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هفته اي که گذشت يکي ديگر از   
ــر جــنــب و جــوش                    ــتــه هــاي پ هــف
اعــتــراضــات کــارگــري بــود. تــجــمــع         
سراسري بازنشستگان صنـايـع فـوالد      
مقـابـل مـجـلـس، تـجـمـع سـراسـري                 
بازنشستگان پيش از موعـد مـقـابـل       
مجلس، بـيـش از يـکـمـاه اعـتـراض              
کارگران کشت و صـنـعـت مـهـابـاد،             
ادامه اعتراضات کارگران گروه مـلـي     
صنعتي فـوالد اهـواز، اعـتـراضـات             
ــل                 ــي اکــري ادامــه دار کــارگــران پــل
اصفهان، از جمله سرتيتر هـاي مـهـم        
اين اعتراضات است. بـعـالوه کـارزار        
ــيــه امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات            عــل
کارگران، معلمان و فعالين اجتماعـي  

و کارزار عـلـيـه اليـحـه ضـدکـارگـري             
"اصالح قانون کار" دو عرصه مهـم از     
ــعــاد               ــراضــات کــارگــري کــه اب اعــت
اجتماعي و سراسري دارد، هـمـچـنـان     

 در جريان است.  
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ـفـر از        ۸۰۰ دي بيش از      ٧ روز  ن
بازنشستگان صنعت فـوالد  در يـک         
ـلـف         اقدام سراسري از شهرهـاي مـخـت
ـه تـهـران آمـدنـد تـا پـيـگـيـر                    کشور ب
خــواســتــهــاي فــوري خــود از جــملــه            
خواست لـغـو خـودگـردانـي صـنـدوق              
فوالد، انتقال به صندوق بازنشستگـي  
کشوري، مکلف شدن دولت به اجـراي  
تــعــهــدات و پــرداخــت مــطــالــبــا ت           

ـه مـوقـع                 بازنشـسـتـگـان، پـرداخـت ب
هاي درماني بازنشسته  حقوق و هزينه

فوالد شوند. اما اعتراض آنهـا بـطـور       
واقعي به حقوقهاي زير خط فقر اسـت    
ـه سـطـح نــازل                    و اعـتـراض خـود را ب
ـلـي خـود بـا             حقوقها در تجمعات قـب
شعار خط فقر سه ميليون، حقوق مـا    
ـلـيـون، درمـان رايـگـان بـراي                يک مـي
بازنشستگان اعالم داشتند. و ايـنـهـا       
خواسته دهها هزار بازنشسته صنعـت  
فوالد است که در اين روز در مـقـابـل        
ـقـطـه قـابـل               مجلس فرياد زده شـد. ن
توجه در حرکت اعـتـراضـي کـارگـران        
صـنــايــع فــوالد سـراســري بـودن ايــن            
حرکت اعتراضي است. اين کـارگـران      
ـه از                   ـلـف از جـمل از شـهـرهـاي مـخـت
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نفس نامه نوشتن و دخيل بستـن  
به مرتجع تمام عياري مثـل تـرامـپ      

جمهوري »واقعا مشمئزکننده است.  
اسالمي و داعش دو روي يـک سـکـه      
اند و جهان بدون خالفت اسـالمـي و       
جمهوري اسالمي جاي بهـتـري بـراي      

ايــن نـکــتــه     .«زنـدگــي خــواهــد بــود     
ــکــه             اوبــامــا  »درســتــي اســت. ايــن

زمان بـا بـه گـلـوـلـه بسـتـه شـدن                     هم
هاي تـهـران      تظاهرکنندگان در خيابان

ـنـهـانـي بــا             مشـغـول نـامـه       نـگــاري پ
اي بود و سي و هفت سال چشم  خامنه

فـروبسـتـن دول غـربـي بـه تـروريســم                
بـاري چـون        اسالمي که وقايع تـاسـف  

شـارلــي ابــدو، بـاتــاکــالن، تــرورهــاي         
پـــاريـــس، بـــروکســـل، اورالنـــدو و           

برناردينو را در دو سال گذشته بـه     سن
نيز نـکـات درسـتـي          «بار آورده است

است که در اين نامه طرح شده اسـت    
اما درخواست اصالح ايـن سـيـاسـت       
ها از ترامپ بعنـوان مـرتـجـع تـريـن           
رئيس جمهور آمريکا و قرار دادن او     
در کنار مردم ايران را بايد به حسـاب    

 چه چيزي گذاشت؟ 
امروز از هر شـاگـرد کـالس اول          
سياست بپرسيد ميداند که عـالوه بـر     
ـيـشـقـراول                 جمـهـوري اسـالمـي کـه پ
داعش است، دول غـربـي و در راس           
آنها دولت آمريکا در پيدايش داعش 
ـيـمـي داشـتـه انـد. يـک                  ـق نقش مسـت
جستجوي ساده در گوگـل هـم نشـان        

دولت آمريکـا   ۵۷ ميدهد که در سال 
همراه با سه دولت اروپايي، زماني که 
از ادامه حکومت شاه نااميد شـدنـد،   
تصميم گرفتنـد بـراي جـلـوگـيـري از             
قدرت گيري چپ از خمينـي و دار و        
دسته او حمايت کنند. اگـر بـدرسـت         
مــيــگــويــيــد دنــيــا بــدون داعــش و            
جمهوري اسالمي جاي بهـتـري بـراي      
زندگي خواهد بـود، بـايـد بـه دولـت              
ـنـهـا خـدمـت           هايي که به پيدايش اي
کردند و در راس آنها دولـت آمـريـکـا       

 هزار بار لعنت بفرستيد. 
نامه نوشتن به ترامپ و متوسـل  
شدن به او نشان دهنده بي ربـطـي بـه        

مردم و به هر نوع آزاديخواهي اسـت.  
ـيـس جـمـهـور         ترامپ مرتجع ترين رئ
آمريکا است، يک ميلياردر مفتخور، 
يک شارالتان عقب مانده مذهبـي بـا     
درجه بااليي از راسيسم، ضـديـت بـا        
ـنـاهـنـده،             زن، ضديت با مـهـاجـر و پ
ضديت با همجنسگرايي، ضديت بـا    
کوچکترين اقدام رفاهي بـراي مـردم،     
ـيـن را دسـت مـي                 کسي که مـعـلـول
اندازد، کسي که خـواهـان گسـتـرش         
مسابقه اتمي و تسليحاتي است و بـا    

 خصوصيات ديگري از اين دست. 
ــامــه از ارزش هــاي                 در ايــن ن
بنيادين دولت هاي مختلف آمـريـکـا    
هم صحبت شده و از ترامپ خواسـتـه   
شده که پيرو اين ارزشها باشد. کـاش     
نـويسـنـدگــان نـامــه ايـن ارزشـهـا را                
توضيح ميدادند. در کدام دوره دولـت   
آمريکا نماينده ارزش هاي پيشرو در   
سياست هاي داخلي و يـا سـيـاسـت           
هــاي خــارجــي اش بــوده اســت؟ در            
ويتنام؟ در شيلي دوران پينـوشـه؟ در     
اکوادور و در قتل عام مردم اندونزي؟ 

ســال تــحــريــم       ۵۰ در پــانــامــا، در        
ــلــيــه مــردم کــوبــا، در           اقــتــصــادي ع
ـيـا، در حـمـايـت از              گواتماال و کلمـب
حکومت شاه و شکنجـه و سـاواک و         
ــس                 ــران ــران، در کــنــف ــا در اي کــودت
ـنـي و                گوادلوپ بـراي دفـاع از خـمـي
اسالمي ها، در شکل دادن به طالبان 
و به قدرت رساندن آن و سپس درسـت  
کردن حکومت لـويـا جـرگـه قـومـي             
مذهبي در ايـن کشـور، در اشـغـال               
عــراق و ايــجــاد حــکــومــت قــومــي          
اسالمي در عراق يا در عـربسـتـان و        
پاکستان و اسرائيل؟ در کدامـيـک از     
اين کشورهـا حـتـي يـکـبـار مـدافـع               
ارزش هاي پيشرو به نفع مـردم بـوده       
است؟ دولت هاي آمريکا يکـي پـس     
از ديـگــري هـرجــا زورشـان رسـيــده،             
حکومت هايي که کمي مردمي بوده 
اند يا مطـيـع سـيـاسـت هـاي دولـت              
آمريکا نبوده اند را با کودتـا و هـزار       
توطئه اقتصادي و سياسي و نظامـي  
يا ترور تعدادي از روساي جمهور ايـن  
کشـورهـا، کــنـار زده و دولـت هــاي               
ديکتاتور و سرکوبگـر را جـاي آنـهـا           

نشانده اند. در درون آمريکا هم ارزش 
هاي بنيادين دولت آمـريـکـا يـعـنـي           
ــود              ــدم وجـ ــدام، عـ ــازات اعـ ــجـ مـ
کوچکترين بيمه درماني براي مـردم،    
تحصيل گران و لوکس و محروميـت  
اکــثــريــت فــرزنــدان زحــمــتــکــش از           
تحصيالت عالي و حتي مـتـوسـطـه،     
فقدان کوچکترين خدمات اجتماعي، 
طب خصوصي و گران قيمت. حـتـي      
در مقايسه با اروپـا، اکـثـريـت مـردم          
آمريکا صدبار بيشتر در محرومـيـت   
ـبـرنـد. يـک سـرمـايـه داري                به سر مي
ـيـرحـم و       تماما متکي بر بازار آزاد، ب
وحشي که هيچ حقي بـراي مـردم بـه          
ـتـوان        رسميت نميشناسد. چگونه مـي
از چنين دولتي آنهم از ترامپ انتظـار  

