـرايـط ب
ـقـه       طبقه اصلي دنياي ما، يعني طـب
کارگر و طبقه سرمايـه دار، چـگـونـه         
اسـت؛ از نــظـر اقــتـصـادي، از نـظــر                
اجتماعي، و از نظر سياسي. در ايـن       
سطح پايه اي طبعا موضوع فقط بـه    
جامعه  ايران و شرايط امروز محدود 
نميشود. در ادامه بـحـث بـه اوضـاع          
جهاني خواهيم پـرداخـت ولـي اجـازه         

 بدهيد از شرايط ايران شروع کنيم. 
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ـيـل       ۵۷ انقالب  اساسا به ايـن دل
رخ داد کـه بـورژوازي در ايـران، چـه               
بورژوازي ايران و چه بـورژوازي غـرب     
در رابطه با ايران (بـه هـمـيـن خـاطـر            
ميگويم بورژوازي در ايـران) بـه بـن             

 ۱۳۴۲ بست رسيده بود. در   سـال           
اصالحات ارضي شده بود، سـرمـايـه    
داري رشد کرده بود، صدور سـرمـايـه      
به ايران و کال سـرمـايـه گـذاري رواج         
ـقـه کـارگـر                 پيدا کرده بـود و يـک طـب
جديدي پا بميـدان گـذاشـتـه بـود کـه             
حکومت شاه نميتوانست جوابـش را    
بدهد. ديکتاتوري آريامهري الزم بود  
براي اينکه بتوانند سود نـجـومـي از        
گرده طبقه کارگر بکشند و سـرمـايـه      
ـقـول        داري بتواند در ايران سودآور و ب
خودشان رقابتي باشد. ديـکـتـاتـوري        
الزم بود براي اينکه بازار ايران بتوانـد  
عــرصــه جــذابــي بــاشــد بــراي جــلــب          
ـتـوانسـت         سرمايه ها. اين وضعيـت ن
ادامه پيدا کند و حـکـومـت شـاه بـه            
بحران خورد و انقالب شکـل گـرفـت.      
در مقابل انقالب بـورژوازي در ايـران       
هر برگي که داشت رو کرد و بـاالخـره     

ناگزير شد متوسل بشود به خميني و 
ـنـي را           نيروي ارتجاع اسالمي. خـمـي
برجسته کردند و جلـو فـرسـتـادنـد از          
ترس اينکه چپ در ايران رشد کـنـد و     
بخصوص از ترس اينکه ايران تـحـت     
نفوذ و سلطه شـوروي قـرار بـگـيـرد.            

مرداد سـال   ۲۸ همان داستاني که در 
اتفاق افتاد، يعني نـگـرانـي کـه           ۳۲ 

دولت آمريکا و کـال بـورژازي غـرب          
ـفـوذ چـپ       داشت و براي جلوگيري از ن

هـم        ۵۷ دست بـه کـودتـا زد، در               
همين اتفاق افتاد. با اين فرق که ايـن    
بار بورژوازي ناگزير شد به حـکـومـت    
اسالمي و خميني رضايت بدهد. اين 
حــکــومــت، حــکــومــت مــطــلــوب و        
ـيـسـت. اگـر                استراتـژيـک بـورژوازي ن
ـفـوذ چـپ           فشار انقالب و هراس از ن
ـقـه سـرمـايـه دار ايـران يـا                    نبود طـب
بورژوازي غرب به اين رژيـم رضـايـت      
ـيـو        ـتـرنـات نميداد. ناگزير شدند چون آل
ديگري نداشتند. و هنوز هم آلترناتيو  

 ديگري ندارند. 
شـروع     ۵۷ بحراني که با انقالب  

شد، که ما آنـرا بـحـران حـکـومـتـي              
بورژوازي در ايـران مـي نـامـيـم، تـا               
امروز ادامـه دارد. بـه ايـن مـعـنـي                  
تــحــوالت ســه دهــه اخــيــر کــامــال             
ـلـي کـه        ـب متفاوت است با تحوالت ق
مثال از انقـالب مشـروطـه در ايـران           
شــروع شــد و در صــد ســال اخــيــر                 
شاهدش بوديم، نظير تحوالتي که در 
ـفـت در          جنبش ملي کردن صنـعـت ن

پيش آمد و هميـن طـور      ۳۰ سالهاي 
ـيـش از آن در               در دوره رضا خـان و پ

 دوره انقالب مشروطه. 
ثـمـره بـحـران و بـن               ۵۷ انقالب 

بست بورژوازي در ايران سرمايه داري 
بود ولي انقالب مشروطه و تحـوالت  
دهه سي  در ايـرانـي رخ مـيـداد کـه              
ـتـصـادي                اساسا از نـظـر سـاخـتـار اق
فئودالي و ارباب رعيتـي بـود و ايـن          

ـيــت تــا ســال               کــه    ۱۳۴۲ وضــعـ
ـيـدا                اصالحات ارضـي شـد ادامـه پ
کرد. اصالحات ارضي از باال انـجـام      
شد ولي رفرمي بود که سرمايه داري   
را کامال در ايران مسلط کرد و رشـد    
داد و کارگر صنعتي و مـدرن را بـه           
يک طبقه عظيم اجتمـاعـي در ايـران        
تبديل کرد. به همين خاطر تـحـوالت    
سياسي در اين دوره، در دوره  بعـد از    

اصالحات ارضي و بعد از آنکه نتايج 
اقتصادي و سياسي اش تثبـيـت شـد      

کـه     ۵۷ تـا       ۵۰ يعني از اوائل دهه    
ـقــالب رخ داد و تــا بــه امــروز بــا                  ان
ـبـل کـامـال و                 تحوالت دوره هـاي ق
اساسا متفاوت است. شرايط و قـواي  
طبقاتي و موقعيت نيروها و جنـبـش   
 ها کامال با دوره ماقبل فرق ميکند. 
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در دوره ماقبل اصالحات ارضي 
 ۲۸ و مشـخــصـا بـعـد از کــودتـاي                

مرداد چپ در ايران در بهترين حـالـت   
نوعي رفرم را نمايندگي مـيـکـرد در        
برابر جامعه فئودالي و در برابر سلطه 
ســرمــايــه خــارجــي. ايــن چــپ ضــد            
آمريکائي بود، استقالل طـلـب بـود،        
ـقـول خـودش ضـد "سـرمـايـه داري                  ب
وابســتــه" و صــنــايــع مــونــتــاژ بــود،           
خواهان رشد سرمـايـه داري مـلـي و           
صنايع سنگين بود، و کـال خـواهـان        
يک رفرمهائـي بـود کـه در جـامـعـه               
فئودالي مـوضـوعـيـت داشـت و بـه               
معني واقعي کلمه رفرم و اصالحاتي 
ـئـودالـي.     بود عليه حکومت و نظام ف
چپ حزب توده اساسا از اين نوع بـود  
ـنـطـور.     و نيروهاي چپ بعدي هم همي
چپ چريکي اساسا ضد آمريکائـي و    
استقالل طلب بود و بهمين خاطـر بـه     
بورژوازي ملي و سرمايه داري مـلـي     
معتقد بود. بورژوازي هنوز در ايـران     
مسلط نشده بود و دست باال نداشـت  
ـقـد و               ـيـز اسـاس ن و چپهاي آن دوره ن
اعـــتـــراصـــشـــان کـــمـــبـــودهـــاي و         
نارسائيهاي سرمـايـه داري در ايـران          

 بود.  
ايــن دوره      ۵۷ بــعــد از انــقــالب       

تاريخي تمام شد و دوره سربلند کـردن  
چپ در ايران کـامـال سـرمـايـه داري            
شــده آغــاز شــد. نــقــد ايــن چــپ بــه                
وضعيت موجود کامال متفاوت بـود  
با نقد و اعتراضي که نيـروهـاي چـپ      
در دوره قبل داشتند، نقد و اعتراضي 
ـيـت      که کال روشنفکران و جوانان و ال

 سياسي به حکومت شاه  داشتند. 
حکومت خمينـي مشـخـصـا از         
نــظــر ســيــاســي ايــن داســتــان ضــد             
آمريکائيگري و انقالبي گري اي کـه      
همه هويت اش ضديت با آمريکا بود 
را تمام کرد. رژيمي ضد آمريکائي تر 

ـيـز تـراز ايـن حـکـومـت و                    و غربسـت
نيست و مي بينيم چه بالئـي بـر سـر        

 جامعه آورده است. 
به اين ترتيب در يک تجربـه تـوده     
ـفـس       اي و اجتماعي اين داستان کـه ن
ضدآمريکائيگري امري مترقي است 
بپايان ميرسد. براي بخش عـمـده اي      
ـيـا هـنـوز ايــن                   از چـپ مـتــحـزب دن
داستان ادامه دارد، چپهائي مثل اس 
دبليو پي انگليس همه جا داريم ولـي    
در ايران اين پرونده بسته شد. از نـظـر      
سياسي و اجتماعي اين داسـتـان کـه      
گويا بدبختي مردم به اين خاطر است 
ـفـوذ        که جامعه زير سلطه آمريکا و ن
خارجي است به پايـان رسـيـد. هـيـچ           
حکومتي مستقل تـر از حـکـومـت           
اسالمي در تاريخ معاصر ايران نبوده 
است و در عين حال هيچ حکـومـتـي    
به اين اندازه ارتجاعي و سرکوبـگـر و     

 ضد انساني نبوده است.
از نظر اقتصادي هم ايـن نـظـريـه       
که گويا سرمايه داري در ايـران رشـد       
ـيـه سـرمـايـه داري                نکرده و بـايـد عـل

و    -بقول چپ آن زمـان         -کمپرادور 
عليه وابستگي جنـگـيـد و سـرمـايـه           
داري مســتــقــل قــرارســت ايــران را             
ـبـار و                گلستان کند کـامـال بـي اعـت
ورشکسته شد و اين داسـتـان هـم بـه         
انتها رسـيـد. بـر مـتـن ايـن شـرايـط                   

سـر   ۵۷ نيروي چپي از مقطع انقالب 
بلند کرد که نقد و اعتراضش به نفس 
سرمايه داري بود و نه وابستگي و نـه    
عقب ماندگي هاي سرمايه داري. و      
اين چپ در ادامـه خـودش بـه حـزب           

 کمونيست کارگري رسيد.  
بنابرين در يک سطح تـاريـخـي و        

 -عمومي و از نظر تحوالت تاريخـي 
اجتماعي و از نظر اقتصاد سـيـاسـي      

را بـايـد دوره        ۵۷ دوره بعد از انقالب 
ـقـد               مطرح شدن و هـمـه گـيـر شـدن ن
کمونيستـي در جـامـعـه ايـران و بـه                 
ـقـد       مسائل و مصائبش ناميد. اين ن
که مسائل کل جامعه و بـخـشـهـاي         
مختلف مردم ناشي از سلطه سرمايه 
است و نه وابستگي و يا کمـبـودهـاي    
سرمايه داري که نظر غالب در مـيـان   
بخش وسيعي از چـپـهـا در آن دوره              

 بود.
ـتـوان گـفـت بـا            به اين ترتيب مـي

از نظر عيني و اقتصادي  ۵۷ انقالب 

و اجتماعي نوبت چـپ در ايـران فـرا          
ـيـسـتـهـا.                رسيده است. نـوبـت کـمـون
منتهي کمونيسمي که ضد سـرمـايـه    
اســت يــعــنــي کــمــونــيــســم وقــعــي،          
کمونيسم کارگري در نقد و در تـمـايـز    
از کــمــونــيــســم ضــد "غــربــزدگــي" و            
ـيـسـم ضـد کـمـپـرادور و ضـد                   کمـون
صنايع مونتاژ. آنهـا هـر چـه بـودنـد             
کمونيسم نبودند، يا رفرميسم بـودنـد   
يا استقالل طلب و ضد بيگـانـه و يـا        
ضد فئوداليسم و طـرفـدار بـورژوازي        
ملي. جنبشهاي ديـگـري بـودنـد کـه           
ـيــسـم حـرفشــان را              تـحــت نــام کــمــون
مــيــزدنــد. بــعــد از انــقــالب اکــتــبــر            
کمونيسم در جهان مقبوليت وسيعـي  
پيدا کرده بود و هر کس اعتراضي بـه  
ـيـسـم              هر چه داشت تـحـت نـام کـمـون
حرفش را ميزد. در هر حال با انقالب  

ـيـسـمـهـاي غـيـر                ۵۷  اين نـوع کـمـون
کارگري نيز موضوعيت و شـرايـط و     
زمينه اجتماعي موجوديتشان را از     
دست دادند و به جامعـه و تـحـوالت        

 سياسي بي ربط شدند.  
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نه تنها در ايران بلـکـه در سـطـح         
جهاني هم ما امروز شاهد يک بحران 
همه جانبه بورژوازي هستيم. بـه يـک        
معنا بـحـران حـکـومـتـي بـورژوازي              
امروز جهـانـي شـده اسـت. در خـود               
آمريکا، در انگليـس، در يـونـان، در          
ترکيه همه جا ميبينيم حکومتها بـا    
مسائل و مشـکـالت تـازه و ادامـه             
ــي                    ــد. حـــتـ ــده انـ ــرو شـ داري روبـ
حــکــومــتــهــاي تــثــبــيــت شــده  در             
کشورهاي صنعتي پيشرفتـه بـا يـک        
ـنـد.     نوع بحران حکومتي روبرو هسـت
در کشــورهــائــي مــثــل آمــريــکــا و            
انگليس احزاب سنتي حکومـتـي بـه      
عـقـب رانـده مـيــشـونـد و احـزاب و                  
شخصيتهاي غير سنـتـي جـلـو مـي          
آيند. کال اوجگيري بحران اقتـصـادي    

 ۲۰۰۸ و سقوط وال استريت در سال 
و عواقب سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي و                
عقيدتي و فلسفي اش بورژوازي را از 
هر نظر در بحران فرو برده اسـت و بـه       

 ۸ صفحه 
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اين معني بحران حـکـومـتـي کـه از            
شمسي بـورژوازي در ايـران          ۵۰ دهه 

داشت امروز تقريبـا بـه يـک مسـالـه            
 جهاني تبديل شده است.  