 داشت در کنار مردم ايران بايستد! 
وهـفـت    سي»در خود اين نامه به 

اعتنايـي و چشـم فـروبسـتـن             سال بي
بينانه دنياي آزاد بر بنيادگرايي  نزديک

ــحــاري اســالمــي            ــح و انــت  «مســل

سـال     ۳۷ صحبت شده است. پس از    
بي اعتنايي چه شـد کـه بـه تـرامـپ              
ـقـط چشـم       دخيل بستيد؟ و ايکاش ف
فروبستن بود. دول غـربـي و در راس          
آنها دولت آمريکا و در سالهاي اخيـر  
ـقـش را در             دولت روسيه بيشـتـريـن ن
ـنـد             ماندگاري حکـومـت هـايـي مـان
جمـهـوري اسـالمـي داشـتـه انـد. از                 
سکوت رسـانـه هـاي رسـمـي غـرب               
درمورد جنايات سي و هـفـت سـالـه         
حکومت اسالمي و سکوت درمـورد  
مــبــارزات مــردم ايــران و ســانســور           
اپــوزيســيــون ســرنــگــونــي طــلــب تــا         
ديپلماسـي مـمـاشـات و سـازش بـا               
جمهوري اسالمي و قبل از آن آقـا را      
زير درخت سيب نشاندن و حلوا حلـوا  

 ۳۷ کردن آن، اينها سياست هاي اين   
سال دول غربي و احزاب حاکم در ايـن  
کشورها و در پيشاپيش آنـهـا دولـت        
ـتـظـاري        آمريکا بوده است. حال چه ان
از موجودي مانند ترامپ داريد؟ اين 
که از همه پيشينيانش لجن تر اسـت    
که حتي ليبرال هاي جهان غـرب هـم     
سعي ميکنند از او فاصله بـگـيـرنـد!     
چرا خودتان را نـه در کـنـار صـدهـا                
ميليون مردم غرب که جانشان از اين 

ـلـکـه در          دولت ها به لبشان رسيـده، ب
کنار ترامپ قرار داده ايـد؟ چـگـونـه           
ميتوانيد اينچنين آشکار به اکثـريـت   
مردم غرب بي اعتنا باشيـد و چشـم       
ـيـن تـرامـپ را بـه               فروبنديد و اينـچـن
قهرمان آزاد سازي مردم ايران تبديـل  
کنيد؟ چرا از مردم آمريـکـا و مـردم        
ـيـد کـه فـعـاالنـه تـر از                 اروپا نخواست
ـنـد و       مبارزات مردم ايران حمايت کن
دول غرب و از جمله دولت ترامـپ را    
تــحــت فشــار قــرار بــدهــنــد کــه بــا               
ـنـد؟    جمهوري اسالمي مماشات نکن

کـه     ۸۸ يادتان هست که همان سـال      
ـنـوشـت        اوباما به خامنه اي نامه مـي
چه احساسات شورانگيزي نسبـت بـه     
مبـارزه دخـتـران و پسـران ايـران در                
سطح جهان شکل گرفته بود؟ چرا بـه    
ــک                ــزدي ايــن احســاســات خــود را ن
نميدانيد برعکس به امثال ترامپ که 
قرار است دمار از روزگار ايـن مـردم       
درآورد دل خــوش مــيــکــنــيــد؟ چــرا          
اينهمه با اکثريت مردم شريف و آزاده 
در غرب و ارزش هاي پيشرو در ايـن    
ـيـگـانـه احسـاس                کشورها خـود را ب
ـيـد؟ حـزب تـوده و سـازمـان                  ميـکـن
اکثريت جاي مـردم و حـکـومـت در           
ايران را عوضي گرفتند و شمـا جـاي     
مردم و دولـت آمـريـکـا را عـوضـي               

 گرفته ايد! چه فرقي دارد؟ 
در جاي ديـگـري از نـامـه آمـده            

هـاي غـلـط         درنتيجه سياست»است 
هشــت ســال گــذشــتــه، بســيــاري از            

خواهان ايران، دولت آمريکـا را     آزادي
حـــامـــي حـــاکـــمـــان مســـتـــبـــد و            

دانند و به اميـد   غيرانتخابي خود مي
و اعـتـمـادشـان بـه حـمـايـت ايـاالت                
متحده از آزادي و دمکراسي در ايران 
لطمه وارد آمده اسـت؛ لـطـمـاتـي کـه           
ـيـاديـن                 ـن ـيـر ب جبران آن تنها بـا تـغـي

رويکرد امريکا توسط شما مـمـکـن      
ـبـل از ايـن              .«خواهد شـد    يـعـنـي ق

هشت سال و در دوره بوش پدر و پسر 
مردم ايران دولت آمريـکـا را حـامـي         
  حــاکــمــان مســتــبــد نــمــيــدانســتــنــد؟     
حکومت هاي بـوش پـدر و پسـر را              
ـنـد!    حامي خود و کنار خود ميدانست
يعني موقعي که دولت بوش مشغول 
ســر هــم کــردن حــکــومــت قــومــي             
اسالمي در افغانستان و يا مشـغـول     
تحريم اقتصادي مردم عـراق و بـعـد          
بمب ريختن روي سر مردم عراق بود، 
مردم ايران براي بوش به به و چـه چـه       
ميکردند! آخر اينهمه تملق گويـي از     
جمهوريخواهان و بويژه ترامپ بـابـت     
چــيــســت؟ نــاگــفــتــه نــمــانــد کــه ايــن          
ـبـل              سياستي است که از سـه دهـه ق
توسط سلطنت طلبان و از چنـد سـال     
قبل توسط مجاهدين دنبال ميشود. 
دمکرات ها که سر کار ميايند اينها 
اميدشان را از دست ميدهند و با سر 
ـنـد در            کار آمدن جمهـوريـخـواهـان ق
دلشان آب ميشود و البته هر بار بعد 
از چند مـاه سـرخـورده مـيـشـونـد و                
اميدهايشان به ياس تبديل ميشـود.  
ـيـن                  مردم ايران سـالـهـا اسـت بـا چـن
ـيـسـتـي آشـنـا                اپوزيسيون نـاسـيـونـال
هستند و اگر قرار بود هـمـراه بـا ايـن         
ـيـن شـونـد بـاور           اپوزيسيون باال و پاي
کنيد امروز خبري از اينهـمـه تـحـرک       
سياسي اميدبخش در جامـعـه ايـران      

 نبود. 
ـيـد.          چشمهايتان را کمي بـاز کـن
دوستان دروغـيـن بـراي مـردم ايـران              
نتراشيد. انتـظـارات واهـي و نـاجـي             
هاي خيالي مقابل مردم قرار ندهيـد.  
اين خدمتي به مبارزه مردم براي رها 

 شدن از جمهوري اسالمي نميکند. 
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ــ�ــ$�:   ــ�د ا� ــ� دســامــبــر    ١٠ �ــ\
سالروز بيانيه جهاني حقوق بشر بـود.    

 ١٩٤٨ اين بيانيه براي اولين در سـال    
در پاريس حقوق جهانشمول انسـانـهـا    
را تصويب كرد. همچنين اخيرا دولت  
روحاني هم بيانيه "حقوق شـهـرونـدي"       
خودش را تدوين كرده است. و در ايـن     
چهارچوب مطرح ميكنند كه بيـانـيـه    
حقوق بشر يك بيانيـه غـربـي اسـت و           
هيچ نقش و نگرشي از اسـالم در ايـن       
بيانيه موجود نيست و به اين اعـتـبـار    
بر عليه انسانهايي اسـت كـه در ايـن            
جوامع زندگي ميكنـنـد. نـظـر شـمـا            

 چيست؟
البته ناسيوناليستهـاي  ?�' /�اد�:  

دو آتشه اين تذكررا به شـمـا خـواهـنـد        
داد كه پيش از بـيـانـيـه حـقـوق بشـر،            
استوانه كورش حـقـوق شـهـرونـدان را            
تدوين كرده بود و به اين اعتبار اولـيـن   
بيانيه حقوق بشربود؟! جـالـب اسـت،         
بيانيه حقوق بشـر در دوران اربـاب و           
رعيتي و برده داري؟ اين هم گوشه اي   
ـه تـاريـخ تـوسـط                 از تحـريـف كـودنـان
ناسيوناليستهـا اسـت. بـعـالوه بـايـد               
تاكيد كنم كه اولـيـن بـيـانـيـه اي كـه                
حقوق شـهـرونـدان را بـطـور جـامـعـه                 
مطرح كرد، بيانيه حقوق انسـانـهـا در      

 پس پيروزي انقالب كبير اكتبر بود.
ــد                  ــتــان و نــق امــا در مــورد ســئــوال
ـفـاقـا ايـن يـك               اسالميستها به آن، ات
نقطه قوت بيانيه "حقوق بشر" پـاريـس     
است كه خوشبختانه بـويـي از اسـالم          
ـه          ـلـسـف نبرده است. اسالمي نيست. ف
اسالم، نگرش و ديدگاههـاي كـثـيـف       
اســالم جــايــي در آن نــدارد و اســالم              
مبناي حقوق شهروندي در اين بيانـيـه   
نيست. از طرف ديگر در اين بـيـانـيـه        
اثري از نگرش و فلسفه مسيحـيـت و     
يا هيچ مذهب ضد انسـانـي ديـگـري       
هم نيست. و بهمين اعتبار پيـشـرفـت     
ـه "حـقـوق انسـان" در              مهمي نسبت ب
جوامع اسالم زده و يا مسيحـيـت زده     
و هر حكومتي است كه منشاء خـود    
را از ماورالطبـيـعـه و الـهـيـات و يـا                

اشرافيت و خون و امثالهم مـيـگـيـرد.     
در اين جوامع اصوال انسان فـاقـد هـر      

 گونه حق و حقوقي است.  
 

ـه            �\��د ا��$�:   آيا در ايـن بـيـانـي
حقوق معتقدين به اسـالم و مـذاهـب        
مختلف برسميت شناخته شده اسـت؟  

 يا نقدشان پوچ و تو خالي است؟
ـقـدشـان پـوچ و تـو            ?�' /ـ�اد�:   ن

خالي است. اتفاقا آزادي مذهب يكي  
از مفاد بيانيه سـي مـاده اي حـقـوق             
بشــر اســت. انســان انســان اســت،                
ـه هـر               مستقل از باور يـا عـدم بـاور ب
مذهب و ملـيـتـي. بـيـانـيـه جـهـانـي                
"حقوق بشر" به اين اعتبار كه شهرونـد    
جامعه را داراي حقوق تعريف شده اي 
مســتــقــل از تــعــلــقــات و بــاورهــاي            
مذهبي ميداند، يك دستاورد بشر در 
ــد                 ــي ــن ــي ــب ــي اســت. ب جــوامــع غــرب
اسالميستها به دنبال حقوق ويژه بـراي  
ـه هــاي                     ــات و دار و دســتـ ــريــان ج
اسالميستي در اين جوامع هسـتـنـد.    
ـه و مـذهـب          حتي فرد معتقد به خـراف
اسالم، فرد مسلمان، در جوامع اسالم 
زده فاقد كمترين حقوقي است. بعالوه  
ـه مسـلـمـيـن و غـيـر               تقسيم جامعه ب
مسلمين و كافرين و مشـركـيـن يـك           
تقسيم بندي و ديدگاه كـثـيـف و ضـد         

 انساني است.  
 

به مـنـشـور حـقـوق          �\��د ا��$�:  
شهروندي روحاني بپردازيم. چه داليـل   
سياسي و اجتماعي باعـث تـدويـن و        

 اعالم اين بيانيه شده است؟  
ــ' /ــ�اد�:   ــوق       ?ــ� ــن "حــق ــدوي ت

شــهــرونــدي" يــكــي از وعــده هــاي               
مضحكه انتخاباتي اين جريان بود. و    
اكنون كه چند ماه پيش از دور جـديـد     
اين مضحكه اسالمي اسـت، بـاز بـا          
ـه راه افـتـاده انـد. هـمـان                 بوق و كرنا ب
اهداف پيشين را دقيقا در دوره جديـد  
اين معركه اسالمي مـد نـظـر دارنـد.         
ـه          بعالوه تدوين اين بيانيه واكـنـشـي ب
تعرضات جناح راست و خـامـنـه اي،      
 در راس حـــكـــومـــت آدمـــكـــشـــان         

اسالمي، است. دارند تالش ميكننـد   
كه لشگركشي كنند، نيرو جمع كننـد  
و در مقابل جناح مقابل ايسـتـادگـي      
كنند. اساس مصرف و كـاربـرد ايـن           
بيانيه در دعواي بي پايان جـنـاحـهـاي     
رژيـم اســالمــي اســت. دارنــد تــالش            
ميكنند تا توازن قوا را به نفـع جـنـاح      
خود تغيـيـر دهـنـد. از طـرف ديـگـر                 
دارنـد از قـرار سـوت آغـاز كـمـپـيــن                  
مضحكه انتخابـاتـي جـنـاح خـود را            

 ميزنند.  
 

فكر مـيـكـنـيـد كـه         �\��د ا��$�:  
اين منشور در صـورت تصـويـب چـه         
تاثيري در زندگـي مـردم مـي تـوانـد            

 داشته باشد؟
ببينيد هر درجه اعـالم  ?�' /�اد�:  

پايبندي به هر ذره از حقوق شهرونـدان  
از جانب هر جنـاحـي از رژيـم، حـتـي            
پــوچ و تــو خــالــي، از جــانــب مــردم              
سرنگوني طلب، از جانب مردمي كـه  
ميخواهند سر به تـن رژيـم اسـالمـي         
نباشد، اينطور تلقي خـواهـد شـد كـه         
ـه حـقـوق                   ميتوانند از ايـن تـظـاهـر ب
شهروندان براي تعميق شكافهاي رژيم 
ـه        و به عقب راندن و سوق دادن رژيـم ب
طرف پرتگاه سرنگوني استفاده كنند. 
فشار بر جمهوري اسالمي را افـزايـش   
دهــنــد. و از ايــن رو خــواســتــهــا و                  
ـه و          مطالبات انساني و آزاديـخـواهـان
ـه خـودشـان را مـطـرح                برابري طـلـبـان
كنند. البته اين به اين معنا نيست كه  
ـه ايـن          اين بيانيه باعث ايجاد تـوهـم ب
جــنــاح از رژيــم در صــفــوف مــردم               
سرنگوني طلـب خـواهـد شـد. خـيـر!              
مردمي كه نزديك به چهار دهه در زير 
دسـت و پــاي ايــن حــكـومــت ســيــاه             
مذهبـي روزگـار سـيـاهـي را از سـر                 
گذرانده از هر شكـاف و تـظـاهـر ايـن            
رژيم براي عـقـب رانـدن حـكـومـت و             
طرح مطالبات خود استفاده خواهـنـد   
كرد. همانطور كه در دوران دوم خرداد  
مردم از پروژه دوم خرداد بـراي عـقـب        
راندن جناح راست و كل رژيم اسالمي 
استفاده كردند و ما شاهد اعتراضات 

بـوديـم كـه       ٧٨ تير  ١٨ گسترده اي در 
ـه         اساسا بنيادهاي رژيم اسـالمـي را ب

سـرآغـاز      ٧٨ خرداد  ١٨ لرزه در آورد. 
ابراز وجود توده اي مـردم سـرنـگـونـي        
طلب بود. اين مكانيسم رابطـه مـردم      
در قــبــال تــظــاهــر جــنــاحــي از رژيــم            
اسالمي به ذره اي از حقوق شهرونـدي  

 مردم در جامعه است.  
 

ـه      �\��د ا��$�:   ملي اسالمـيـون ب
شما خواهند گفت كه به ايـن اعـتـبـار       
مردم بايد از ايـن مـنـشـور حـمـايـت              

 كنند. پاسخ شما چيست؟  
بهيچوجه، بهيـچـوجـه،    ?�' /�اد�:  

مردم نبايد از ايـن مـنـشـور دفـاعـي             
بكنند.  برعكس بايد در عـيـن حـال           
اهـداف واقــعــي آن را افشــاء و نــقــد               
كنند. اين بيـانـيـه اي بـراي تـحـكـيـم               
مـوقــعـيــت جــنـاح اعـتــدال طــلـب و              
اصالح طلب حكومتي در قبال مـردم  
و جامعه است. بيان واقعي ذره اي از      
حقوق و موقعيت مردم و شـهـرونـدان        
ـه           در جامعه نيست. مالك جـامـعـه ن
گفته ها بلكه واقعيت عملي و مـادي    
حكومت در جامعه اسـت. بـبـيـنـيـد            
كساني كه اين بيانيه را تـدويـن كـرده        
ـه يـكـي از                    اند، در راس قـوه مـجـري
جنايتكارتـريـن حـكـومـتـهـاي دوران            
معاصر قرار دارند. زندانها و دستگـاه   
امنيت و اطالعات رژيم را رهـبـري و     
هدايت كرده و مـيـكـنـنـد. در دوران               
حكومـتـشـان بـيـشـتـريـن اعـدامـهـا                
صورت گرفته است. و در دورانـهـاي          
متفاوت در تاريخ سياه اين حكـومـت   
در كنـار جـنـاح راسـت، و دسـت در                
دست اين جناح، بيشترين جنـايـت را     
ــيــه مــردم مــرتــكــب شــده انــد.               عــل
سازماندهندگان قتل عـامـهـاي دهـه       
ـه                   شصت و كشـتـار و سـلـب هـرگـون
حقوق مـدنـي از زن و مـرد در ايـن                   
جامعه بوده اند. خلخالي ها و بـهـزاد        
نبوي ها در كنار خامنه اي و موسوي 
ها و جنتي و الجوردي ها و يزدي هـا    
و رفسنجانـي و خـاتـمـي و روحـانـي               
جملگي در زمره آمرين جنايت عـلـيـه    