ـنـهـا بـا              اين بحران حـکـومـتـي ت
ـتـوانـد     آلترناتيو چپ و کمونيستي مي
به نفع توده مردم حل بشـود. از نـظـر         
شرايط عيني پـاسـخـگـوي مسـائـل           

ـقـه                -جامعه  ـقـط طـب مسـائـل نـه ف
کــارگــر کــه راه نــجــاتــش هــمــيــشــه            
ـلـکـه مسـائـل            کمونيسم بوده اسـت ب
گريبانگير همه بخشهاي جامعه، نود 

چــه در ســطــح        -و نــه درصــدي هــا       
منطقه اي و چه در سطح ايـران و چـه       
در سطح جهاني کمونيسم است. ايـن     
ـيـو            يک امر واقعي و عيـنـي و ابـژکـت
است و به احزاب و ادعاها و بـرنـامـه      
ها و سياستهـا و شـعـارهـا و غـيـره               
ربطي ندارد. بطور عيني جامـعـه بـه       
اينجا رسـيـده اسـت. شـرايـط، رشـد              
اقتصاد، سلطه سرمايه داري و تـوازن  

 قواي طبقاتي به اينجا رسيده است. 
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ـيـم بـطـور         ـن حاال اجازه بدهيد ببي
مشخص در شرايط سـيـاسـي امـروز       
ايران اين وضعيت عـمـومـي چـطـور          

 خودش را نشان ميدهد. 
ـقـات از طـريـق           ما معتقديم طـب
جنبشهاي اجتماعي مختلـف رو در      
روي يکديگر قرار ميگيرند و احـزاب  
ـنـدگـان سـيـاسـي          و شخصيتها و نماي
طــبــقــات از طــريــق و در دل ايــن                  
جنبشهاي اجتماعي فعال ميشوند و   

 در سياست دخالت ميکنند. 
امروز در جامعه ايران مشخصـا  
سه جنبش را مشاهده ميکنيم. ايـن     
بحث را در کنگره سوم حزب منصور 
حکمت مطرح کـرد و تـا امـروز بـر               
سياستهاي حزب نـاظـر بـوده اسـت.           
اساس بحث اينسـت کـه مـا بـا سـه              
جنبش عمده در جامعه ايـران روبـرو       
هستيم: يکي جنبش ملـي اسـالمـي       
که بخشي از حکومت است، بخـشـي   
هنوز در حاکميت است و بخشي هـم    
ـبـش      به اپوزيسيون رانده شده. اين جـن
ملي اسالمي زمـان شـاه هـم وجـود           
داشت. و ارتـجـاعـي تـريـن و راسـت              
ترين بخش اش خميني و دارودسـتـه       
اش بودند که به حکـومـت رسـيـدنـد.        
امروز هم اين جنبشي است با هـدف    

استحالـه حـکـومـت و حـفـظ نـظـام                 
موجود. عمر اين جنبش با تمام شدن 
عــمــر جــمــهــوري اســالمــي بــپــايــان         

 ميرسد. 
ــر جـــنـــبـــش            ــگـ جـــنـــبـــش ديـ
ـيـسـم           ناسيوناليسم فارس، نـاسـيـونـال
ايراني پروغرب اسـت کـه سـلـطـنـت             
طلبان و جمهوريخواهان ملي و غيره 
را شامل ميشود. اين جنبش ازتخت  
افتادگان است. جنبش نيروهائي کـه     
قـدرت در دســتـشــان بــود و در اثــر               
انقالب از دست دادند. مردم اينها را    
بزير کشيدند منتهي امروز جمهـوري  
اسالمي چنان بـالئـي بـر سـر مـردم              
ـيـروهـا فـرصـتـي          آورده است که اين ن
براي عرض اندام يافته اند و ميتوانند 
ـنـده             مدعي باشند کـه بـاالخـره نـمـاي
حکومتي بهتر از جمهوري اسـالمـي   
بوده اند و يا در آينده     خواهند بـود.  
اين جنبشي است که اساسا روي دول   
غربي حساب باز کرده اسـت، بـطـور        
ـقـالب           ـيـه ان اصولي و استراتژيک عـل
است و معتقد است انقالب کـار بـي       
سرو پا ها است و هرج مـرج اسـت و       
غيره. اين جنبش با اتکا به رژيم چنج  
و يا کـودتـا و يـا تـحـوالتـي از بـاال                  

 ميخواهد بقدرت برسد. 
ـبـش           و باالخره جنبـش سـوم جـن
ـيـروهـاي             کمونيسم کـارگـري اسـت. ن
ـنـد ولـي              کمونيست ديگـر هـم هسـت
ـيـسـم      همانطور که توضيح دادم کمـون
کارگري کمونيسم ايـن دوره اسـت و           
اين جنبش است که از نظر اجتماعـي  
و اقتصـادي و سـيـاسـي جـوابـگـوي              
مسائل جامعه است. اين جنـبـش را      
حزب ما نمايندگي ميکند و سـتـون       
ـيـسـت      فقرات اين جنبش حزب کمـون
کارگري است. بـرنـامـه و مـبـارزه و               
هدف اين حزب که همانطور که گفتـم  

ـقـالب               ـقـه اش بـه ان  ۵۷ ريشه و ساب
برميگردد اين هست که کل مـبـارزه     
عليه سلطه سرمايه، يـعـنـي مـبـارزه        
عليه تبعـيـض و نـابـرابـري، مـبـارزه              
ـيـحـقـوقـي،          عليه فقر، مبارزه عليـه ب
ـيـه       مبارزه براي آزادي زن، مبارزه عـل
ـيـان          اعدام، مبارزه بـراي آزادي زنـدان
ـيـد       سياسي، مبارزه براي آزادي بـي ق
شرط بيان و مـطـبـوعـات تشـکـل و           
ـنـدگـي کـنـد و            تحزب و غيره را نمـاي
سازمان بدهد و رهـبـري کـنـد. وجـه             
ـيـه چـپ       تمايز کمونيسم کارگري با بق
ـتـصـاد        فقط اين نيست که  از نظـر اق

سياسي متعلق به دوره سلطه سرمايه 
داري در ايران است. اين وجه تمايز از  
نظر سـيـاسـي تـرجـمـه مـيـشـود بـه                    
ـيـسـم در        دخالتگري  وسيع اين کمـون
جامعه و نمايندگي کردن بـخـشـهـاي     
ــلــف جــامــعــه کــه مســائــل و           مــخــت
مشــکــالتشــان نــاشــي از ســلــطــه و           

 کارکرد نظام سرمايه داري است. 
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از نظر اجتماعي تـحـول ديـگـري       
که ميشود گفت در ده سال اخـيـر رخ     
داده ايــنــســت کــه يــک نــيــروي چــپ            
اجتماعي پا به عرصه گذاشته اسـت،  
در ايـران و در هـمـه جــهـان. گـرچــه                   
ـيـرو خـودش را                  ممکـن اسـت ايـن ن

و بخش اعظمشان  -کمونيست نداند 
ـنـد      و    -هم خود را کمونيست نميدان

حتي ممکـن اسـت بـخـاطـر تـجـربـه               
ـيـسـم      شوروي نظر خوشي هم به کمـون
نداشته بـاشـد ولـي از نـظـر آمـال و                   
خواستهايش و مضمون اعتراضش و 
از نظر راديکاليسمي که دارد و نحـوه  
اي که به جامعه نگاه ميکند چـپ و      
ـيـروي وسـيـعـي               انقالبي است. ايـن ن
اسـت. يـک بـخـش  فـعـال و وسـيــع                     
ـيـرو         جنبش رهائي زن در ايران ايـن ن
ـنـطـور.       است. جنبش جوانان هم همـي
ــوع                ــمــاعــي هــيــچ ن ايــن چــپ اجــت
ناخالصي مذهبي ندارد، به هيچ نـوع  
ضدآمريکائيگري از نـوع جـمـهـوري       
اسالمي و يا چپ سنتي در ايران و يا 
ـيـه اس         از نوع چپ مريخي اروپا شـب
دبــلــيــو پــي آلــوده نــيــســت؛ بــا ايــن             
جريانات تعيين تکليـف کـرده اسـت        
چون همانطور که گفتم از نظر واقعـي  
و اجتماعي شرايط طوري هست کـه    
چپ اجتماعي نميتواند چنين نظراتي 
داشته باشد. حضور تعيين کننده اين  
چپ را در جنبش اشغال در غـرب و        
در انقالبات موسوم بـه بـهـار عـربـي          
شـاهــد بــوديـم. گــفــتــمــان نــود و نــه               
درصدي ها در برابر يک درصـديـهـاي    
حاکم که امروز وارد فرهنگ سياسي 
همه احزاب و حتي دولتها و نهادهاي 
بين المللي شده است از دستاوردهاي 
ـيـن          اين چپ اجتماعي است. هـمـچـن
ـيـم مـردم در           ـق خواست دخالت مسـت
ـبـش                امور جامعه کـه يـک رکـن جـن
ـيـت و               اشغال بود و تـاکـيـد بـر انسـان
آزادي و رهائي انسـان کـه در شـعـار           
ــي" در                 ــان آزادي کــرامــت انســان "ن
انقالب مصر خـود را نشـان مـيـداد           
جلوه ديگري از حضور چپ اجتماعي 

 در تحوالت سالهاي اخير است. 
ــگــر                 ــز امــروز دي ــران نــي در اي
انقالبيگري و راديکاليسم با دفـاع از    
حقوق انسانـي در جـامـعـه تـعـريـف              
ميشود و نه با آمريکائي ستيزي و يا 
طرفداري از رشـد صـنـايـع مـلـي و                 
صنايع سنگين و غـيـره. بـراي چـپ              
سنتي ايران دفاع از حقوق انسـانـي و     
ــه اعــدام و دفــاع از                 ــارزه عــلــي مــب
آزاديهاي بي قيد و شـرط و مـبـارزه            
براي حقوق زنان و غـيـره يـا اسـاسـا              
مـطــرح نــبـود و يــا تــحـت الشـعــاع               
ضديت با آمريکا و مبارزه عليه شـاه  
بعنـوان سـگ زنـجـيـري آمـريـکـا و                 
مبارزه  براي استقالل و رشد صـنـايـع    
ـنـهـا            ملي و غيره قرار مـيـگـرفـت. اي
خصلت نما و هويت چپ آن دوره بود. 
چپ اجتماعي در ايـران و در ديـگـر            
کشورها، نه از اين سابقه و تاريخـچـه   
مي آيد و نه از لحاظ نظري و افـق و        
سياست قرابتي بـا آن دارد. بـخـاطـر            
شرايط عيني امروز و نه به اين دليـل  
که اين چپ کتابهاي بيشتري خـوانـده   
و مارکسيسم را بهتر شناخته اسـت.    

ايدئولوژيک نيست. از   -مساله نظري
نظر اجتماعي و سياسي نيروي چـپـي   

هست  -و در سطح جهاني -در ايران 
که راديکاليسم و ترقيـخـواهـي را بـا         
ـيـرو            انسانيت تعريف ميکـنـد. ايـن ن
ـيـسـت      ممکن است بخودش سوسيـال
نگويد ولي طرفدار برابري و آزادي و       
رهائي انسان و عليه يک درصديـهـاي   

 حاکم است.
ـيـسـم      اين چپ اجتماعي را کمـون
کــارگــري و حــزب مــا نــمــايــنــدگــي           
ـيـت     ميکند. اين چپ کامال اين ظـرف
ـيـا       و قابليت را دارد که برنامه يـک دن
ـيـروي      بهتر را برنامه خود بداند و به ن
فعاله اش تبديـل بشـود. و ايـن فـي              
ـتـاده      الحال  در سطح معيني اتفاق اف
است. ازين نقطه نظر هم بـايـد گـفـت          
شــرايــط اجــتــمــاعــي در ايــران بــراي          

 کمونيسم فراهم هست. 
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در آخر الزم است نکـتـه ديـگـري       
هم مطرح کـنـم کـه بـه وضـعـيـت و                  
موقعيت جنبشهاي راسـت در ايـران       

 مربوط ميشود. 
در تاريخ صـد سـال اخـيـر ايـران            
مذهب و ناسيوناليسـم بـه کـرات در          
کنار هم و به کمک هم (در نـود و نـه          

 -درصد اوقات) و يا در رقابت با هم 

بـه     -مثل دوره جـمـهـوري اسـالمـي         
تـحــوالت شــکــل داده انــد، بــقــدرت          
رسيده اند و يـا در اپـوزيسـيـون قـرار            
گــرفــتــه انــد. انــقــالب مشــروطــه را            
باالخره مشروعه چـي هـا عـمـال بـه            
شکسـت کشـانـدنـد و ديـکـتـاتـوري               
رضاخاني از آن شرايط سـر در آورد.        
در دوره بعدي در نهضـت بـاصـطـالح       
ــت هــم                 ــعــت نــف ــي کــردن صــن مــل
ارتجاعيوني نظير آيت اهللا کـاشـانـي      
ـبـش                  که باالخـره از پشـت بـه آن جـن
خنجر زد و يا نيروهاي ملي مذهـبـي   
نظير نهضت آزادي در کنار مصدق و 
جبهه ملي شرکت داشتند که رقـابـت   
و کشــمـکــشـهــايشـان و بــخـصــوص           
هراس همگي آنها از رشد حزب تـوده  
و نفوذ شوروي نهايتا زمينه کـودتـاي   

مرداد را فراهـم کـرد. هـمـيـشـه             ۲۸ 
ـيــســم و                     ـلــقــمــه اي از اســالمـ مـ
ناسيوناليسم دسـت انـدر کـاربـوده و             
هميشه بورژوازي ايران به کـمـک ايـن        

 دو قدرت را حفظ کرده است. 
اين دور باطل با روي کـار آمـدن       
جمهوري اسالمي به اتمـام مـيـرسـد.       
بيش از سـه دهـه اسـت مـذهـب در                
ـيـل                   حکومت اسـت و بـه هـمـيـن دل
جامعه اي ضد مذهبي تر از جامعـه  
ـيـد. اگـر               ايران در دنيا پيدا نـمـي کـن
روزي يــک رفــرانــدوم آزاد در ايــران              
صورت بگيرد خواهيد ديد که بخـش  
اعظم مردم بـخـصـوص نسـل جـوان            
کامال اته ئيست است و کسي هم که 
اته ئيست نيست ضد مذهـب حـاکـم      
ـبـايـد              است، معتقد اسـت مـذهـب ن
حکومت کند، معتـقـدسـت مـذهـب        
نبايد در قوانين دخالت کند، کـامـال     
سکوالر است. به نـظـر مـن جـامـعـه           
ايران از هر جـامـعـه اي سـکـوالرتـر             
ـتـم           است و علت هم همـانـطـورکـه گـف
اينست که يک حکـومـت خـونـريـز و          
جـالد مــذهــبــي ســر کــار اســت کــه             
جامعه را به سـمـت سـکـوالريسـم و            

 ضديت با مذهب رانده است. 
ـقـطـه نـظـر دوره              بنابرين از ايـن ن
اسالم مستضعف پناه و اسـالم ضـد       
آمريکائي و اسالم معترض و غـيـره       
که در زمان شاه مطرح و فعال بـود و      
با امثال دکتر شـريـعـتـي و نـهـضـت            
آزادي و نيروهاي ارتجاعي تري نطيـر  
فدائيان اسالم و اخوان المسـلـمـيـن و       
غيره نمايندگي ميشد در ايران پرونده 
اش کامال بسته شد و کنار رفـت. بـا      
حاکميت جمهوري اسالمـي مـذهـب      

 ۷ از صفحه 

 ۱۳ صفحه 

 �C( ا�#از Bی�وز� 
���ی�( در ای�ان



 9 ۶۸۰شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

دوستان عزيز و حضار گـرامـي اجـازه      
بدهيد مـن هـم سـخـنـانـم را بـا يـاد                   
فراموش نشدني همه جانباختگان راه   
آزادي، برابري و زندگي انسـانـي و بـا          
ـه     احترام بي پايان به مادران خاوران، ب
پدران و فرزنداني که ستونهاي جنبـش  

 دادخواهي هستند آغاز کنم.
همه ميدانيم که در دهه شصت، يکي 
از خونين ترين قتل عامهاي زندانيـان  
سياسي در تاريخ جهان بوقوع پيوسته 
است که از نظر ابعاد و عمق قسـاوت    
و توحش در تاريخ معاصر جهـان کـم     

 نظير است.
ما ميتوانيم و بايد کـاري کـنـيـم کـه            
جنايات اين دهه که براستي خصـلـت     
نــمــاي هــمــه رذالــتــهــا، شــقــاوتــهــا و          
ظرفيتهاي جنايت تـوسـط يـک رژيـم           
سرمايه داري اسالمي است با عنـوان  
هــــولــــوکــــاســــت اســــالمــــي، در          

انـگـيـزاسـيـون قـرون وسـطـي،              کنـار    
هولوکاست فـاشـيـسـتـي نـيـمـه قـرن                
بيست و نام خميني و رفسـنـجـانـي و       
خامنه اي و دار و دسته شان در کـنـار     
ـلـر،          نرون، چنگيز، موسوليـنـي، هـيـت

 سوهارتو و پينوشه قرار گيرد.
با شور وشعف فراوان بايد اعـالم کـرد     
که جنبش دادخواهي با چنين هـدفـي     
در ماههاي اخير خيز بزرگي برداشـتـه   

 است.
سه مـحـورصـحـبـتـهـاي مـن ايـنـهـا                
هستند: زمينه ها، عواقب، جـنـبـش       

 دادخواهي
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ـه دو             چرا سران حکـومـت اسـالمـي ب
سري قتل عام زندانيان سياسي دسـت  

 زدند؟
حسن خميني، نوه آن تبهکار اسالمي 
منفور در يک جمله کوتاه پـاسـخ ايـن        
سئوال را داده است: "اعـدامـهـا بـراي           
حــفــظ انــقــالب اســالمــي ضــرورت          

 داشت" به همين سادگي!
حکومت اسالمي با کشتار اول قصـد  

اراده مردمي را در هم  داشت آرزوها و
بشکند که در فضاي بـعـد از سـقـوط         
سلطنت متشـکـل مـيـشـدنـد، شـورا            
تشــکــيــل مــيــدادنــد، اعــتــصــابــات        

ـه چـيـزي             کارگري راه ميانـداخـتـنـد، ب
کــمــتــر از بــرابــري کــامــل زنــان تــن              
نــمــيــدادنــد و در خــيــابــانــهــا شــعــار           
ـه               ـه شـرقـي اسـت ن ميدادند: "آزادي ن
غـربــي اســت، جــهــانـي اسـت"، "مــا              

 انقالب نکرديم تا به عقب برگرديم".
ــان دادن بــه                  ــاي ــراي پ ــار اول ب کشــت
مقاومت مـردم در مـقـابـل ارتـجـاع             
ـقـالبشـان              نوپاي اسـالمـي و ادامـه ان

خــرداد    ۳۰ بـود. و بــه ايــن تــرتـيــب              
ـه       ۵۷ شـهـريـور         ۱۷ ادامه   ۶۰  ـق حـل

ـه بـا             ديگري از زنجير خـونـيـن مـقـابل
 انقالب مردم ايران بود.

عمليات پـيـشـاپـيـش         دومي اما يک 
 براي مقابله با دو خطر سياسي بود:

) احتمال عصيان مردم در صـورت     ۱ 
 پايان جنگ

) تـعـداد زيـادي زنـدانـي سـيـاسـي               ۲ 
کمونيست و آزاديخواه که بـخـشـا در        

 آستانه بازگشت به جامعه بودند
اسـتــراتــژيســت هــاي رژيــم اســالمــي        
خوب ميدانستند پايان جنـگ مـيـان      
دو حکومت ميتـوانـد آغـاز جـنـگـي           
ميان مردم و حکـومـت بـاشـد. آنـهـا            
خوب ميدانستند هم براي پايـان دادن    
به جنگ و هم براي کشـتـار زنـدانـيـان        
سياسي به اتوريتـه درون حـکـومـتـي          

 خميني نياز دارند.
ـه جـاي شـربـت                     آنگاه کـه خـمـيـنـي ب
شيرين فتح کـربـال وقـدس بـا خـفـت               

ـه               تمام  جام زهـر سـرکشـيـد، شـبـح ب
پاخاستن جامعه اي که هر مطالبـه و    
هر خواستش را با ماليخوليـاي فـتـح      
کربال و قدس به خـون کشـيـده بـودنـد          
باالي سر حـکـومـت اسـالمـي چـرخ             

از تـرس تـبـديـل           ۶۷ ميزد. قتل عام 
شدن اين شبح به جـنـبـشـي زيـر و رو            

 کننده بود.
نه تـنـهـا     ۶۷ و به اين ترتيب با کشتار 

خواستند جامعه را مـرعـوب کـنـنـد          
ـه هــمــان انــدازه مــهــم،                      ـه بـ ـلــکـ بـ
مــيــخــواســتــنــد هــزاران هــزار انســان        
ـلـوري از          شريف و آرمانخواه را کـه تـب
آرزوها و آمالهاي انساني مردم بودنـد  
پيش از اينکه به صـف يـک جـنـبـش            
ـه        عليه حکومت اسالمي بپيـونـدنـد ب

 خاک و خون بکشند.
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جنايات جمهوري اسالمي در هـر دو      
دوره حـتــي هـدفــي بســيـار فــراتـر از               
سرکوب سياسي و به خفقـان کشـيـدن      
جامعه داشت: بي ارزش کـردن جـان          
انسان، در هم شکستن احترام و عـزت  
انساني، ويـران کـردن روح شـادابـي،             
اعتماد بـنـفـس و در هـم شـکـسـتـن                 

 هرگونه اميد به تغيير.
ـه کشـتـار             ـقـط ب بي دليل نيست که ف
ـلـب و روح                      بسـنـده نـکـردنـد. آنـهـا ق
مادران و پدران زيادي را با شـيـريـنـي       
تجاوز به دختران اعدام شده لـگـدمـال    
کردند. آنها عالوه بر درهم شـکـسـتـن      
جســم زنــدانــيــان، بــا بــراه انــداخــتــن            
نمايشات انکار آرمانهاي خود، خـود    
شکني اعتقادي و سياسي، انـکـار و       
ـه جـامـعـه                نفي شخصيـت خـود رو ب
حرمت و عزت جامعه را هـدف قـرار       
دادند. آنان با گورهاي بي نام و نشـان       
ـه هـاي مـقـاومـت در             خواستند نشان
ـه آزادي و                مقابل ارتـجـاع و عشـق ب

 انسانيت را از جامعه پاک کنند.
و البته اين درجه سـبـعـيـت از عـهـده           
جانوراني به خوبي برميايد که بتواننـد  
مدرنترين دستاوردهاي شکنجه را بـا    
قساوتبارترين راهنـمـاي شـکـنـجـه و           
ارعاب يعـنـي کـتـاب مـقـدس قـران              
ـلــفـيــق دهـنــد. و ايــنـهــا اسـمــشــان                 ت

 اسالميون در خدمت سرمايه است.
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و هــمــه ايــنــهــا بــي تــرديــد عــواقــب             
انساني، اجتماعي، رواني و سـيـاسـي    
ـه              گسترده اي بر جـامـعـه ايـران داشـت

 است و التيام آن طول خواهد کشيد.
در کنار انسانهاي دوست داشـتـنـي و      
چــهــره هــاي زيــادي کــه يــادشــان در            
ذهـنــمــان و عشــقــشــان در قــلــبــمــان           
هميشه زنـده خـواهـد بـود سـه نسـل                 
کــامــل از ايــن جــنــايــت کــم نــظــيــر             
صدمات جبران نـاپـذيـري ديـده انـد:            

پـدران، نسـلـي از         نسلي از مادران و   
همسـاالن و نسـلـي از فـرزنـدان ايـن                 
جانباختگان به عنـوان شـاهـدان زنـده         

 اين جنايت.

اما عليرغم اين همه شکنـجـه و ايـن        
همه اعدام و اين همه درنـدگـي عـلـيـه        
جامعه و زنـدانـيـان سـيـاسـي هـرگـز                 
ـقــان                    ـه خـف نـتـوانسـتـنـد جـامــعـه را ب
بکشند. اعتصـابـات کـارگـري مـوج           
ميزند. مدرنترين جنبشهاي سيـاسـي    
مثل عليـه اعـدام و دفـاع از حـقـوق                
کودکان و برابري زنـان مـوج مـيـزنـد.          
ـه                  مذهـب و شـريـعـت دسـت انـداخـت
ميشوند. مهمتر حتي اسراي سياسي  
حکومت با اينکه طـنـاب دار بـاالي          
سرشان تاب ميخورد با جسارت تمام 
از درون همان زندان بـا زنـدانـبـانـان و            
حکومتش مبارزه ميکنند. و امـروز     
جنبش دادخواهي که مثل يک بـهـمـن    
ـه خـوبـي         بر سرحکومت فرو ميريزد ب
نشــان مــيــدهــد کــه تــيــر زهــرآگــيــن           
جمهوري اسالمي که به قلب جـامـعـه    
ـه          پرتاب کرده است با سرعـت تـمـام ب
سمت قلب کثيف خود نظام حاکـم در    

  حرکت است.
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جــنــبــش دادخــواهــي بــه طــورســاده          
جنبشي براي بـازگـردانـدن حـرمـت و          
انسانيت به جامعه است. از آنـجـا کـه       
اين کار ممکن نيست مگر بـا کـنـار        
زدن نظامي که حـرمـت و انسـانـيـت            
جامعه را لگـدمـال کـرده اسـت پـس            
جــنــبــش دادخــواهــي اگــر بــخــواهــد          
ـه عـنـوان                    پيـروزشـود نـاگـزيـر بـايـد ب
بخشي مهم از جـنـبـش سـرنـگـونـي              
راديکال حـکـومـت اسـالمـي عـمـل              

 کند.
اما حکومتهايي که مرتکب جنـايـت   
عليه بشريت شده اند هم در سـازمـان     
دادن آن جــنــايــتــهــا و هــم درشــيــوه              
سرکوب و شکنـجـه و کشـتـار و هـم              
بــراي فــرار از تــعــقــيــب و مــجــازات            
درسهاي گرانبهايي براي آمـوخـتـن از      
همديگر دارند. جنايتکاران جمـهـوري    
اسالمي قطعا تجارب ديکتاتورهـاي  
قبل از خود را براي در هـم شـکـسـتـن        
جامعه بکارگرفته اند و قـطـعـا بـراي           
ـه ايـن                 فرار از مـجـازات هـم از تـجـرب

 ديکتاتورها ياد خواهند گرفت.
ـه شـيـوه هـاي مشـتـرک فـرار                 اينجا ب

محاکمه و مـجـازات در مـقـابـل             از 
جنبشهاي دادخواهي خيلي مختصـر  

 اشاره ميکنم:
جهان سرمايه داري پر از ديکتاتـور و    
جنايتکار، پر از جنايت عليه بشـريـت   
ـه آنـان          و پر از جنبش دادخواهي عـلـي

 است.
تجربه جنبشهاي دادخواهي در آلمان، 
ـقـال، يـونـان، انـدونـزي،                اسپانيـا، پـرت
رواندا، روسيه و کشورهاي آمـريـکـاي    
التين و جنوبي درسهاي زيـادي دارد      
که نشان ميدهد چگونه و با چه شـيـوه   
هاي مشابهـي تـالش مـيـکـنـنـد از              

 مجازات فرار کنند.
ـ آشتي ملي: همانهايي که در قـدرت    

ـه خـاک                بخش اعظم يک "مـلـت" را ب
ســيــاه مــي نشــانــنــد وقــتــي نــوبــت             
مجازاتشان ميرسد ياد "آشتي مـلـي"    
ـقـاي جـنـوبـي بـا                  مي افتند. در آفـري
همين حقه بازي نـخ نـمـاي سـيـاسـي             
باالخره مانع دادگاههاي علني خيلـي  

 از جنايتاکاران شدند.
ـ مصونيت قضـايـي: جـنـايـتـکـاران              

مــثــل دوران حــکــومــتــشــان بــعــد از          
ســرنــگــونــي هــم بــا هــزار نــيــرنــگ              
ميخواهند مصونيت قضايي داشـتـه     

 باشند و جاهايي موفق شده اند.
ـ فراموش کردن و بخـشـيـدن: تـعـداد          

زيادي از فاشيسـتـهـاي ديـکـتـاتـوري          
ـه ايـن               فرانکو در اسپانيا بـا تـوسـل ب

 حيله ظاهرا انساني عفو شدند.
ـ اجتناب از مـحـاکـمـات عـلـنـي و                 

افشاي نام جنايتـکـاران بـراي فـرار از           
 عدالت

ـه     ـ طاق زدن حقيقت يابي با عدالت: ب
ايــن مــعــنــا کــه در صــورت افشــاي            
حقيقت جانيـان از اجـراي عـدالـت و             
ـه           مجازات مصون ميشـونـد. (تـجـرب

 افريقاي جنوبي)
ـ فرار از دست عـدالـت و زنـدگـي در            

کشورهايي که يـا خـودشـان زمـانـي            
زيربال ديکتاتورها را گرفته بودند و يا 
زير سلطه ديکتاتوري هستـنـد. بـراي       

 ۱۰ صفحه 
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مــثــال: آرژانــتــيــن تــحــت حــکــومــت         
ـه امـن فـاشـيـسـتـهـاي                 نظاميان خـان
فراري مثل آدولـف آيشـمـن مسـئـول          
اعزام يهوديان به کوره هاي آدمسوزي 

 بود.
ـ تشکيل کميسيونهاي حقيقت يـاب     

ــا                ــان يـ ــشـ ــکـ ــود آدمـ ــط خـ ــوسـ تـ
طرفدارانشان: هـدف؟ پـنـهـان کـردن              

 حقيقت.
ــک                   ــاکــيــد کــنــم کــه ي الزم اســت ت
کميسيون حقيقت ياب تنـهـا زمـانـي       
ميتواند به اجراي عدالت نزديک شـود    
که جنبشهاي اجتماعـي قـدرتـمـنـدي        
پشتوانه اش بـاشـد. در ايـران چـنـيـن              
جنـبـشـي شـروع شـده اسـت و بـايـد                   
قدرتمندتر باشد تا قاتالن اسالمي را   
از همه شگردهـاي هـمـتـايـانشـان در           
جهان براي گريـز از عـدالـت مـحـروم            

 کند.
عـرصـه مـهـم        ـ حافظه تاريخي: يک     

مصــاف بــراي جــنــبــش دادخــواهــي         
 "حافظه تاريخي" است.