اين مردم بخت برگشته بوده اند.  قتـل  
هاي زنجـيـره اي را سـازمـان دادنـد.              
چهره هـاي اپـوزيسـيـون در خـارج از              
كشور را ترور كردند. سـازمـانـده بـي          
حقوقي و ستم بر زن بـر جـامـعـه بـوده          
اند، شعار "يـا روسـري يـا تـو سـري"                 
شعارشان بوده است و پونز بر پيشانـي  
زنان جامعه كـوبـيـده انـد، مـردم ايـن             
اوباش اسالمي را مي شناسـنـد. ذره      
ـه هـيـچ جـنـاحـي نـدارنـد.                  اي توهم ب
صرفا در شرايط كه توازن قوا كماكـان  
به نفع رژيم است از هر درجـه تـظـاهـر         
اين رژيم براي تعرض به رژيم و عـلـيـه      
آن استفاده خواهند كرد. دفاع از ايـن       

ژورنـالـيـسـتـهـا و          -بيانيه كار پاسدار
جريان اصالح طلب حكومتي و غـيـر   

 -حكومتي و جريانات حـقـيـر مـلـي         
ــريــانــات                 ــن ج اســالمــي اســت. اي
ـه          مذبوحانه تالش ميكنند تـا زمـيـن
سازش و نقطه سازشي ميان جنـاحـي   
از رژيم اسالمي و مردم ايجاد كنـنـد.   
هدفشان اصالح اين هيوالي اسالمي 
بمنظور حفظ كليـت آن اسـت. مـردم           
اما خواهان برچيدن اين بساط نكـبـت   
و طاعـونـي هسـتـنـد. ايـن خـواسـت                
ـه اي تـوده هـاي مـردم                    عميـق و پـاي

 محروم در جامعه است.
 

مـنـشـور حـقـوق        �\��د ا�ـ�ـ$�:  
شهروندي دولت را موظف به دفاع از   
حق زندگي، حق حيات، برخورداري از 
كرامـت انسـانـي، عـدالـت، آزادي و              
زندگي شايسته را براي همه شهروندان 
ايران فارغ از جنسيت، ... و گـرايـش          
سياسي اجتماعي، سبك زندگي، باور 

ميكنـد. پـاسـخ       مذهبي و ... مطرح    
 شما چيست؟ 

ــ�اد�:   ـ�ــ' / اگـر مـا قـربــانـيــان         ?
حكومت اسالمي، زندگي در تـحـت       
ـه          سلطه اين اوباش اسالمـي را تـجـرب
ـه و شـالق         نكرده بوديم. اگر ما تازيـان
اين حكومت بر تنمـان نـخـورده بـود.         
اگر طنابهاي دارشان عزيزانمان را بـي    
ـه هـاي ايـن            ـل جان نكرده بود. اگر گلـو
رژيم بهترين و شريفـتـريـن انسـانـهـاي         
اين جامعه را به خاك و خون نكشـيـده   

 ۸ صفحه  
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در آلمـان بـا حـملـه          ٢٠١٦ سال 
تعدادي مرد جوان به زنـان در شـب         
سال نو آغاز شد. موضوعي کـه در       
ابتدا از سوي مسـئـولـيـن و پـلـيـس            
علني نشد چرا که حـملـه کـنـنـدگـان         
اســاســا از کشــورهــاي اســالم زده             
بودند. بحث و جدلي داغي در گرفت 
و ما در يک جبهه به همراه مدافعين 
حقوق انساني و حقوق زنان ايستاديم 
و خواهان روشن شدن موضوع و نقد 
به فرهنگ و اخالقياتي شديم که در   
کشورهاي اسالم زده روزانه قـربـانـي      
ميگيرد و زندگي را بر زنـان نـاامـن      

 ميکند.
 

   ٢٠١٦ ژا���,  
مصاحبه با رسانه هاي آلماني و 
بين المللي در مورد حمله تعدادي به 
زنان در شب سال نو در کلن و ديـگـر   

 شهرهاي آلمان 
در اين مورد مينا احدي هـم در    
همان روزهاي اول مورد سوال رسانـه  
ها بود و مصاحبه او با ام د ار بارها 
بازپخش شد. بـا تـيـتـر: پشـت ايـن               
واقعه يک تصوير و نگاه به زن نهفتـه  

 است. 
بعد از تعرض بـه زنـان در شـب          
سال نو نهاد اکس مسـلـم هـمـراه بـا          
بقيه خواهان روشن شدن علل واقـعـه   

 شب سال نو است 
نشريه اما از ميـتـيـنـگ عـلـيـه          
حمله به زنان در شب سال نو و تاکيد 
بر مواضع اکس مسلم و سـخـنـرانـي     

 مينا احدي گزارشي منتشر کرد.
گاردين و کـريسـتـيـن سـايـنـس            
مانيتور از واقعـه کـلـن گـزارشـاتـي           
همراه با مصاحبه با نسان نودينـيـان   
و ليال شعبـانـي و روبـيـن مـنـتـشـر               

 کردند.
تلويزيون سراسري اطريش او ار     
اف. برنامه در مرکز" اين سنتروم " و 
شبکه يک آلمان نيـز گـزارشـاتـي در         

 اين زمينه منتشر کردند.
مينا احدي بدليل فـعـالـيـتـهـاي       
گسترده در آلمان شناخته شده اسـت    
و براي سخنراني در دانشـگـاهـهـا و       
براي حضور در پانل هاي مربوط بـه  
نقد مذهب و اسالم هـمـواره دعـوت      
ميشود. اولين سخنراني او در سـال     

در مورد مذهب و جـامـعـه         ٢٠١٦ 
 سکوالر بود. 

کمونيزم را از مارکس ژا���,     ۲۶ 

و منصور حکمت آموختـم  عـنـوان        
مصاحبه با روزنامه پارلـمـانـتـي در       

 چک.
 

 ٢٠١٦  �ر�,  
جــامــعــه ســکــوالر بــا مــذهــب         
چــگــونــه رفــتــار مــيــکــنــد. عــنــوان          
کنفرانسي بود در دانشگاه بـيـلـفـلـد        
پانل با حضور مينا احدي پروفسـور  
دکتر هله ر من پـروفسـور دکـتـر ول         
 راين هولد، پروفسور دکترميشاال رم

 
 ۲۰۱۶ �	رس  

مارس در    ٧ مينا احدي در روز 
شهر روستوک يک سخـنـرانـي انـجـام        

 داد.
 

 روز /.	�' زن  
در کـلـن        ٢٠١٦ هشت مـارس    

ــامــه اي بــا دعــوت از                آلــمــان بــرن
هنرمندان شاهرخ مشـکـيـن قـلـم و          
گــروه تــئــاتــر فــاطــي مــحــمــدي و              
سخنراني مينا احدي و رعنا احـمـد     

 از عربستان سعودي
 

  ���GN ۲۰۱۶ 
سخنراني در پـانـل در شـوريـن           

 آلمان 
 

مصــاحــبــه در مــورد مســجــد          
 سازي در آلمان 

 
  ,� +	� 

حزب دسـت راسـتـي آلـمـان بـا               
رهبري فرائکه پتري به تبليغات ضد 
پناهندگي و راسيستي دست ميزنـد  
و از معـضـل اسـالم و زن سـتـيـزي               
اسالمي و يا جنايات تروريست هاي 
اسالمي، به عنوان يک نعـمـت بـراي      
فضا سـازي عـلـيـه پـنـاهـنـدگـان و                  

 مهاجرين استفاده ميکند. 
فرائوکه پتري رهبر حزب دسـت    
راستي آلترناتيو براي آلمان از ميـنـا   
احدي دعوت ميکند که همديگر را   
مالقات کنند، پاسـخ مـيـنـا احـدي          
علني است و در توضيح اينکـه چـرا     
اين دعوت را قبول نـمـيـکـنـد. ايـن            
نــامــه در ســايــت هــومــانــيــســتــهــا          

هزار بار خوانده شده و وسـيـعـا      ٣٠٠ 
در شبکـه هـاي اجـتـمـاعـي پـخـش               
ميشود.در اين نـامـه مـيـنـا احـدي            
ميگويد که خودش چرا ضد جنـبـش   
اسالمي و منتقد همه مذاهب اسـت  
ــي و                   ــت ــرا احــزاب دســت راس و چ
ــه                ــه ب راســيــســت را بســيــار شــبــي

 اسالميها ميداند...
 
  E`۲۰۱۶ ژو 

مصاحبه مـفـصـل     ٢٠١٦ ژوئن  ٢٧ 
پترا آديک با مينا احـدي در سـايـت        

 يوروپين 
 اسالم به آلمان تعلق ندارد. 

 
  ����N ۲۰۱۶ 

مصاحبه بنياد ريچارد داوکينز  
 با احدي

 

آگـوسـت بـيـانـيـه مـهـم ده                  ١٠ 
شخصيت منتقد اسالم در آلـمـان از     
جمله حامد عبدالصمد مـيـشـايـيـل        
اشميت سالمون، نازنين بـرومـنـد و        

 مريم نمازي 
از نظر من همه مذاهب ضد زن   

 هستند.
 