ـه سـپـردن جـنـايـتـهـا                 به فرامـوشـخـان
وجنايتکاران از يکطرف و زنـده نـگـه        
داشتن آن در حافظه جمعـي از طـرف       
ديگر هميشه يک عرصه مهم جدال بر 

 سر عدالت اجتماعي بوده است.
اما قاتالن حکومتي در هـمـه جـهـان       
ـه تصـور مـيـکـنـنـد                   ـلـهـان معمـوال اب
ميتوانند حافظه سياسي و تاريخي را 
همراه قربانيانشان بکشند. خونتاهـاي   
ـه          نظامي آمريکاي جنوبي يـک نـمـون

 است.
چــهـــل ســـال پـــيــش بـــه دســـتـــور               
ديکتاتورهاي نظامي طي عملـيـاتـي    

 operation)بـــا اســـم رمـــز           
candor)       (ــيــات کــنــدور (عــمــل

هزاران کمونيـسـت و آزاديـخـواه زنـده            
زنده به قعر اقيانوسها پرتاب شدند بـا    
اين تصور که خاطره آن جنايت هـم در    

 قعر اقيانوسها مدفون خواهد شد.
سه دهـه بـعـد مـعـلـوم شـد طـرح آن                   

 ۱۹۷۵ نوامبـر     ۲۵ عمليات شوم در 
ـه در                 در يک نشـسـت فـوق مـحـرمـان
جشــن تــولــد پــيــنــوشــه بــا حضــور              
ـلـي،              نمايندگان ديـکـتـاتـورهـا از شـي
ـه و       برزيل، آرژانتين، بوليوي، پـاراگـوئ

 اروگوئه قطعي شده است.
اين حقايق افشا شده زمينـه اي بـراي       
دادخـواهــي و تــعــقـيــب و مــجــازات           
تعدادي از جنايتکاران شـد. يـکـي از         
ـه،            اين جنايتکاران ريـنـالـدو بـيـگـنـون

رئيس شکنجـه گـاه مـايـو و آخـريـن               
ـه        ديکتاتور نظامي آرژانتين بود کـه ب

سال زندان محکـوم شـد و اشـک           ۲۵ 
شادي بر چشم "مادران مـايـو" جـاري        

 کرد.
ـه تـالـشـهـاي             بشريت اين پيروزي را ب
جسورانه و خستگي نـاپـذيـر "مـادران        
ميدان مايـو" و هـزاران بـازمـانـده آن               

 جنايت مديون است.
ســران حـــکــومـــت اســالمـــي هـــم             
تصورميکنند با توطئه دفن قربانـيـان   
در گورهاي دسته جمـعـي و سـکـوت         
سازمانيافته در قـبـال آن مـيـتـوانـنـد            
 خاطره آن جنايت را هم مدفون کنند.

خاوران که قرار بود هم جانباختگـان و    
هم خاطره شان و هم کـل جـنـايـت را           
يکجا دفن کند به محلي بـراي اعـالم     
جرم تاريخي عليه جنايتکاران تبـديـل   
شده است. وقتـي سـازمـانـدهـنـدگـان           
مرگ، پـيـکـرهـاي بـيـجـان را در آن                  
شبهاي تاريک زيرخاک ميکـردنـد آيـا      

سـال     ۲۰ هرگز تصور ميکـردنـد کـه        
) در کـنـار        ۸۴ شـهـريـور         ۱۱ بعـد (    

همين گورهاي بي نام و نشـان سـرود         
 انترناسيونال طنين افکن خواهد شد؟

در ايران هم لحظات سرنوشـت سـازي     
آغازشروع شـده اسـت. افشـاگـري از              
درون خود نظام آغاز شده است. و مـا     
ايــن خــودافشــاگــري درون نــظــام را             
مــديــون ســه دهــه تــالش جســورانــه           
مــــادران خــــاوران و افشــــاگــــري              
بازمانـدگـان قـتـل عـام اسـالمـي از                
بيرون نظام هستيم.  آنـان کـه لـبـاس              
خــونــيــن عــزيــزانشــان را از جــالدان            
ـه              ـه نـيـازي ب دريافت کرده بودند الـبـت
افشاگري بيت منتظري نداشتند. امـا   
مردم ايران در نوار صوتي اي که بـعـد     

سال از بيت منتظري بيرون آمد  ۳۰ از
ـقـيــم هــيـئـت مـرگ را                صـداي مســت
ـه دار                ـه وقـتـي از ب شنيدند که چـگـون

زنـدانـي جـدا شـده            ۲۰۰ کشيدن آن     
صحبت ميکنند قـهـقـهـه مـرگ سـر           
ميدهند! حتي قصابان هم براي بـردن     

گوسفند به کشتارگاه اين چنيـن   ۲۰۰ 
رفتار نميکنند که اين مرگ آفـريـنـان      
اسالمي بر سر زنـدانـيـانـي سـيـاسـي            

 آوردند.
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جنبش دادخواهي در ايران تا همينجا 
حکام اسالمي را مجبور کـرده اسـت       

کـه حـرف بـزنـنـد. کسـانـي افـتـخــار                   
ميکنند که حکم خدا و شـرع در بـاره       
محاربين را اجرا کـرده انـد. کسـانـي            
نقش خود را انکار ميکنند. کسـانـي      
ــخــشــش مــوعــظــه              فــرامــوشــي و ب
ميکنند. کساني ميگويند ببخشـيـد    

 اما فراموش نکنيد!
کساني مثل رفسنجـانـي ايـن شـيـاد          
هــفــت خــط اســالمــي کــه هــنــگــام            
اعدامها جانشين فرمانده کل قوا بود 
و گفته بود فرصت خوبي بوجود آمـده    
که آنها را منهدم کنيم و شرشان را کم 
کنيم "از موج حمله به امـام و خـدشـه        
دار کردن جايگاه مرحوم حـاج احـمـد        
آقـا و بـيــت مـعــزز امــام" صــحــبــت                
ـه ايـن                    ميکند. يـعـنـي بـدون اقـرار ب

 جنايت از امامش دفاع ميکند.
ـقـش اصـالح طـلـبـان از درگـاه                 اما ن
قدرت رانده شده در اين ميان ديدني و 

 البته چندش آور است.
ـه          يک مثال نامه چاپلوسانه و حـقـيـران
صادق زيبا کالم به رفسنجانـي اسـت     

 ۶۷ که گويا تاييد ضمني اعدامهاي   
"سـرور گـرامـي" "اعـتـدال و                توسـط    

روي که بارزتريـن شـاخصـه" او           ميانه
ــرده اســت.                  ــوال ب ــر ســئ اســت را زي
هــمــانــطــور کــه مــنــتــظــري هــنــگــام         
اعدامها نگران چـهـره و شـخـصـيـت             
امام در آينده بود، امثال زيبا کالم هم 
 نگران چهره "سرور گراميش" هستند.

مثال ديگر مصطفي تاجزاده است که 
زماني در همين حکـومـت اسـالمـي       
معاون سـيـاسـي وزيـر کشـور بـود و               

شـدگـان      هـاي اعـدام       امروز از خانـواده 
ميخوهد با الهام از "ماندال" ببخشند   
اما فراموش نکنند تا ايران و ايـرانـي     
ـقـام           از چرخه شوم نفرت و کيـنـه و انـت

 رها شوند!
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اوال بايد کسي به اين عضو سـازمـان     
مجاهدين انقالب اسـالمـي بـگـويـد          
ـقــام فــرهـنــگ                 ـفـرت و کــيـنــه و انــت ن

اســالمــي اســت کــه در          -عشــيــرتــي
ـه يـک دسـتـگـاه               جمهوري اسـالمـي ب
منسجم سياسي و قضايي ارتقا يافته 

 است.
ـه روشـنـي       فضاي جنبش دادخواهي ب
نشان ميدهد که اين جنبـش خـواهـان      

 عدالت است نه انتقام.
ـلـمـات         فضاي جنبش دادخواهي را ک
بـغـض آلـود دخـتــر يــک جــانـبــاخـتــه               
منعکس ميکند که ميگـويـد: "مـن        

اين فکر ميکنـم کـه حـتـي جـالد             به 
ـه بـاشـد کـه             پدرم شايد دختري داشـت

عاشق پدرش باشد. ... مـن حـاضـر              
نيستم حتي دختر آن جـالد هـم حـس        
من را تجربه کند. من فکـر مـيـکـنـم         
ـه    جرياني بايد محاکمه شود که بر پـاي
ارزشـهــاي انســانـي نــيــسـت و هــيــچ            
حرمتي براي انسان قائل نيست." (از      
گفتگوي شکوفه منتظري مندرج در   
ـه      کتاب در آستانه توفاني روبنده کـه ب
بقلم و با تالش دوسـت عـزيـزم حسـن         

 پويا اخيرا منتشر شده است)
اين موعظه هـا از طـرف هـمـکـاران              
سابق حکومت خطاب به اين دختـر و    
هــزاران فــرزنــدان اعــدامــيــهــا فــقــط          
ـلـي       شايسته تمسخر است و نبايد خـي

 جدي گرفت.
ـه       ثانيا، ارجاع به ماندال فقط يـک حـق
بازي سياسي است. مساله بـخـشـش       
ـه بـعـد از         در آفريقاي جنوبي مربوط ب
سقوط رژيم آپارتايد است. حتي بـعـد      
از آن هم آنجا قرار بر "عـفـو مشـروط"       
ـه شـرط              آمرين و عامليـن جـنـايـت ب
اينکه حقايق جـنـايـاتشـان را بـرمـال             

 کنند، بود.
در ايران چـه کسـانـي قـرار اسـت چـه               
کســانــي را بــبــخــشــنــد؟ حــکــومــت         
اسالمي سرکار اسـت. جـالدان دهـه           
شصت، قاتالن زنجـيـره اي، قصـابـان         
کهريزک، قاتالن رهبران کارگري مثـل  
ـه                 شاهرخ زمـانـيـهـا و اسـيـدپـاشـان ب
صورت زنـان، سـنـگـسـسـارچـي هـا               
همچـنـان در مـجـلـس و کـابـيـنـه و                    
دادگاهها و اطالعات و سپاه مشغول 
جنايتند؛ قتل عام کنندگان بـا هـمـان      
پوزه اي که هنوز از آن خون مـيـچـکـد     
به چشم مادران و پـدران و بسـتـگـان             
داغدار نگـاه مـيـکـنـنـد و بـا کـمـال                  
وقاحت ميگويند حکـم خـدا را اجـرا          
کرده اند و به آن افتخار هم ميکننـد و    
اين وسط يک عده که اتفاقا همـکـاران   
سابق هميـن جـنـايـتـکـاران هسـتـنـد              
ميگويند مثل مانـدال بـبـخـشـيـد و           

 فراموش نکنيد.
در مقابل اين پااندازان از قدرت رانـده    
ـه           شده حکومت اسالمي کـه مـا را ب
فــرامــوشــي ســيــاســي و بــي حســي            
اجتماعي دعوت ميکنند بايد اعـالم  

 کرد که:
  ،)�'� �� �� 
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فـرامــوشــي جـنــايــات دولـتــي خــود          " 
بخشي از ارتکاب جنـايـت اسـت." و          
فراموشي همراه با بخشش يـک پـروژه     
آگاهانه سيـاسـي بـراي عـقـيـم و بـي                
خاصيت کـردن جـنـبـش دادخـواهـي             
است. جامعه اي که به اين شيادي تـن   

دهد از پيش تکرار جنايت را تضميـن  
کــرده اســت. جــنــايــتــي کــه بــعــد از              
ارتکاب فرامـوش شـود و بـخـشـيـده             
شود و آمرين و عاملينش از نـظـرهـا      

ديـگـر    مخفي شوند توسط جانيانـي    
 تکرار خواهند شد.