بايد شجاعانه و علني اسـالم را    
نقد کرد امري که بـدلـيـل تـروريسـم          
اسالمي، بسياري را به سکوت وادار 

 کرده است. 
با شنيدن اهللا اکبر خشم سراپاي 
وجودم را مـيـگـيـرد. مصـاحـبـه بـا              

 نشريه مهم دي ولت 
 

آگوست مصاحبه بـا راديـو        ۲۲ 
 آلمان 

 
  �C�	�I� ۲۰۱۶ 

 سپتامبر   ١٥ 
نشريه مهم گالور و گفتگوي مفصل 
با مينا احدي با تيتر بس کنيـد بـي     

 ضرر جلوه دادن جنبش اسالمي را 
من ايـن هـيـوال را مـي شـنـاسـم ،                  
مصاحبه با ميـنـا احـدي در مـورد           

 جنبش اسالمي 
 

هايـم هـاي پـنـاهـنـدگـي در آلـمـان                  
ــداران داعــش و               ــعــدادي از طــرف ت
تروريست اسالمي نيز خود را به اسم 
پناهنده جا زده و در همان هايـم هـا     
ــاد                ــج ــب و وحشــت اي فضــاي رع
ميکنند. صبـح زود هـمـه را بـراي              
نماز خواندن بيدار ميکنند با صداي 
بلند قران پخش ميکنند و مسـاجـد     
در آلمان نيـز خـود را وارد مـعـرکـه              
کرده و تقال ميکنند مردم فـراري از    
دست جنبش اسالمي را اينجـا نـيـز      
مورد آزار و اذيت قرار دهند. در اين 
مورد کسي حـرف زيـادي نـمـيـزنـد             
کماکان مالتي کالتراليستها و اسالم 
پناهان سعي ميکنـنـد مـوضـوع را         

 زير فرش کنند. 

  �C�
 ۲۰۱۶ ا
 اکتبر ۲۱ 

مصاحبه شبکه اول تلويزيون آلـمـان     
برنامه صبحگاهي عليه پـگـيـدا بـا       

 مينا احدي 
 

از جمله پناهنـدگـانـي کـه از دسـت            
حکومتهاي ديکتاتور و اسـالم فـرار     
کرده اند رعنـا احـمـد از عـربسـتـان             
ســعــودي اســت. مــا بــه او کــمــک                

 ميکنيم. 
رعنا احمد و پـاسـخ او بـه سـواالت           
مسئول سايت اکس مسلم  بـه زبـان     

 عربي
 

پناهندگان سـکـوالر و المـذهـب و           
ــا                ــه ب ــب ــا مصــاح ــه مشــکــالت آن

 خبرنگاران در اين مورد 
 

من و عـاطـفـه رجـبـي در يـکـي از                
 کتابهاي مهم چاپ اطريش

فرار از مذهب کنفرانسي در دفاع از 
 حق پناهندگي 

 ٢٠١٦ اکتبر  ٧ 
 

  �C۲۰۱۶ ��ا� 
 نوامبر ۳۰ 

 مصاحبه مفصل با و.د. ار
 دسامبر 

در معرفي کتاب مينا احدي من از   
مذهب رويـگـردانـم  در تـلـويـزيـون                

 اطريش  
 

سوار قطار هستم و از اشتـوتـگـارت    
بعد از مصاحبه بـا اس و ار و يـک             
روز پر هيجان راهـي کـلـن هسـتـم.            
تلفنم زنگ ميزند، شـمـاره مـونـيـخ          
است جواب ميدهم، از انـتـشـاراتـي       
هاينه است خانمي که کتابم را قـبـال   
ويـراسـتـاري کـرد، خـودش را بـمــن               
معرفي ميکند و ميـگـويـد بـعـد از          
هشت سال مجددا سالم، خـوشـحـال    
ميشوم و باهم احوالپرسي ميکنيـم،  
ميگويد خانم احدي، نـويسـنـده يـک       
کتاب مهم و وزين از اطـريـش بـراي      
شما يک نسخه از کتاب ارزشمنـدش  
را فرستاده کـه مـا بـه دسـت شـمـا                 
برسانيـم. کـتـابـي بـا يـک نـامـه از                    

 نويسنده:
 مينا احدي عزيز

من کتابم بـه اسـم "درودي ازطـرف             
انجليوس" را برايت ميفرستم که اين  
هفته در انتشاراتي پـاسـاژ در ويـن          
منتشر شده است. در اين کتاب من  
بارها از کتاب تـو بـه اسـم "مـن از              

مذهب رويـگـردانـم" کـد مـي آورم،             
ولي من بايد بگويم از کار تو بسيـار  
چيزها آموختم، من کتاب ترا بسيار 
مي پسندم و ترا ارج مي نهم بخاطر 
شجاعتي کـه داري. شـجـاعـت در               
بيان حقايق، چيزي که بسيار حياتـي  
اســت. مــوضــوع ايــن کــتــاب نــقــد            
ايدئولوژي و تفکـراتـي اسـت کـه از           
حـدود هـفــت قـرن قـبــل از مــيــالد               
مسـيـح در يـونـان شـروع شـده وتــا                 
امروز و در زندگي امـروز مـا و بـا            
تحقير کامل زنـان در اسـالم ادامـه          
پيدا کرده است. اين کتاب من مثـل   
کارهاي تو براي پيشبردن برابري زن   
و مرد، چه چيز مهمتر از بـرابـري و         
همچنين براي يـک زنـدگـي انسـانـي          
براي هـمـگـان در روي کـره زمـيـن                 

 است.
با آرزوي موفقيت براي شـمـا تـورگ      

 کارلسروهن
ايـن کـتـاب تـيـتـر              ٢٤٤ در ضفحه 

اصــلــي ايــنــســت: مــن از مــذهــب             
رويگردانم، کتابي به قلم مينا احدي 
و زينـا فـوگـت. و در يـک صـفـحـه                   
عکسي از اعـدام يـک زن و بـاالي                
صـفــحـه نـوشــتـه، اعـدام بـراي يــک               

 قرباني تجاوز
 

جايزه شرکت کنندگان در فسـتـيـوال      
فيلم آلمان به فيلم نـامـه بـيـوگـرافـي         

 مينا احدي در برلين 
 

 نوامبر ٢٩ 
در قسمت سناريو نويسي در کـنـار       
جايزه حـاضـريـن در فسـتـيـوال يـک              
جايزه ويژه هييت داوران به فيلمها و   

 برنامه هاي تلويزيوني داده شد.
هر دو جايزه به فيلم هاي مسـتـنـدي      
تعلق گرفت که بـه مسـائـل مـطـرح            
امروز همچون اسالم و يا پناهندگـي  

 پرداخته بودند.
جايزه تماشاگران را يوليـان وايـنـرت      
دريافت کـرد بـراي سـنـاريـويـي کـه              
نوشته بـود در مـورد بـيـوگـرافـي و               
زنـــدگـــي روزانـــه مـــيـــنـــا احـــدي            
ژورناليست و کـارشـنـاس مـنـطـقـه              

از    ١٩٩٠ خاورميانـه کـه در سـال            
ايران فـرار کـرده، و جـايـزه هـيـئـت                  
داوران را فيلم جهنم در مغز مـن از      
چپو يووانگ که افراد مختلفي را که 
از مناطـق جـنـگـي فـرار کـرده انـد                
همراهي کرده و زنـدگـي آنـهـا را بـه            

 ۷ صفحه  
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را سـال شـگـفـتـي هـا                ۲۰۱۶ بسياري از رسانه هـا    
ناميده اند. سال تحوالت غير قابل پيش بيني. انـتـخـاب        
دونالد ترامپ در راس اين شگفتي ها قـرار دارد. سـايـت         
خبري "ان بي سي" مينويسد: "رئيس جـمـهـور مـنـتـخـب                
دونالد ترامپ امر نامنتظره و غيـر مـمـکـنـي را عـمـلـي               

 کرد."  
براي خيلي ها انتخاب ترامپ قابل پيش بينـي نـبـود      
اما در مورد بحران سيـاسـي در غـرب و بـي اعـتـمـادي                   
بخش اعظم مردم آمريکا و اروپا به سيستم حکـومـتـي و      
نظام موجود رسانه ها و نهادها و صاحبنظران مـتـعـددي      

 ۲۰۱۴ از مــدتــهـا قــبــل هشــدار داده بـودنــد. در ســال                     
موسسه گالوپ در يک گزارش آماري اعالم کرد بـيـش از       

درصد مردم آمريکا بـه سـيـسـتـم حـکـومـتـي در آن                   ۸۰ 
کشور بي اعتماد هسـتـنـد. انـتـخـاب تـرامـپ يـکـي از                      
بــروزات ايــن بــي اعــتــمــادي اســت. مــردم نــه بــخــاطــر                   
سياستهاي اثباتي ترامپ کـه هـنـوز حـتـي خـود او هـم                    
نميداند چيست، و يا مواضع و اظـهـارات راسـيـسـتـي و             
سوپر راست و فوق ارتجاعي او، بلکـه بـخـاطـر مـخـالـف            
خوانيهايش عليـه سـيـسـتـم مـوجـود و بـخـاطـر ايـنـکـه                        
توانست خود را بعنوان فردي خارج از سيستم و مـخـالـف      
هر دوحزب حکومتي آمريکا به مردم بشناساند انتـخـاب   
شد. همانطور که برگسيت نيز بـخـاطـر مـخـالـفـت مـردم                

 انگليس از وضع موجود راي آورد.
اکنون با انـتـخـاب تـرامـپ شـانـس بـقـدرت رسـيـدن                    

احزاب و چهره هاي راست افراطي در اروپـا نـيـز افـزايـش            
يافته است. اين کامال محتمل اسـت کـه در انـتـخـابـات              
فرانسه و هلـنـد و ايـتـالـيـا و آلـمـان و بـرخـي ديـگـر از                             
کشورهاي اروپائي هم احزاب راست بقدرت بـرسـنـد و يـا         
در هر حال ثقل بيشتر در سيستم حکومتـي پـيـدا کـنـنـد           
امـا بـعــد از ريــاسـت جـمــهـوري تــرامـپ و هــر قــدر از                          
زمامداري او بگذرد اين شانس کمتر خواهد شد. مـوجـي     
که شروع شده قابل دوام نيست و ميتواند بـه سـرعـت بـه           

 ضد خود تبديل بشود.  
راست افراطي بر زمينه بحران مزمن اقتصادي و بـي    

اجـتـمـاعـي بـورژوازي بـجـلـو                -افقي و بن بست سياسي 
رانده شده است اما راه حلي ندارد. قدرتگيري اين نيـروهـا    
بحران همه جانبه بورژوازي را عميق تر خـواهـد کـرد. در           
عصر جهاني شدن سرمايه ها ناسـيـونـالـيـسـم افـراطـي و             

حـملـه بـه        -پروتکشنيسم اقتصادي و حمله به خارجي ها 
بعـنـوان ريشـه مسـائـل           -دولتها و کارگران "غير خودي"   

اقتصادي و اجتماعي موجود پوچ تـر و بـي پـايـه تـر از                  
آنست که بتواند گره از کار فروبسته حکومتها بـگـشـايـد.     
اين هياهو به سرعت به ضد خود بـدل خـواهـد شـد. سـال             

سال تعميـق بـيـش از پـيـش بـحـران حـکـومـتـي                       ۲۰۱۷ 
بورژوازي است و ميتواند سال شـگـفـتـي ديـگـري بـاشـد:             
شگفتي بميدان آمدن چهره ها و نيروهاي "چـپ افـراطـي"         

 با پرچم نقد سوسياليستي وضع موجود!  

"عدالت فوق قوميت و مذهب و  
 هاي سياسي است".  بندي جناح

 حسن روحاني
اين اظهار نظر از جانـب رئـيـس      
جمهور نظامي که تمام موجوديتـش  
بر تبعيض و تفرقه و نـفـرت پـرکـنـي        
ــنــهــا                ــنــا شــده اســت ت مــذهــبــي ب
نشاندهـنـده بـاالگـرفـتـن دعـواهـاي             
درون حکومتي است. شان نزول ايـن    
حکم گاليه از جناح حکومتي رقيب 
اســت. روحــانــي جــنــاح مــقــابــل را           
نصحيت ميکنـد کـه "نـبـايـد خـرده              

ها و دشمني موجب  ها، دعوا حساب
آن شود که مـا از عـدالـت فـاصـلـه               
بــگــيــريــم". شــايــد کــنــار گــذاشــتــن           
دعــواهــا و خــرده حســابــهــاي بــيــن           
جناحي درد روحاني را دوا کند ولـي  
مشکل مردم کل دستگاه جـنـايـتـي       
است که نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي              
ناميده ميشـود. کـل ايـن نـظـام بـر                
مذهـب بـنـا شـده اسـت و قصـاص                 
اسـالمـي کـه اسـاس قـوه قضـائـيــه                
جمهوري اسالمي است بـجـز نـفـرت       
پراکني مذهبي، انتقامگيري قومي 
و عشيرتي، و ظـلـم و بـي عـدالـتـي             
مفرط در حق اکثريت عـظـيـم مـردم        
معنائي ندارد. براي عدالت بـري از       
مذهب و قوميت بايد کل سـيـسـتـم       
قضائي اسالمي را ريشه کن کـرد و      
اين تنها با برانداختن کل جـمـهـوري    

اسالمي امکان پـذيـر اسـت. حـتـي             
ــاي             ــاحــه ــود جــن ــهــاي خ ــري افشــاگ
حـکــومــتــي از دزديـهــاي نــجــومــي          
يکديـگـرو کشـتـارهـاي دهشـتـنـاک             
حکومت در دهه شصت تاکيـدي بـر     
ضرورت خالصي از شر کل اين نظام 
است. در اين ميان نگراني روحانـي،   
همانند ديگر مقامات حکومتـي از    
هر دو جناح، حـفـظ اعـتـبـار نـظـام              
ــد: "در                  ــگــوي ــي ــي م ــان اســت. روح

هاي مهمي که اموال عمومـي   پرونده
حيف و ميل شده بايد سواالت مردم 

تـر از از         پاسخ داده شود. وگرنه مهم
 ۱۰ مــيــلــيــارد يــا          ۳ دســت دادن      

ــه اعــتــمــاد            مــيــلــيــارد دالر مســال
عمومي مردم و سرمايه اجـتـمـاعـي     
است." اما مدتهاست اين سـرمـايـه        

 اجتماعي از دست رفته است. 
جمهوري اسالمي نه بـراعـتـمـاد     
مردم بلـکـه بـر سـرکـوب و ارعـاب               
مردم حـکـومـت خـود را بـنـا کـرده                
است. کـافـي اسـت تـنـهـا يـک روز                   
بساط بسـيـج و سـپـاه و گشـتـهـاي                
ارشاد و انواع نيروهاي امنيتي را از 
خيابانها جمع کنند تا مـردم بسـاط       
کل نظام را درهم بپيچند. تـنـهـا راه       
رسيدن به "عدالت فـوق قـومـيـت و            

هـاي سـيـاسـي"          بندي مذهب و جناح
پايان بخشيدن به حکومت مـذهـبـي    

 جمهوري اسالمي است. 
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"فتنه مسئله اي بود که از حدود  
آن را      ۸۸ ســال قــبــل از ســال             ۱۰ 

بررسي کرده بودند و اساسش اين بود 
کـه فــتـنـه گـران بــه فـکــر بـرانــدازي                 
جمهوري اسالمي بودند ... اسـاسـا          
مسئله انتخابات مطرح نبود بـلـکـه      
مسئله نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي،               
انقالب اسالمي و براندازي آن مطرح 
بود يـعـنـي حـرکـتـي کـه حـکـومـت                 
اسالمي را سرکوب و نابود کـنـنـد و      
حکومتي سکوالر زير نظر آمـريـکـا      

ايـن مسـئلـه اي         جايگزينش شـود.     
است که اشخاص به ويژه نسل جـوان    
بايد آن را بدانند که فـتـنـه گـران چـه          

مي خواستند بکنند و بر اين مـبـنـا      
بايد به اين بينديشيم که اگر فتنه بـه    
ثمر رسيده بود چه مي شد و حمـاسـه   

 نهم دي چه کرد."
 جنتي رئيس مجلس خبرگان

 
بـــراي     ۸۸ دي        ۹ ســـالـــگـــرد    

حکومت اسالمي همان جـايـگـاه را        
 ۲۸ پـيـدا کـرده اسـت کـه کـودتـاي                  

براي رژيـم شـاه  داشـت.           ۳۲ مرداد 
حکومت سلطنتي بخيابـان ريـخـتـن       

مـرداد   ۲۸ شعبان بي مخ ها در روز 
را قيام ملي مي ناميد و مـقـامـات      
حکومت اسالمي به خيابان ريـخـتـن    

بسيجي هاي و لباس شـخـصـيـهـا و        
 ۸۸ چاقوکشان حکومتي در نـه دي      

را حماسه مي خوانند. اولي جـنـبـش     
مردم را  توطئه روسها ميـدانسـت و     
دومي توطئه آمريکا. ايـن ادعـاهـا         
ويـژه جـمــهـوري اسـالمــي يــا نــظــام             
سلطنت نيست، همه ديـکـتـاتـوريـهـا       
تــالش مــيــکــنــنــد بــا هــمــيــن نــوع           
توجيهات اعتراضات و خـيـزشـهـاي       
توده اي را تـخـطـئـه کـنـنـد. اسـاس                
حرکت توده اي مردم ايران در هـر دو    

بـچـالـش کشـيـدن           ۸۸ و      ۳۲ تحول 
حکومت موجود بود با ايـن تـفـاوت      
کــه خــواســت و شــعــار ســرنــگــونــي           
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حکومت و بزير کشيدن ديکتـاتـوري   
بسيار صريح تر  ۸۸ حاکم در خيزش 

و  گسترده تـر مـطـرح شـد. جـنـتـي               
کشـف عــجـيــبـي نـکــرده اســت کــه             