بــرعــکــس، جــنــبــش دادخــواهــي را          
گسترش ميدهيم که تا دسـتـگـيـري،       
محاکمه و مجازات آمرين و عاملين 
آن کشتارها در دادگاههايي با اتکا به 
مدرنترين و انساني تـريـن قـوانـيـن و            
مقررات يک محاکمه عادالنه از پـاي    

 ننشيند.
جنبشي که با افشاي ابـعـاد قسـاوت        
ـه تـنـهـا        قضات و بازجويان اسالمي ن
ـه     احترام ميليونها انسان در جهان را ب
آن انسانهايي که زيـر شـکـنـجـه هـاي           
اسالمي مقاومت کردند و جان دادنـد  
بــر مــي انــگــيــزد، بــلــکــه حــرمــت و            
انسـانـيــت و عــزت و اعــتـبـار هـمــه                
جانباختگان يا بازماندگانـي کـه زيـر        
شکنجه ناگزير از خود شکني فـردي،    
ــد را                   ــاســي شــده ان ــي و ســي آرمــان

 بازخواهد گرداند.
جنبشي که خود يک بـخـش مـهـم از           
کل جنبش سرنگوني راديکال است و   
در کنـار مـبـارزه کـارگـران و زنـان و                 
جوانان ايران به حيات يکي از خونـيـن   
ـقـطـه       ترين حکومتهاي تاريخ بشري ن

  پايان خواهد گذاشت. 
در چنين شـرايـطـي اسـت کـه           و فقط 

زخمهاي عميق نه تنهـا کشـتـار دهـه         
ســال    ۳۵  شــصــت بــلــکــه بــيــش از          

شــکــنــجــه و ارعــاب و قصــاص و               
سنگسار و اعدام در جـامـعـه کـمـي            

 تسکين خواهد يافت.
فقط در اين صورت است که احسـاس  
شادابي و عدالت و آزادي و حـرمـت           
انساني به مـيـان مـادران و پـدران و               
فرزندان و بستگان و ميليونهـا انسـان     
زخم خورده و کل جامعه بـاز خـواهـد        

 گشت.*
توضيح: اين مطلب متن سـخـنـرانـي        
براي ارائه در مراسمي تـحـت عـنـوان         
"دادخواهي و حافظه تـاريـخـي" اسـت         
که توسـط کـمـيـتـه يـادمـان کشـتـار                
زندانـيـان سـيـاسـي دهـه شـصـت در                 

سپتامبر  ۲۴ مونترال کانادا در تاريخ 
برگذار شد.  ۱۳۹۵ مهر  ۳   -  ۲۰۱۶ 

هنگام سخنراني اين متن در جاهايي 
 با کمي تلخيص ارائه شد.

 ۹ از صفحه 
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ـتــراضــات، تــجــمــعــات و              اعـ
نارضايتي معـلـمـان و هـمـه حـقـوق              
بگيران در کردستان عراق براي دسـت  
يابي به حقوقهـاي مـعـوقـه و ديـگـر             
مطالبات رفاهي و اجـتـمـاعـي خـود        
تنها بخش کوچکي از خـواسـتـهـا و           
مطالبات آنان است که همچـنـان بـي      
جواب مانده است. وضعيت زنـدگـي      
مابقي مردم کـه در شـرايـط بشـدت           
ـنـد بـدتـر از          فالکتباري زندگي ميکن
معلمان و کارمندانـي اسـت کـه سـه           
الي چهار ماه و يا بيشـتـرحـقـوقـهـاي       
ـيـم                ـل معوقه شان را از حـکـومـت اق

ـيـز        ۲۰۱۵ کردستان طلب دارند. پاي
تـجـمــعـات اعــتـراضـي مـعـلــمـان و               
کارمندان بـراي کسـب حـقـوق هـاي            
معوقه و پرداخت بموقع حـقـوقـهـا و         
ــان و عــدم                  ــات آن ــگــر مــطــالــب دي
پاسخـگـويـي از سـوي کـاربـدسـتـان               
احزاب حکومتي منجر به حـملـه بـه        
مراکز و دفاتر نظامي حزب دمکرات 
کــردســتــان عــراق (بــارزانــي) شــد.            
احزاب حاکم بر کردستان عراق در آن   
هنگام بجاي پاسخگويي به خـواسـت   
و مطالبات حقوق بـگـيـران اقـدام بـه          
سرکوب تجمعات مردم کردند. حزب  
دمکرات وقوع حمله به دفاتر خود در 
ـيـه در سـال         چند شهر از جمله سليمان
قبل را ناشي ازاقدامات تحريک آميز 
ـيـر       حزب رقيب، "گوران" يا حزب تغـي
دانست که بدنبال آن چهار وزير عضو 
حزب گوران از کار برکنار و از رئيـس  

 پارلمان نيز خلع مسئوليت شد. 
بر بستر موج نارضايتي عمومي 
روزهاي اخير و فشـار مـالـي کـه بـر              
زندگي ميليـونـهـا خـانـوار و بـعـلـت               
بمـوقـع پـرداخـت نشـدن حـقـوقـهـاي                
ماهيانه فضاي اعتراضي را تشديد و 
گسترده کرده است، برخي از احـزاب      
رقيب که در حـکـومـت هـم شـريـک               
ـنـد بـر مـوج               هستند، تالش مـيـکـن
نارضايتي مردم سوار شـده و ضـمـن        
ـيـاز خـواهـي و بـده وبسـتـان در                   امت
قدرت، حرکت اعتراضي مردم را نيـز  
ـنـد. در مـورد فسـاد و                  منحرف کـن
دزدي در ميان کاربدستان حـکـومـت    
محـلـي کـردسـتـان عـراق آمـارهـاي               

منتشر شده از سوي رسانه هاي خـود  
آنان عـمـق رونـق مـالـي حـاکـمـان و                 
ـتـصـادي مـردم را              تباهي زنـدگـي اق
ـنـا بـه ايـن آمـارهـا                  نشان ميدهـد. ب
حکومت اقليم کردستان با اداره کردن 
سه استان يک ميليون بشکه نفـت در    
روز صادر ميکنـد و ايـن در حـالـي             
است کـه حـکـومـت مـرکـزي بـا در                
اختيار داشـتـن چـهـارده اسـتـان سـه                
ميليون بشکه نفت صادر ميکند. از    

 ۲۰۱۶ سوي ديـگـر از اوايـل سـال               
حکومت اقليـم کـردسـتـان عـراق بـه             
بهانه پايين بودن قيمت نفت تصـمـيـم    
گرفت که بخشي از حقوق معلمـان و    
کــارمــنــدان را در صــنــدوق وزارت            
دارايي تحت عنوان"پس انداز" ذخيـره   
کند و بقول خودشان در مقاطع بحران 
مالي آنرا به حقوق بگـيـران پـرداخـت       
کنند. قبل از اين طرح هر کارمـنـدي    

هـزار   ۸۵۰ حقوق ماهيانه اي معادل 
دينار دريافت ميکرد و بعد از اجـراي  

 ۴۵۰ طرح پس انداز، اين حقـوق بـه       
هزار دينار کاهش يافت يعني حـدود    

درصد حقوق ماهيـانـه از سـوي         ۶۵ 
وزارت دارايي از دستمزد مـاهـايـانـه       
ـنـاسـب نشـان               آنان کاسته شـد.ايـن ت
مـيــدهــد کــه غـارت هســتــي مــردم           
کردستان عراق توسط احزاب حاکم با 
ـنـدهـايـي و چـگـونـه صـورت                چه ترف

 ميگيرد.  
از طرف ديگر همزمان با چـپـاول   
از هستي و دستمزد حقوق بـگـيـران،      
رقــابــت هــاي حــزبــي در حــکــومــت          
ـبـاط بـا حـکـومـت                  محلي و در ارت
مرکزي و اعتراضات گسـتـرده مـردم      
عليه همه احزاب حـاکـم بـر عـراق و             

ـبـه        ۲۱ کردستان عراق، روز چهارشـن
سپتامبر پارلمان عراق با اکثريت آرا   
هوشيار زيباري وزير دارائي عـراق را    
ــر ســيــاســي حــزب               کــه عضــو دفــت
دمکرات کردستان عراق (بـارزانـي)      
ميباشد به دليل فساد مالـي از کـار       
ــون حــزب               ــراکســي ــار کــرد. ف ــرکــن ب
ـيـمـان         دمکرات و ديگر احزاب هـمـپ
اين حزب در پارلمان عراق با برکناري 
زيباري مخالـف بـودنـد. در هـمـيـن              
رابطه و بنا به جناحبنديها در پارلمان 

ـيـس    عراق، پيشتر حيدر عبادي از رئ
پارلمان تقاضا کرده بـود کـه پـروسـه           
ـيـانـدازد امـا            راي گيري را بتعـويـق ب
سليم جبوري رئيس پارلـمـان بـه ايـن         
درخواست عمل نکرده بـود. بـعـد از           
ـبـاري، حـزب دمـکـرات              برکنـاري زي
بارزاني بر اين باور بود که دستـهـايـي    
در کار بوده اند که هوشيار زيباري از   
پست خود کنار زده شود و نوک حمله 
خود را متوجه نوري مالـکـي کـرد و        
در واکنش به برکناري زيبـاري اعـالم     
ـيـم او را                     ـل کرد کـه در حـکـومـت اق
بعنوان رئيس هيئت شفاف سازي کـه  
در اصطالح زبان کردي به آن "دسـت       
پاکي" ميگويند مـنـصـوب خـواهـد           

 کرد.  
آنچه که حائز اهميـت اسـت ايـن        
ـبـاري هـم                  ميباشـد کـه هـوشـيـار زي
بعنوان عضو دفتر سياسي در رهبري 
حزب دمکرات کردستان عراق و هـم    
بعنوان وزير دارايي، از مـنـظـر مـردم       
عــنــصــري فــاســد در امــور مــالــي             
شناخته ميشود. بـي گـمـان تسـويـه             
حسابهاي سياسي در ميان احـزاب و    
ــراق و                ــان عـ ــمـ ــارلـ ــاي پـ ــروهـ نـــيـ
فــراکســيــونــهــاي احــزاب حــاکــم بــر          
کردستان عـراق در ايـن مـاجـرا بـي              
تاثير نيستد. اما آنـچـه کـه روشـن و            
واضح است اين است که از نظر مردم 
تمامي کـاربـدسـتـان و مـقـامـات و                
احزاب و باندهاي حکومـت عـراق و       
ــلــيـم کــردســتــان عــراق           حـکــومــت اق
کوچکترين تفاوتي با هوشيار زيباري 
در فساد و حيف و ميل اموال مـردم    
ندارند. ديگر وزرا و آنهايي هم که در    
پــارلــمــان عــراق، چــه مــوافــق و يــا             
ـبـاري            مخالف برکنـاري هـوشـيـار زي
ـنـد هـوشـيـار          بوده اند، خود نيز همـان
زيباري پرونده اي قـطـور از فسـاد و            
دزدي از سرمايه و هستي مردم ستـم  
ديده عراق و کردستـان عـراق را زيـر          
بغـل دارنـد. راي اکـثـريـت اعضـاي                
پارلمان عراق به بـرکـنـاري هـوشـيـار           
زيباري از پست وزير دارايي بي گمان 
تالشي از سوي آنان براي ساکت کردن 
اعتراضات و نارضايتي هـاي مـردم       
در ابعـاد سـراسـري اسـت. مـردم در               

اعتراضات و تجمعات دوسـال اخـيـر      
انگشت اتهام خود را مبني بر فسـاد    
مالي، دزدي، حيف و ميل و چـپـاول     
هستي شان را بسوي تمام بانـد هـا و       
دسته جات قـومـي اسـالمـي حـاکـم           

 نشانه رفته اند.
عــالوه بــر ايــنــهــا، اخــتــالفــات،        
رقابت و دعـواهـاي سـران احـزاب و             
ـيـم        ـل کاربدستان در راس حکومـت اق
کردستان بحراني تـر از هـر دوره اي             
است. اتحاديه ميهني که هنـوز مـاه      
عسلش با حـزب گـوران تـمـام نشـده            
بود، بر سر تقسيم قدرت و ثـروت در      
حال حاضر عمال به دو بخش تقسـيـم   
شده است. بخشي بنام مرکز تصمـيـم    
گــيــري بــه رهــبــري بــرهــم صــالــح و            
کــوســرت رســول و بــخــشــي بــا نــام             
اکثريت دفتر سياسي به رهبري هيـرو  
ـبـانـي.     ابراهيم احمد همسر جالل طال

تـالش     ۲۰۱۱ حزب گوران که سـال      
کرد بر موج اعتـراضـات مـرم سـوار         
شود از نظر افکار عمومي منزوي تر 
ـبـرد. احـزاب               از هر دورانـي بسـر مـي
اسالمي نيز تالش ميکنند از فضاي 
اعتراضي کنوني استفاده کننـد و بـا       
خزيدن در صف تجمعات مـردم آبـرو     
باختگي و تحجـر خـود را حـفـاظـت            
کنند. حزب دمکرات کردستان عراق 
ـيـز کـه              به رهبري مسعـود بـارزانـي ن
اغلب نهادها و وزارتخـانـه هـا را در          
دست دارد، فعـال خـود را در مـيـان             
ديگر احزاب رقيب يکـه تـاز مـيـدان         
ميداند. در حال حاضر اين حکومـت   
ـلـدري و حـمـايـت                 کارتني تنهـا بـا ق
برخي دولتها سرپـا مـانـده اسـت. بـا             
معيار و قوانيني که خودشان اسم آنرا 
قانون گذاشته اند اداره نميشود. طبق  
قوانين خودشان مدت دو سـال اسـت     
ـيـم       ـل که رياست مسعود بارزاني بر اق
کردستان پايان يافته و از مشروعيـت  
افتاده است. اين در حـالـي اسـت کـه          
ـيـس حـکـومـت            عدم مشروعيـت رئ
قادر شده است براحتي  پارلمان را که 
ـلـي                    مدت يـکـسـال اسـت بـه تـعـطـي
کشيده شـده اسـت از "مشـروعـيـت"             
ـنـهـا چـيـزي کـه بـه ايـن                      بيانـدازد. ت
حــکــومــت مشــروعــيــت مــيــدهــد،        

سازش و بند و بست احزاب حـاکـم و       
ـقـسـيـم سـود و           چانه زنيهاي آنان در ت
ـيـکـه اتـحـاديـه                 قدرت اسـت تـا جـاي
ميهني عمال مناطق حوزه نفوذ خود 
ـتـن بـخـشـي از                ـيـار گـرف را با در اخت
چاههاي نفت، فـروش آن، گـمـرکـات         
مــرزي و بــازرگــانــي و تــجــارت بــا              
جمهوري اسالمـي در دسـت دارد و           
ـيـز         حزب دمکرات کردستان عـراق ن
بخش ديگري از مناطق و حوزه نفـوذ  
خود را با صدور نفت از طريق ترکـيـه   