را تــحــولــي فــراتــر از          ۸۸ جـنــبــش    
مساله تقلب در انتخـابـات و هـدف        
آنرا براندازي نظام ميداند. "مرگ بـر    
خامنه اي" و "موسوي بـهـانـه اسـت           
کـل نــظــام نشــانــه اســت" از جــملــه              
شعارهاي توده اي در تظاهرات سـال  

بود. ايـن نـوع "افشـاگـريـهـاي"                ۸۸ 
جنتي و ديگر اصولگرايان در مـورد  

در واقـع حـملـه بـه دارو و              ۸۸ فتنه 
دسته رفسنجاني روحاني و اصـالح      
طلباني است که به نظراصولگـرايـان   

نـدارنـد.    ۸۸ موضع قاطعي در قبال 
وگرنه هـر دو جـنـاح مـيـدانـنـد کـه                 
"افشاي" ماهيت سرنگوني طـلـبـانـه       

در نظر مردم تنها نشانـه   ۸۸ خيزش 

 حقانيت و اعتبار آنست.  
جنتي مـيـخـواهـد نسـل جـوان             
بداند که اگر فتنه به ثمر رسيـده بـود     
 جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي 
نــابــود مــيــشــد و حــکــومــتــي          
سکوالريستي سر کار مي آمد. ايـن   
هم قرار است پرونده دوخردادي ها را 
سنگين تر کند. تا آنجا که بـه نسـل      
جوان مربوط ميشود نگـرانـي هـاي      
جنتي صرفـا بـيـان آرزويـهـاي آنـهـا              
است. چيـزي بـه آخـر عـمـر جـنـتـي                  
نمانده است اما احتماال آنـقـدر زنـده      
خواهد ماند که ببينـد چـطـور نسـل         
جوان مورد خطاب او جنبش ناتـمـام   

 را به سرانجام خواهد رساند.  ۸۸ 
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شهرهاي کرمان، اصفـهـان، مشـهـد،       
مبارکـه، زيـرآب، طـبـس، سـمـنـان،              
ـه تـهـران آمـده                  شاهـرود، سـنـگـرود ب
بــودنــد تــا در حــرکــتــي ســراســري و             
هماهنگ خواستهايشان را پـيـگـيـري     
کنند. و اين کار از طريق فراخواني که  
در مدياي اجتماعـي داده شـده بـود،          

 صورت گرفت. 
سازماندهي اعتراضات سراسري 
ـفـاق مـهـم و          در مقابل مجلس يک ات
يک پيشروي قابل تـوجـه در جـنـبـش            
اعتراضي کـارگـري و جـنـبـش هـاي             
اجتماعي در سـطـح جـامـعـه اسـت.             
قبال نمونه موفق سازماندهي چـنـيـن      
اعتراضاتي را در مبارزات مـعـلـمـان     
شاهد بوديم و امروز دامنه آن گسترده 

 تر شده است.
نــمــونــه ديــگــر از اعــتــراضــات           
سراسري در مقابل مجلس، در هميـن  

دي مـاه       ٤ هفـتـه در چـهـارم ديـمـاه               
توسط  بازنشستگان پيش از مـوعـد     
تامين اجتماعي در مقابـل مـجـلـس       

 ٦٠٠ روي داد. در اين روز بـيـش از            
نفر از بازنشستگان  پيـش از مـوعـد        
سازمان تامين اجتماعي از شهرها و   
ـه           استان هاي مختلف در اعـتـراض ب
ــري دوران              ــمـ ــتـ ــبـــه مسـ ــاسـ ــحـ مـ
ـه                بازنشستگي خـود و نـاديـده گـرفـت
شدن سنوات ارفاقي شان و با خواست 
افزايش ميزان مستمري ها و پرداخت 

 طلبهايشان به تهران آمده بودند.  
و نمونه هاي ديگري از تجمـعـات   
اعتراضي سراسري کارگري در مقابل 
مـجـلــس نـظــيـر تــجـمـع اعـتـراضــي               
ـفــت و                    ــارگــرانــي از صــنــايــع نـ ک
پتروشيميها، تجمع کارگران و پرسنـل  
ــجــمــعــات            ــرات، ت شــرکــتــي مــخــاب
اعتراضي عليه اليحه ضـد کـارگـري        
ــمــاه،                 ــان "اصــالح قــانــون کــار" در آب
ــمــان            تــجــمــعــات اعــتــراضــي مــعــل
بازنشسته، تجمع اعتـراضـي صـدهـا       
کارگر صنعت برق را ميتوان نـام بـرد       
که قبال شاهد وقوع آنها بوده ايم. ايـن   
اعتراضات نشانگر سطح بـاالتـري از     
سازماندهي و متحد شـدن کـارگـران        
حـول خـواســتـهـاي ســراسـري تـرشــان             
اســـت. ايـــن اعـــتـــراضـــات صـــف             
قدرتمندتري از مبارزات کـارگـري را       
به نمايش گذاشتـه و بـراي پـيـشـروي            
هاي بيشتر جنبش کارگري راه نشـان      
ميدهد. از تجربـيـات ايـن مـبـارزات          

 بايد آموخت.

ادا�, 
	رزار ?�, ��\, aـ$  

	ر���"اH)ح 7	��ن 
	ر"  

ـه آزاد     بنا بر گزارش سايت اتحادي
کارگران ايران روز دوم ديماه سيمنـاري  
در بررسي اصالح قانون کار و تـاثـيـر        
ـلـف بـا       آن بر زندگي و کار افشار مخت
حضور جمعي از فعاالن کارگري، لغـو  
ــان،              ــان، دانشــجــوي ــودک، زن ــار ک ک
پرستاران و معلمـان بـرگـزار شـد. در            
بخشي از ايـن گـزارش چـنـيـن آمـده               
ـقـش               است: "از آنجا که نـيـروي کـار ن
اصلي را در تداوم حيات جامعـه دارد    
و هر گونه تغييري در مناسبـات کـار     
تاثير مستقيمي بر زندگي بخش هاي 
مختلف جامعه دارد، در اين نشسـت  
بندهاي پيشنهادي اصالحـيـه قـانـون       
در مورد حذف حداقل سن کودکان از   

)،  ۱۱۲ کـارهــاي کــارآمــوزي (بــنــد         
تاثير خصوصي سازي بـر آمـوزش و         
پرورش، تحميل قراردادهاي موقت و   
ـه                       ـه ب کمتـر از يـک مـاه و حـتـا روزان
معلمان، پرستاران و کارگـران، بـحـث      
ادغام سازمان تامين اجـتـمـاعـي بـا          
بيمه سالمت و حذف نام اين سازمـان  
از قانون کار که منجر به تضيع حقوق 
صاحبان اين سازمان يعني کارگران و 
زحمتکشان مـي شـود، بـازتـر کـردن            
دست کـارفـرمـايـان و شـرکـت هـاي                
پيمانکاري و حذف بيـمـه اجـبـاري از         
کارگـاه هـا و واحـدهـاي تـولـيـدي و                  
خدماتي و همچنين بندهاي ديگر آن   
که تاثير مستقيمي بر زنـدگـي زنـان،        
پرستاران، معلمان، دانشجويان دارد،   
به تفصيل مورد بررسي قرار گـرفـت".    
بنا بر گزارش نکتـه قـابـل تـوجـه ايـن             
سمينار تاکيد بر همبستگـي هـر چـه        
ـلـف جـامـعـه          بيشتر بخش هاي مخـت
ـه زنـدگـي و           عليه سرکوب و تعرض ب
معيشت آنان است و در گزارش چنين 
آمده است: در پايان نيز بر همبستگي  
ـلـف             هر چه بيشتر بـخـش هـاي مـخـت
جنبش اجتماعي عـلـيـه سـرکـوب و            
اعمال بي حقوقي عليه اقشـار تـحـت      
ستم و ضرورت هماهنگي و هـمـدلـي    
ميان جنـبـش هـاي کـارگـري، زنـان،             
دانشجويي، پرستـاران و مـعـلـمـان و            
فعاالن اجـتـمـاعـي لـغـو کـار کـودک               
تاکيد گرديد و عنوان شد که اگر قـرار    
است تغييري در قـانـون کـار صـورت         
گيرد تنها در صـورتـي مـورد قـبـول              
ــع                    ــود کــه در جــهــت رف ــد ب خــواه
مـحــرومــيــت هــا و افــزايــش حــقــوق           
انساني، اجتماعي و اقـتـصـادي مـزد       

وحقوق بگيران بـاشـد و مـحـدوديـت            
ــان و                ــراي کــارفــرمــاي هــاي جــدي ب
استثمارگران نيروي کار ايجاد کـنـد و     
ـه ي خـود کـارگـران و                ـف اين کار وظـي
زحمتکشان و نمايندگان واقـعـي آنـان      
است تا بر مبنـاي نـيـازهـاي واقـعـي           
شان تغييرات الزم را در قـوانـيـن کـار       
اعــمــال کــنــنــد.فــايــل هــاي صــوتــي          
سخنراني ها به تدريج منتشر خـواهـد   