 بخارج صادر ميکند.  
از سوي ديـگـر حـزب "گـوران و              

 ۲۰۱۱ اسالميها" که يکبار در سال    
تـالش کــردنــد بــا صــلــوات و ســالم            
اسالمي و قومي و براي دست يـابـي     
به قدرت و ثروت از يک سو و از سوي 
ـيــدن                  ديـگـر بـراي بـه انـحـراف کشـان
اعتراضات عمومي و سـاکـت کـردن      
ـيـگـور             خشم و نارضايتي مـردم بـا ف
ـپـردازنـد،        اپوزيسيون به ايفاي نقـش ب
ـتـاده انـد.         در ميان مردم از اعتبار اف
طي پنج سال گذشته مردم کردسـتـان   
عراق عمال نقش ارتجاعي و مخـرب  
آنان را تجربه کردند و اکنـون بـعـد از        
شـروع دور ديـگــري از اعــتـراضــات            
معلمان، کارمنـدان و مـردم بسـتـوه           
آمده کردستان عراق عليه کل احزاب 
حکومت محلي، اينبار نيز جريانـات  
ـيـر چـهـره                اسالمي و قومـي بـا تـغـي
ميخواهند هـمـان بـاليـي را بـر سـر               
مــبــارزات مــردم بــيــاورنــد کــه ســال          

آوردند. همين نقش را مقتـدا    ۲۰۱۱ 
صدر در عراق ميکوشد ايفا کند و با 
ســوار شــدن بــر مــوج نــارضــايــتــي             
عمومي مردم عليه دارودسـتـه هـاي      
قومي اسالمي، سکان اعتراضات را 
ــرل خــود قــرار دهــد امــا                  در کــنــت
خــوشــبــخــتــانــه مــاهــيــت قــومــي و         
متحجرانه هر يک از ايـن بـانـدهـا و             
دارودسته ها براي مـردم روشـن شـده        

 است.
تظاهرات و تـجـمـع دهـهـا هـزار           
نفري حقوق بگيران و کـارمـنـدان در          
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تغييرات گسترده در فن آوري و غـيـره   
و اخراج آنان بدون هـيـچـگـونـه دسـت         
اندازي از کار است. جالب اينجـاسـت    
ـبـصـره ازجـملـه مـوادي                که اين دو ت
هستند که در "اليحه اصـالح قـانـون         
کار" که در رياست جمهوري احـمـدي      
نژاد داده شد و با اعتراضات کارگـري  
عقب زده شد، نيز وجود داشت و ايـن    
خود سند روشني بر دست بردن دولت 

 در قانون کار موجود است. 
ايــن اتــفــاق بــه روشــنــي از هــراس               
حکومت از باالگرفتن اعتراضات بـر  
سر اين تعرضات در ميان کارگـران و    
خصـــوصـــا جـــلـــو کشـــيـــده شـــدن           
خواستهاي سراسري کارگري چون حق 
تشکل، حق اعتصاب و غيره بـاشـد،     
حکايت دارد.  اين جـعـل آشـکـار را            
اتحاديه آزاد کارگران ايران طي بيانيـه  
اي افشا کرد و پـرويـن مـحـمـدي از              
رهبران کارگري و عضو هيات مديـره  
اين اتحاديه طي نـوشـتـه اي در ايـن             
هفته تحت عـنـوان "هـرگـونـه تـالش            
براي ايجادتغييرات ضد کـارگـري در     
قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقـر  

و فالکت بيشتر،بـا فـوران خشـم فـرو           
خورده ما کارگران مواجه خواهد شد، 
به آن اشاره کرده و در بخشي از نوشته 
اش در اين مورد چنيـن آمـده اسـت:        

قانون کار کـه بـه مـبـحـث           ۲۱ "ماده 
خاتمه قرارداد اختصاص دارد يـکـي       
از جنجال بـرانـگـيـزتـريـن مـواد ايـن               
قانون است که از اواخر دهه هشـتـاد،   
دولت احمدي نژاد سعي در وارد کردن 
بندهاي (ح) و (ز) بـه آن کـرد امـا                  
هيچگاه موفق به وارد کردن آنـهـا بـه        
اين ماده نشد و بـر ايـن اسـاس، ايـن           

، نه وارد ماده  ۹۴ بندها تا پايان سال 
قانون کار شد، نه در چاپـهـاي آن      ۲۱ 

آمد و نه در مراجع قانوني در رابطه با 
ـنـاد        اخراج کارگران به اين بندهـا اسـت
ـيـر و                شد. اما به نـاگـهـان دولـت تـدب
اميد سرمايه داران با زيـرکـي تـمـام،         

 ۲۱ اين بندها را جزو بنـدهـاي مـاده        
قانون کار در چاپ امسال آن وارد کرد 
و با آوردن اصـالحـيـه بـر روي آنـهـا                 
طوري رفتار نمود که گويا اين بنـدهـا   

قانون کار بوده انـد، بـا      ۲۱ جزو ماده 
اين امـيـد کـه اگـر هـمـچـون دولـت                   
احــمــدي نــژاد بــر اثــر مــبــارزات و               
مقاومت کارگران موفق بـه تصـويـب      
اليحه اصالحي قـانـون کـار نشـدنـد،          

قانون کار  ۲۱ موفق شده باشند ماده 
را با تغييرات انجـام شـده، بـا دوز و            
ـقـه کـارگـر ايـران                  کلک بـه خـورد طـب
بدهند تا مسئله اخـراجـهـاي فلـه اي           
کارگـران را بـراي هـمـيـشـه صـورت                

 قانوني دهند".
کارگران خـواسـتـار لـغـو فـوري ايـن                
اليحه هستند. کارگران در مـبـارزات    
هر روزه خود عمال در مقـابـل قـانـون       
کار ضد کارگري حکومـت اسـالمـي      
ايستاده و خواستار حقوق برحق خـود    
چون حق تشکل، حق اعتصاب، حـق    
تجمع و آزادي هـاي سـيـاسـي پـايـه                 
هستند و عمال براي آن مبـارزه کـرده     
اند. تشکلهاي خود را ايجـاد کـرده و        
هر روزه با تجمعات و اعتراضاتشان، 
در برابر تعرضات حکومت اسـالمـي   
ــوقشــان را                  ــاده و حــق و حــق ايســت
ميخواهند. و اکنون که بحث بـر سـر        
قانون کار و تماميت وجوه زنـدگـي و       
معيشـت کـارگـران اسـت، بـهـتـريـن               
فــرصــت اســت کــه بــا خــواســتــهــاي           
ـيـم. پـاسـخ           سراسري خود به ميدان آي
کارگران جارو کردن کـل ايـن بسـاط          
توحش سرمايه داري حاکـم بـا تـمـام         

 قوانينش است. 

 ۶ از صفحه 
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عليه حکومت فاسد محلي بار ديگر 
لــرزه بــر انــدام حــاکــمــان و احــزاب               
حکومتي انداخته است. همه احـزاب   
قومي و اسالمي حاکم بر کـردسـتـان      
عراق طي برگزاري جلسات مشترکي 
در روزهاي قبل از تجمع مردم و براي 
ايجاد سـد و مـانـع در مـقـابـل ايـن                  
حرکت، بخوبـي نشـان داد کـه هـمـه              
احزاب پارلماني براي ايسـتـادگـي در      
ـبـات بـرحـق            مقابل خواست و مـطـال
مردم و غارت و چپاول هسـتـي آنـان        
متفق القول هستند. مردم کـردسـتـان     
ـنـد        عراق اکنون بخوبي اين را مـيـدان
که بده و بستان اين احزاب با همديگر 
ـيـم و غـيـر               ـق و تهديد مشتـرک مسـت
ــلــيـه مــردم، کــار              مسـتــقــيــم آنـهــا ع
هميشگي آنها بوده و هست. احـزاب     
حکومتي هر اختالفي که با همديگر 
داشته باشند عليـه مـردم مـعـتـرض          
ـنـد. اکـنـون               متحد و يـکـصـدا هسـت
قدرت اعتراض مـردم در شـهـرهـاي           
کردستـان عـراق تشـتـت در احـزاب              
حکومتي را بيش از پيش دامـن زده    
است. هرکدام طرف مقابل را مقصـر   
ـنـد.      اين شرايط بحراني اعالم ميـکـن
نشانه هاي ترس و وحشت حاکمـان و    
مافياي فساد و قدرت در کـردسـتـان      
عراق عيان تر از گذشتـه اسـت. ايـن         
يک دستـاورد مـهـم مـردم اسـت کـه               
ـفـرق کـرده  و                  صف حاکـمـان را مـت
نشاندهنده  قدرت مـردم مـتـحـد در         

 خيابانها است.
ـنـدگـان            ۲۷ روز  سپتـامـبـر نـمـاي

منتخب معلمان و مردم اعالم کردند 
که هيچکدام از احزاب حکـومـتـي و      
پارلماني کردستان عراق حق ندارند و   
به آنها اجازه داده نميشود سوار مـوج  
اعتراضي مردم حـق طـلـب بشـونـد.          

ـنـدگـان بـدرسـت اعـالم کـردنـد                 نمـاي
ـلـي     ـب احزاب به اصطالح اپوزيسيون ق

هــنــگــامــيــکــه بــه       ۲۰۱۱ در ســال     
ـفـاوتـي بـا               حکومت رسيدنـد هـيـچ ت
ديــگــر احــزاب حــاکــم و مــرتــجــع               
نداشتند. موج اعتراضي مـردم حـق        
طلب ضمن افشاي ماهيت جريانـات  
درون حکومتي که در پز اپوزيسـيـون   
ـفـرقـه و ريـزش در              ظاهر ميشوند، ت
ميان حاکمان را بمراتب گسترده تر و   
عميقتر کرده است. مـردم بـدرسـتـي          
اعالم ميکنند که اين حاکمان دزد و   
فاسد، لياقت حکومت کردن بر مردم 
کردستان را ندارند و بايد کنار بـرونـد.   
بدون ذره اي درنگ و ترديـد حـمـايـت       
قاطع از معلمان و مـردم مـعـتـرض           
ـبـات آنـهـا از          کردستان عراق و مطال
سوي تشکلهاي معلمـان و کـارگـران        
در ايـران و اعـالم هــمـبـسـتـگـي بــا                  
اعتراضات حق طلبانه آنان در سـطـح   
منطقه امـري مشـتـرک و شـايسـتـه               
ـتـهـا اسـت. مـردم                    بيـشـتـريـن حـمـاي
ـنـد هـمـراه بـا            کردستان عراق ميتـوان
ـنــدگـان واقــعـي خـود در هـمــه                 نـمـاي
محالت و مراکز کار و زندگي ابتکار 
عمل را بـدسـت بـگـيـرنـد. تشـکـيـل               
شوراها و انتخاب نمايندگان واقـعـي     
مــردم جــهــت هــدايــت حــرکــتــهــاي           
اعتراضي آنان گامي در راه گستـرش  
ـيـدن ايـن مـبـارزه               و به پيـروزي رسـان
ـتـي     است. فضاي اعتراضي و نارضاي
عمـومـي در کـردسـتـان عـراق وارد               
مرحله جديدي شده است. تحرک اخير 
ـيـکـره ايـن             اين را نشان ميدهد کـه پ
ـقـا در       حکومت قومي اسالمي عمـي
باتالق فساد دست و پا ميزند و بـايـد   
ـنـهـا راه رهـايـي            کنار زده شود. اين ت
مردم کردستان از مصـائـب کـنـونـي          

 است.
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ــي             ــايـ ــازگشـ ــا بـ ــان بـ ــزمـ ــمـ هـ
دانشگاهها، اعتراضات دانشجـويـان   
در چندين دانشگاه تهران، اصفهـان و    
اروميه از دو روز گـذشـتـه آغـاز شـده          
است. بر اسـاس اخـبـار و گـزارشـات             
دانشجويان دانشگاههاي تهران، امير 
ــت          ــي؛تــربــي ــهــشــت ــر، شــريــف؛ب کــبــي
ــي          ــعــت مــدرس؛دانشــگــاه هــاي صــن
ـفــهــان و.. در ايــن                      ـيــه، اصـ ارومـ
اعتراضات شرکت دارند. دانشجويـان  

قـانـون   “ به کمبود خوابگاه و موضوع 
معتـرض مـي بـاشـنـد. تـا              ”  سنوات

امروز مقامات وزارت علوم واکنشي 
 به خواستهاي دانشجويـان نـداده انـد.       
تجمعات دانشجويي در اعـتـراض بـه      
ـيـت                 قانون سـنـوات از دانشـگـاه تـرب
مدرس آغاز شد؛ ماه گذشته بـود کـه     
ـيـت مـدرس        دانشجويان دانشگاه تـرب

ـيـرو اجـراي       در بيانيه اي اعالم کردند پ
بي سابقه و شتابزده قوانين سنواتي و   

هـاي مـالـي اعـتـراض             فشار جـريـمـه   
دارند. اين دانشجويـان از مسـئـوالن         
ـنـجـم           خواستند که دانشجويـان تـرم پ
کارشناسي ارشد و ترم نهم دکـتـري را     

ـنـد و               مشمول قوانيـن سـنـواتـي نـدان
هاي سنواتـي را از تـرم شـشـم              جريمه

کارشناسي ارشد و تـرم دهـم دکـتـرا             
اعمال کنند زيرا تنها دانشجـويـان در     
بـه تـعــويـق افــتـادن دفـاع از رســالــه                
ـلـکــه                    ـنـد ب ـيـسـت پـژوهشـي مـقـصـر ن
عــوامــلــي بــه ويــژه کــمــبــود مــنــابــع          

اي آزمايشـگـاهـي و فـراهـم           کتابخانه
نبودن امکانات الزم براي دفـاع الزم      
از رساله و پايان نامه نيز در ايـن امـر     

 اند. دخيل
سازمان جوانان کمونيست ضمـن  
اعالم همـبـسـتـگـي بـا دانشـجـويـان              
معترض، نسبت به همبستـه شـدن و       
متشکل شدن دانشجويان براي تغيير 
شرايط موجود تـاکـيـد دوبـاره اي را             
مـيــکــنــد و اعــالم مــيــکـنــد کــه بــا              
ـيـت جـمـعـي         اعتراض، تشکل و فعال
ـتـوان ايـن وضـعـيـت را                 است که مـي
تغيير داد. بايد دانشجويان سازمانـده   
و پيشرو با سازمان دادن فعاليتها در   
دانشگاه ها سال تحصيلـي جـديـد را        
تبديل به دوره جديدي از مبارزه بخش 

D	Eن در دا��	ت دا��,�ی	Fا��Aا  �	ه
  -)�ان؛اGH)	ن و ارو�ی�

وسيعي از دانشـجـويـان بـا شـرايـط                
موجود کنند. بايد بـا شـعـار "نـه بـه              
خصوصي سازي دانشگاه هـا"، "حـق       
ـفـکـيـک                  تحصيل رايـگـان"، "نـه بـه ت
جنسيتي و نه بـه حـجـاب" و "نـه بـه                
 سرکوب" به تقابل با اين شرايط رفت.

زنده باد همبستگي سراسري 

 دانشجويان
زنده باد آزادي و برابري، زنده باد 

 سوسياليسم
 سازمان جوانان کمونيست

 ۱۳۹۵ شهريور  ۴ 
 ۲۰۱۶ سپتامبر  ۲۵ 
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بعنوان يـکـي از پـايـه هـاي سـلـطـه                   
بورژوازي ايران و يکي از اسلحه هـاي  

سـيـاسـي اش  فـرو              -ايدئولـوژيـک     
ميريزد و کاربرد خـود را تـمـامـا از             
دست ميدهـد. بـا ايـن کـارت بـازي               
کردند و ايـن کـارت بـراي هـمـيـشـه                
سوخته است. بـه نـظـر مـن بـعـد از                  
ـقـش اسـالم در               جمهوري اسـالمـي ن
ـيـدا                  ـنـزل پ سياست ايـران بـه صـفـر ت
ـيـروهـاي      ميکند. و همين امروز هم ن

اسالمي در اپوزيسيون نقش و  -ملي
 جايگاهي ندارند. 

رکــن ديــگــر ســلــطــه بــورژوازي         
ـيــســم ايــرانــي اســت.                ــاســيــونــالـ ن
نــاســيــونــالــيــســم پــروغــربــي کــه بــا           
ــاه بــه                  ــکــومــت ش ــگــونــي ح ــرن س
اپوزيسيون رانده شد. گرچه اين جريان 
بعد از روي کار امدن مذهـب جـائـي      
در سياست پيدا کـرده اسـت ولـي در          
دوره شاه در قدرت بوده است و مـردم    
ايران با يک انقالب توده اي آنـرا بـزيـر      
کشيده اند.  جامعه اي که از سيستـم   
شاهنشاهي عبور کرد بازگشـت اش    

 -به آن سيسـتـم از نـظـر اجـتـمـاعـي              
سياسي امکان پذير نيست است. اين  
يک غـيـر مـمـکـن تـاريـخـي اسـت.                  
ـبـاي سـلـطـنـت                     ـيـسـم بـا ق ناسـيـونـال
ـيـل هـم                    شانسـي نـدارد. بـهـمـيـن دل
ـيـسـتـي        بخشي از نيروهاي  ناسيـونـال
جــمــهــوريــخــواه شــده انــد و پــرچــم              
دموکراسي و جمهوريت را بلند کـرده  
اند. اما اين آلترناتيو هم با تـوجـه بـه       
وجــود چــپ اجــتــمــاعــي کــه بــاالتــر          
توضيح دادم شانس چـنـدانـي نـدارد.       
ـنـد در                      ـيـم ب ـيـرات ن جامعـه بـه تـغـي
سيستم تن نميدهد و هـمـانـطـور کـه          
ـقـا                عميقا ضـد مـذهـب اسـت عـمـي
طرفدار رفاه و  برابري و آزادي انسانها 
اســت. ايــن يــک گــرايــش وســيــع در             
جامعه است. نمي شود کمي آزادي و  
کمي از حـقـوق مـردم را بـرسـمـيـت                
شناخت و جلوي توده مردم را گـرفـت   
که نريزند و همه آزادي و برابري و رفاه 
را نخواهند. جامعه بـه کـم رضـايـت          

 نخوهد داد. 
اين را هم بايد در نظر بگيريد که  

باالخره آن بخش بـورژوازي ايـران هـم        
که ميخواهد مذهب را از حـکـومـت    
کنار بگذارد در هر حال ناگزيـر اسـت     
به سياست رياضتکشي اقتصـادي و    
سفت کردن کمربندها متوسل بشود. 

اين راه حل اقتصادي بورژوازي جهان 
در مواجهه با بحران اقتصادي است و 
بورژوازي ايران هم بطريق اولي راهـي    
بجز اين ندارد. بخصوص با توجـه بـه     
اقتصاد ورشکسته ايران بورژوازي بـا    
ـيـش      هر نوع حکومتي ناگزير است ب
از پيش، بقول خودشـان بـراي "آبـادي         
ايــران" و "جــبــران ويــرانــيــهــائــي کــه             
جمهوري اسالمي ببار آورده"، تسـمـه    
از گرده کارگران بکشد. و اين يـعـنـي     
اعمال فشار و تحميل بيحقوقي هـاي  
هر چه بيشتر به طبقه کارگر و به کـل    
جامعه. براي آنکه طبقه کارگر را بـه       
ـنـد نـاگـزيـرنـد آزادي هـاي               عقب بران
سياسي و مدني را نفي کنند، جـلـوي   
آزادي بيان و آزادي احزاب را بگيـرنـد   
و حقوق بخشهاي مختلف جامعه را   
ـنـــد. بـــورژوازي بـــدون              ـلـــب کـــنـ سـ
ديــکــتــاتــوري نــمــيــتــوانــد امــرش را        
بگذراند. بورژوازي ايران با هر پرچمي 

مذهب، جمهـوريـت، سـلـطـنـت و            -
حکومت کـنـد نـاگـزيـر اسـت            -غيره

 -ديکتاتوري شبيه جمهوري اسالمي
در ايـران بـرقـرار              -اگر نه بدتر از آن  

 کند. 
بنابرين از نظر اقتصاد سـيـاسـي      
هم بورژوازي امکان پاسخگـوئـي بـه      
مسائل جـامـعـه را نـدارد. شـرايـط                 
امروز از دوره شاه در زمان رونق نفتي 
و يا بعد از اصالحات ارضي کـامـال     
ـتـم             متفاوت است. همانـطـور کـه گـف
بورژوازي در ايران و در کل جـهـان بـا      
يک بحران عميق همه جانبه روبروست 
ـنـد        ـل که يک نتيجه اجتماعي آن سـر ب
کردن نيروي عظيم  چپ اجتماعـي و    
تقابل نـود و نـه درصـديـهـا بـا يـک                    
درصديهاي حاکم در جهان و در ايـران  

 است.  
با توجه به همه اين شرايط اسـت    
که معتقدم هم از نظر استراتژيک و در 
يک سطح پايه اي و عمومي و هـم از      
نظر سياسي و بطور مشخص، چـپ،    
ـيـسـت کـارگـري          چپي که حزب کمـون
نمايندگي ميکند، کـامـال در ايـران          
امکان پيروزي دارد. اما اين امـکـان    

 چطور ميتواند متحقق بشود؟
روشــن اســت کــه پــيــروزي چــپ          
ـتـد. جـامـعـه          خودبخود اتفاق نمي اف
بايد انتخاب کند و براي اين امر شما 
بايد امکان شناخت حزب و دسترسي 
وسيع به حزب و اعتماد بـه حـزب را         
در جامعه ايجاد کنيد. جامعه بـايـد      

ـيـد بـعـنـوان يـک حـزب                 ـن ـي شما را بب
ـيـش،        نماينده خواستها و آمـال انسـان
بعنوان يک حزب در صـحـنـه و يـک             
حزب مدعي قدرت. بعنوان حزبي که 
پاسخگوي تمايـالت و خـواسـتـهـاي          
توده عظيم مردم است و بـخـصـوص        
نماينده نقد راديکال و نفي عـمـلـي و        
ريشه اي وضع موجود است. ايـجـاد      
ـيـن        اين رابطه دست ما اعضا و قـعـل
حــزبــي را مــيــبــوســد. هــيــچ حــزب            
سياسي اتوماتيک و بخاطـر شـرايـط      
عيني مساعد روي کـار نـمـي آيـد.             

اجتماعي مساعـد   -شرايط سياسي 
ـنـده        است ولي فعاليت ما تعييـن کـن

 است.  
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موانعي که سر راه ما هسـت کـم     
نيست. يـک مـانـع اسـاسـي تصـويـر               
منفي است که بخاطر کمونيسم نـوع    
روســي و شــکــســت شــوروي، از                 
کمونيسم در اذهان عـمـومـي وجـود         
دارد. کمونيـسـم شـکـسـت خـورده و             
کمونيسمي که دوره اش بپايان رسيده 
اســت هــنــوز بــر اذهــان ســنــگــيــنــي          
مــيــکــنــد. ايــن مــانــع را مــا فــقــط             
مــيــتــوانــيــم بــا نشــان دادن ايــنــکــه            
کمونيسم کارگري از جـنـس ديـگـري       
ـيـسـمـهـاي روسـي و              است و با کـمـون
ـفـاوت اسـت        چيني و غيره اساسا مـت
کنار بزنيم و  اين را نه صرفا بـا ادعـا     
بلکه با عملکـردمـان بـايـد بـه هـمـه              
نشان بدهيم. با فعاليت و مبارزه مان  
بايد و ميتوانيم اين تصوير منفـي را    

 از بين ببريم.  
موانعي ديـگـر هـم وجـود دارد             
مـثــل ايــنــکــه بــورژوازي جــهــانــي و           
ــا از                  ــعــت ـبــي ــي طـ ــهــاي غــرب دولــت
ــران               ــوهــاي راســت در اي ــاتــي ــرن آلــت
پشتيباني ميکنند. اين مانع را بـايـد   
ـيـانـي مـردم جـهـان از                  با جلـب پشـت

ـثـي کـرد.              مبارزات مـردم ايـران خـن
بحران همه جانبه بورژوازي جهانـي و    
وجود يک جنبش اجتماعي چـپ کـه       
در باال به آن اشـاره کـردم مـقـابلـه بـا             
دولتها و نيروهاي بورژوائي جهاني را 
ـيـرو                 تسهيل ميکند. بـايـد بـه ايـن ن
متکي شد و مردم و افکار عـمـومـي    
جهاني را در حمايت از خـواسـتـهـاي       
راديـکـال  و مـبـارزات مـردم ايــران                

 بسيج کرد. 
امروز بويژه با توجه به امکاناتي  

که مدياي اجتماعي فراهم کرده است 
ـبـش                    ميتـوان بـه يـک حـرکـت و جـن
جهاني در حمايـت از مـردم ايـران و            
ـيـشـان شـکـل         خواستها برحق و انسان
ـيـرو و                     ـنـد ن ـتـوان داد به نـحـوي کـه ن
ـيـو بـورژوايـي ديـگـري را بـه                  آلترنـات
ـبـردهـاي           جامعه تحميل کننـد. در ن

نظير کمپيـن نـجـات جـان          -معيني 
ديده ايـم      -سکينه محمدي آشتياني

که حزب چنان درخشيده است و چنان 
در کشورهاي غربي توجه  و حمـايـت   
افکار عمومي و نيروهاي مترقـي را    
جلب کرده است که حتي رسانـه هـاي     
دولتي و نيمه دولتي غربي و بـعـضـا        
نهاد ها و مقامات دولتي  نتوانسـتـه   
ـيـن و            اند آن کمپين معين و  و فـعـال
چهره هاي حـزبـي در گـيـر در آن را                 
ناديده بگيرند. با شکل گيري انقـالب  
اين عطف توجه و حـمـايـت صـدهـا            
برابر خواهد شد. توجه داشته بـاشـيـم      
که انقالب آتي در ايران انقالبي عليـه  
اسالميسم و تروريسم اسالمـي و در      
ــه يــک                 ــالبــي عــلــي ــن حــال انــق عــي
درصديهاي حاکم خواهد بود و ازينرو 
از هر دو جنبه اين قابليت را دارد کـه  
در مرکز توجه توده مردم و نيـروهـاي   
چپ و مترقي در سراسر جـهـان واقـع      

 شود.
ميخواهم بگـويـم مـوانـع وجـود          
دارد ولي ميتوان بر آنها فائق آمـد و      
اين جزئي از مبارزه هر روزه ما است. 

نقطه قوت ما در مقابله با اين موانـع  
اينست که توده عظيم مردم، نود و نه 
درصديها در ايران و در جهـان را مـا       

 نمايندگي ميکنيم.   
ما هميشه گفته ايم راه ديـگـري      

بجزسوسياليسم يا بربـريـت در بـرابـر         
بشريت نيست و اين واقعـيـت امـروز      
يک معني واقعي و ملموسي بويژه در 
ـتـه اسـت. در ايـران              جامعه ايران يـاف
بربريت حکومت ميکند. مساله ايـن   
نيست که فقط يک عده آخوند بر سـر    
کار آمده اند و بخاطر بدجنسي و يـا      
ارتجاعي بودنشان ايـن وضـعـيـت را         
ايجاد کرده انـد. بـورژوازي ايـران بـه              
اينها متوسل شده است، اين بربـريـت   
تنها نوع حـکـومـت  مـمـکـن بـراي              
بورژوازي در ايران است و جـمـهـوري        
ـيـازهـاي بـورژوازي        اسالمي دارد به ن
در ايران جواب مـيـدهـد. حـکـومـت          
بورژوازي در ايران همين است که مي 
بينيد. حکومتش از هـمـيـن جـنـس           
است حاال با عمامه و يا بي عمامـه.  
بايد بزنـد و بـکـوبـد و شـديـد تـريـن                   
بيحقوقي ها را بجامعه تحميل کـنـد   
براي آنکه چرخهاي سرمايـه بـگـردد.      
اين وضعيت جامعه ايران است و در     
اين شرايط بـورژوازي بـا هـر خـط و             
ـتـوانـد از نـظـر           سياست و پرچمي نمي
عيني حتي رفرمي ايـجـاد کـنـد چـه          
برسد به اينکه جامعه را رها کند. در  
مــواجــهــه بــا ايــن شــرايــط  شــعــار              
"سوسياليسم يا بربريت" يک معناي و  
جايگاه مشخص و مبرم و زنده اي در 
جامعه ايران پيدا ميـکـنـد. جـامـعـه          
ايران نه تنها براي رهائي و رسيدن بـه    
آزادي و برابـري و مـنـزلـت انسـانـي،             
بلکه براي تحقق ابتدائي ترين حـقـوق     
ــهــاي خــود راهــي بــجــز               و خــواســت

 سوسياليسم ندارد. 

 ۸ از صفحه 
 �C( ا�#از Bی�وز� 
���ی�( در ای�ان
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 مردم حق طلب کردستان عراق!   
ـري       ـف تظاهرات و تجمع دهها هـزار ن

ـه     ۲۰۱۶ سپتامبر  ۲۷ شما در روز  ـي عـل
ـرزه        فقر و عليه حکومت فاسد مـحـلـي ل
بر اندام حـاکـمـان و احـزاب حـکـومـتـي               
انــداخــتــه اســت. جــلــســات مشــتــرک و           
ـبـل از           جداگانه اين احزاب در روزهـاي ق
ـه و         تجمع و اعتراض شما و طرح تـوطـئ
ـا               ـا شـم ـه ب ـابل ـراي مـق مانع تراشي آنها ب
ـر آب شـد.               ـقـش ب يکي بعد از ديگـري ن
ـا        روزهاي قبل از تجمع و تظـاهـرات شـم
ـري        پليس و نيروهاي امنيتي با دسـتـگـي
ـيـن          ـال تعدادي از نمايندگان و تهـديـد فـع
اين حرکت اعتراضي، سعي کـرد مـانـع         
ـه ايـن               برگزاري تظاهراتهـا شـده و دامـن

 تجمعات را  محدود کند.
ـا اعـتـمـاد                  اما شما قـدرتـمـنـد و ب
بنفس به ميدان آمديد و در روز اول ايـن        
ـه عـقـب       اعتراضات يک قدم حاکمان را ب
نشينـي وادار کـرديـد. هـمـزمـان چـهـره                  
دولتي اتحاديه زرد معلمان را هـم افشـا       

ـه روز             ۲۵ کرديد که تجمع سـازشـکـاران
ـه انـداخـتـن در                    ـرق ـف ـراي ت سپتامبر را ب
ــمــان ســازمــان داد و از                  مــيــان مــعــل
ـا             ـري امـروز شـم ـف اعتراض دهها هزار ن
ـلـمـان            ـه مـع تبري جست. رئيس اتـحـادي
ـبـعـيـت           رسما از دستورات حکـومـتـي ت
ـا را تـحـريـم             کرد و تظاهرات امروز شـم
ـاري و                      ـيـ ـا قــدرت و هشـ نــمــود. امـ
ـه            سازماندهي شما نشان داد کـه تـوطـئ
ـيـش از             ـا ب ـيـه فرصت طلبان و حکـومـت

 پيش افشا شده و بي اعتبار است.  
ــمــانــيــه و ديــگــر             اســتــانــدار ســلــي

ـه         ـا ب مقامات اين شهر ناچار شدند رسـم
ـنـد                        ـن ـنـد و اعـالم ک ـاي ـي تجـمـع شـمـا ب
ـانـدار              مطالبات شما بر حـق اسـت. اسـت
ـه                     ـف ـه رسـمـا اعـالم کـرد وظـي ـي ـان سليـم
استاندار بودنش در سـاخـتـمـان اداري را         
ـا      تعطيل ميکند تا پاسخ مطالبات شـم
ـرد. احـزاب             را از حکومت محـلـي بـگـي
حکومـتـي هـمـگـي اعـالم کـردنـد کـه                  
ـراضـات         مطالبات شما حق است و اعـت
ـريـب ظـاهـر         شما حق طلبانه. اما نبايد ف
اين حاکـمـان فـرصـت طـلـب را خـورد.                
ـروي                        ـي ـه ن ـا اتـکـا ب ـقـط ب شمـا مـردم ف
ـان         ـيـم خـودت ـق خودتان و نمايندگان مست

 ميتوانيد به مطالبات تان برسيد.  
ـا اگـر         به قول يکي از نمايندگان شـم
ـات            ـب همه احزاب حکومتـي ايـن مـطـال
ـنـد            ـه مـيـدان ـان ـب شما را درست و حق طـل
پس چه کسي مانع پرداخت حـقـوقـهـاي       
ـاضـت           ـاسـتـهـاي ري معوقه و مجري سـي
ـتـي              ـه دول کشي است.؟ و يا پـول و خـزان
دست کيسـت کـه مـردم را گـرسـنـگـي                
ميدهد؟ اين سـوالـي واقـعـي اسـت کـه               
ـيـسـت و          ـال چهره دروغين احزاب ناسـيـون
ـار          اسالمي را افشا ميکند. نبايـد يـک ب
ديگر توهم نسبت به احزاب حـکـومـتـي       
ـه سـال           در ميان مردم جا باز کند. تـجـرب

 بس است.   ۲۰۱۱ 
ـنـد و مـتـوجـه ايـن                  همگان مـيـدان
ـان ايـن                      حقيقـت شـده انـد کـه بـده بسـت
ـرک               احزاب با همديـگـر و تـهـديـد مشـت
ـه                 ـي ـيـم آنـهـا عـل ـق مستقيم و غير مسـت
ـا بـوده و                   مردم، شغـل هـمـيـشـگـي آنـه
هست. آنها هر اختالفي که با هـمـديـگـر      

ـرض                  ـه مـردم مـعـت ـي ـاشـنـد عـل داشته ب
 متحد و يکصدا هستند.  

اکنون قدرت اعتراض شما تشـتـت    
ـيـش              ـيـش از پ در احزاب حکومتي را ب
ـابـل را       دامن زده است. هرکدام طرف مق
مــقــصــر ايــن شــرايــط بــحــرانــي اعــالم           
ـه هـاي تـرس و وحشـت               ميکنند. نشان
حــاکــمــان دزد و مــافــيــاي قــدرت در               
ـه                    ـر از گـذشـت ـان ت ـان عـراق عـي کردست
ـاورد مـهـم مــردم                    اسـت. ايـن يـک دسـت
ـنـد        ـن است که صف حاکمان را متفـرق ک
ـا را               ـانـه ـاب و قدرت مردم متـحـد در خـي

 نشان ميدهد.
ـيـن شـمــا                    ـتـخـب ـان و مـن ـنـدگ ـاي نـم
ـان               ـرض کـردسـت معلمين و مـردم مـعـت
عراق بحق اعالم کردند که هيچـکـدام از     
ـان        احزاب حکومتي و پارلمانـي کـردسـت
ـا اجـازه داده                  ـه آنـه عراق حق نـدارنـد و ب
ـراضـي مـردم                نميشود سـوار مـوج اعـت
ـان ايـن         ـنـدگ ـاي حق طلب بشوند و شما نم
ـا              ـنـدگـان شـم ـاي احزاب را هو کرديد. نـم
ـه                   ـزاب بـ ـردنــد احـ بــدرســت اعــالم کـ
ـلـي در ســال                  ـب اصـطـالح اپـوزيسـيـون ق

هــنــگــامــيــکــه بــه حــکــومــت          ۲۰۱۱ 
رسيدند هيچ تفاوتي با ديـگـر حـاکـمـان          
ـاخـت      مرتجع نداشتند. اين برخورد و شـن
ـه آگـاهـي و          درست نمايندگان شما نشـان

اسـت کـه      ۲۰۱۱ تجربه اعتراضات سال 
ـا          احزاب ناسيوناليست کرد و اسـالمـيـه
ـه خــود را                ـا ظــاهـري فــرصــت طــلــبــان ب
ـلـوم            اپوزيسيون قلمداد کردنـد. امـا مـع
ـا               ـراض آنـه شد اپوزيسيون بـودن و اعـت
ـه رسـيـدن            براي سهم بري خودشان بـود ن

 مردم به مطالباتشان.  
ـبـي               احزاب مرتـجـع و فـرصـت طـل

 ۲۰۱۱ مانند "گوران و اسالميها" سـال        
ـان و ســرود                      ـاب ـا نـمـاز خـوانـدن در خـي ب
ـا                 ـراضـي شـم کردايتي سـوار مـوج اعـت
ـرا         ـن شدند تا به قدرت و ثروت برسـنـد. اي
مــردم کــردســتــان بــه تــجــربــه ديــدنــد و            
ـار           ـنـون يـک ب فراموش نخواهند کرد. اک
ـانـــات اســـالمـــي و                  ـر جـــريــ ــگــ ديـ
ــغــيــيــر چــهــره              ــونــالــيــســت بــا ت نــاســي
ـر ســر                مـيــخـواهــنــد هــمــان بــاليـي را ب
ـاورنـد کـه سـال              ـي ـا ب مبارزات امروز شم

ـر سـر        ۲۰۱۱  آوردند و يا مقتدي صدر ب
ـه مـردم بـغـداد و                  ـان ـب مبارزات حـق طـل
ـاز              ديگر شهر هاي عـراق آورد. امـروز ب
هم آخوندهاي مرتجـع و عـمـامـه دار و             
ـيـسـتـهـاي           ـال ـاسـيـون بدون عمامه همراه ن
ـه و        شناخته شده با ظاهري مخالف گـون
ـا آمـده انـد          اپوزيسيون گونه به ميان شـم
ـه           ـان ـب که يک بار ديگر مبارزات حـق طـل
ـري خـودشـان          شما را دستمايه قدرت گـي
ـزوي                    ـايـد طـرد و مـن ـا را ب بکنند. اينـه

 کرد.  
مردم، معلمان و جوانان خشمـگـيـن    

 کردستان عراق!
ـراضـي شـمـا مـردم حـق               موج اعـت
طلب نه تنها جريانات فـرصـت طـلـب و         
ـه اپـوزيسـيـون                  ـرخ روز خـور را ب نان به ن
ـه و ريـزش در            ـرق ـف تبديل ميکند بلکه ت
ـر           ـت ـق ـي ميان حاکمان را گسترده تر و عـم
هم ميکند. اين حاکـمـان پـوشـالـي دزد           

لــيــاقــت حــکــومــت کــردن بــر مــردم               
ـان                   ـان را نـدارنـد. مـردم کـردسـت کردسـت
عراق ميتوانند و بايد نمايندگان واقـعـي     
ـار و         خود را در همه محالت و مـراکـز ک
ـنـد و حـکـومـت را                 ـن زيست انتخـاب ک
ـا راه             ـنـه مستقيما بدست بگيرند. ايـن ت
رهــايــي مــردم کــردســتــان از مصــائــب          

 کنوني است.  
ـيـسـت         کميته کردستان حزب کـمـون
ـاطـع خـود       کارگري ايران ضمن حمايت ق
ـان          ـرض کـردسـت از معلمان و مردم مـعـت
ـا از تشـکـلـهـاي               عراق و مطالبـات آنـه
ـا            ـران مـيـخـواهـد ب معلمان و کارگران اي
ـراضـات       اعالم همبستگي خود اين اعـت
ـنـد و          ـن حق طلبانه و انقالبي را تقويـت ک
صــف اعــتــراض مــردم حــق طــلــب در            
ـيـش مـتـحـد و                        ـيـش از پ ـه را ب منـطـق
ـروزي ايـن            ـي گسترده کنند. گسترش و پ
نوع اعتراضات براي سرنگوني حـاکـمـان    
ـه        مرتجع منطقه تنها راه رسيدن مـردم ب

 مطالباتشان است.  
زنده باد مبارزات حق طلبانه مردم  

کردستان عراق عليه حاکمان  
 ناسيوناليست و اسالمي!

زنده باد همبستگي مبارزاتي مردم  
 منطقه عليه حاکمان مرتجع و دزد!  
کميته کردستان حزب کمونيست  

 کارگري ايران
   ۲۰۱۶ سپتامبر  ۲۷ 
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سپتـامـبـر کـمـيـتـه          ۲۴  روز شنبه

يادمان کشتار زندانيان سيـاسـي دهـه      
ـامـه اي      -شصت در ايران  مونترآل برن

تحت عنـوان "دادخـواهـي و حـافـظـه              
ــود.              ــمــ ــزار نــ ــرگــ ــي" بــ ــخــ  تــــاريــ

سخنرانان برنامه و تم سـخـنـرانـي ايـن        
سخنرانان عـبـارت بـود از: مـحـسـن              
ابراهيمي، عضو دفتر سيـاسـي حـزب      
کمونيست کارگري ايران، با تم "تعـيـن    
ــيــف مــردم ايــران بــا کشــتــار                تــکــل

، ضرورت عاجل سـيـاسـي و      ۶۰  دهه
شرط الزم براي تـحـقـق يـک جـامـعـه              

مژده ارسي زنداني سيـاسـي    انساني"،  
سابق و از همکاران گفتگوهاي زنـدان    
ـابـه امـري                     با تـم "دادخـواهـي بـه مـث
ـا            تاريخي و اجتماعيي" و حسـن پـوي
ــده و از                   ــويســن ــعــال ســيــاســي، ن ف
بــنــيــانــگــزاران کــانــون خــاوران بــا تــم          
سخنراني "ضرورت پژواک کشتارهـاي   

  در حــافــظــه جــمــعــي مــا"          ۶۰  دهــه
برنامه با يک دقيقه کـف زدن شـرکـت        
ــه                 ــرام ب ــراي اداي احــت ــدگــان ب ــن کــن

ــبــاخــتــگــان دهــه       ــگــر     ۶۰  جــان و دي
ـالـيـسـم آغـاز             جانباختگان راه سـوسـي

ـام از مـحـمـود            شد. در ادامه، چند پـي
صــالــحــي، مــرســده قــائــدي، ســحــر          
محمدي و چند اساليد شو پخش شـد    
ـان   و سپس برنامه با سخنراني سخنران
ـا بـه          ادامه يافت. در انتهاي برنامه بـن
درخــواســت شــرکــت کــنــنــدگــان نــيــم        

ساعتي به سئول و پاسخ و اظهار نـظـر   
 شرکت کنندگان اختصاص داده شد.

 ايرج رضايي
 ۲۰۱۶  سپتامبر ۲۸ 
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