 شد.".
ـه         برگزاري چنين سميـنـارهـايـي ب
طــور واقــعــي يــک راه عــمــلــي بــراي             
گفتمان سازي و متحد کردن صـفـوف   
کارگران بر سر خواسـتـهـاي سـراسـري        
خود و  سازماندهي يک صف متـحـد   
اعتراض سراسري عليه فقر، سـرکـوب   

 و حقوق پايه اي کل جامعه است.  
در ادامه اعتراض علـيـه اليـحـه        

"اصالح قانون کار" بهنام ابراهيـم زاده      
ـه                 ـف از زندان رجايي شـهـر در ايـن هـت
بيانيه اي داده است که در بـخـشـي از        

 آن چنين آمده است:
اليــحــه "اصــالح قــانــون کــار"          «

ـه        اليحه تحميل محروميت بيـشـتـر ب
ما کارگران و کل مردم است. اليـحـه      
ـه     کشيدن کار بيشتر از گرده کارگر و ب
حراج گذاشتن نـيـروي کـارش اسـت.           
اليحه گرفتن چماق اخراج بر روي سـر      
کارگري است کـه اعـتـراضـي دارد و           
ـه ايـن           من هم همصدا با همـکـارانـم ب
اليحه اعتراض دارم. من هم همـصـدا    
با همکـارانـم خـواسـتـار خـارج شـدن              
فــوري ايــن اليــحــه از دســتــور کــار              
مـجـلـس و پـاســخـگـويـي فـوري بــه                 
خواستهاي برحق ما کارگران هسـتـم.     
در آخريـن خـبـر رئـيـس کـمـيـسـيـون                 
اجتماعي کـرد از احـتـمـال تصـويـب             
کليت اين اليحـه خـبـر داد. امـا مـا               
کارگران اين بردگي را قبول نميکنيـم.  
و همکاران من در سنديکاي شـرکـت     
واحد، در اتحاديه آزاد کارگران ايران و   
ـلـف در آخـريـن           در کارخانجات مخـت
اعتراضـي کـه در مـقـابـل مـجـلـس                 

آبان داشتـنـد، اعـالم       ٢٥ اسالمي در 
کردند که اگر ايـن اليـحـه از دسـتـور              
مجلس خارج نشود، تحصن خواهنـد  
ــحــا د و                          ــن ات ــن بــه اي ــرد. و م ک
همبستگي همرزمانم درود ميفرستـم  
و اگر چه در زندانم ولي خود را هـمـراه       

 آنان ميدانم.  
يک تالش اليحـه اصـالح قـانـون         
کــار، کــنــار زدن تــعــيــيــن حــداقــل              
دستمزدها سالي يکبار و سپردن آن به 
ـفـرق         قراردادهاي فردي کارگران و مـت
کردن صـف اعـتـراض مـا کـارگـران               

است. در پاسخ به ايـن مـوضـوع مـا            
کارگران بايد متحد تر از هـر سـال بـر        
سر خواست افزايش دستـمـزدهـايـمـان      
تاکيد کنيم. خصوصا اکنون که پايـان   

اسـت و مـوضـوع تـعـيـيـن                 ٩٥ سال 
حداقل دسـتـمـزدهـا در دسـتـور قـرار              
ميگيرد، بار ديگر اعـالم کـنـيـم کـه            
دستمزد زير خط فقر را نمي پـذيـريـم.      
ــواســتــار افــزايــش حــداقــل                 ــا خ م
ـقـري اسـت         دستمزدها باالتر از خط ف

 »که خودشان اعالم کردند.

ـه ضــد                  ـه اليــحـ ـلــيـ کــارزار عـ

کارگري"اصالح قانون کار" يک کارزار   
اجتماعي اسـت. خـواسـت آن خـارج              
شدن اين اليحه از دستور کار مجلـس  
و افزايش فوري دستمزدها، پايان داده 
به امنيتي کردن مـبـارزات و حـقـوق           
ــايــه اي چــون حــق تشــکــل، حــق                 پ
اعتصاب، حق تجمع و آزادي بـيـان و       
حق داشتن قراردادهاي دسته جـمـعـي    
و استخدام هاي قراردادي است. اينهـا   
خواستـهـايـي اسـت کـه کـارگـران در                
تجمعات اعتراضي خـود در مـقـابـل         
مجلس و در بيـانـيـه هـايشـان اعـالم           

 کرده اند.  
کــارزار عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن         
مبارزات کارگران، معلمان و فعالـيـن   

 اجتماعي  
همراه بـا گسـتـرش اعـتـراضـات           
مــردم و تــعـــمــيـــق بـــحــران درون                 
حــکــومــتــي، جــمــهــوري اســالمــي          
بازداشت فعـالـيـن کـارگـري و سـايـر              
فعالين اجتماعي را گسـتـرش داده و         
احکام سنگيني عليه آنها صادر کرده 
است. و فشار بـر زنـدانـيـان سـيـاسـي             

 شدت يافته است.  
اتهامات محکومين به زنـدان از    
جمله چهره هاي شناخته شده کارگـري  
و معلمان چـون جـعـفـر عـظـيـم زاده،              
اسماعيل عبدي، محمود بـهـشـتـي،       
ابراهيم مددي، داود رضـوي، بـهـنـام         
ابــراهــيــم زاده، آتــنــا دائــمــي، رضــا            

شـهـابـي، مـحـمـود صـالـحـي، آرش                
صــادقــي، گــلــرخ ابــراهــيــم ولــيــســت        
وسيعي از ديگر زندانيان سيـاسـي در     
بند اقدام عليه نظم و امـنـيـت مـلـي،        
ـه                     ـه خـامـنـه اي، تـوهـيـن ب توهيـن ب
ـه               مقدسات، اجتمـاع و تـبـانـي عـلـي

، اعالم شـده اسـت.     »امنيت کشور«
و جرم اينان دفـاع از حـقـوق کـارگـر،            
حقوق کودک، و حقوق انسـانـهـاسـت.       
کمپين عليه امنيتي کردن مـبـارزات     
ــن                ــي ــعــال ــمــان و ف ـل کــارگــران، مــعـ
اجتماعي، يک کمپين مهم اجتماعـي  

در اعتراض به اين سرکوبـگـري هـا و        
امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات اســت.           
کمپيني در دفاع از مـبـارزات بـرحـق       
ـقـر و فـالکـت حـاکـم و                  مردم عليه ف
ـه اي             محروم بودن از آزادي هـاي پـاي
چون حق تشکل، حق اعتصـاب، حـق     
تجمع و آزادي بيان است. اين کمـپـيـن     
هم اکنون در همبستگي گسـتـرده در       
دفــاع از خــواســتــهــاي اعــتــراضــي            
ــي،               ــي چــون آرش صــادق ــان ــي ــدان زن
مرتضي مرادپور، عـلـي شـريـعـتـي،           
ســعــيــد شــيــرزاد، مــهــدي طــاهــري          
دراعـتــصـاب غـذا بسـر مـيــبـرنــد و               
جانشان در خطر است، ادامه دارد. در  
اين رابطه طومارهاي اعتراضي جمـع  
شده است. در حمايت از خـواسـتـهـاي      
آنان حدود شصت نفر از خانـواده هـاي     
زنــدانــيــان ســيــاســي، خــانــواده هــاي         
جانباختگان دهه شصت، تـعـدادي از     

هاي خاوران و کشتـه   مادران و خانواده
ي شـصـت، تـعـدادي از              شدگان دهـه   

زندانيان سياسي قديمي و تـعـدادي از     
هاي زندانيان سـيـاسـي نـامـه           خانواده

 داده اند.
درهمين رابطه در اين هفته بهنـام  
ابراهم از زنـدان نـامـه داده اسـت. در              
بخشي از اين نامه چنين آمده است: "  
ــراز                ايــن جــوانــان صــرفــا بــه جــرم اب
عقايدشان و بيان خواستهاي انسـانـي     

 ۸ صفحه  

 ۱ از صفحه  

 �*U� ,

	ر��ان در ه(�, ا�  
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 نمايش گذاشته است.
بقـيـه مـطـلـب بـه زبـان آلـمـانـي از                     

 روزنامه آلگماينه تسايتونگ
 

 ز�	ن ��
W در ا�)م  
رعنا احمد در عربستان و در کـنـار       
کعبه پالکـاردي در دسـت دارد کـه            
نوشته من از اسالم رويگردانم. مـن     
اکس مسلم هستم و دختر جواني بـه  
اسم وروود زهير از کربال فرار کرده و 
با نهاد اکس مسلم همکاري ميکند 
بـراي ايـنـهـا و هـمـچـنــيـن جـمـيلــه                   
مــيــراکــي از کــردســتــان ايــران،                
کنفرانسي سازمان داديم به اسم زنان 
سرکش در اسـالم کـه مـورد تـوجـه              

 زيادي قرار گرفت. 
 

کنفرانسي در نقد اسـالم و دفـاع از         
 حقوق زنان در کلن  

 

نقد جنبش اسـالمـي از نـگـاه چـپ              
موضوع اصلي شماره جديد ميکـرو  
مگا نشريه وزين ايتاليايي است. در 
اين شماره که روي جلد آن نوشتـه نـه     
به شريعه در اروپا، از جمله با مـن و    
مريم نمازي مصاحبه مفصلي انجام 

 داده است.
 

ــd در    ٢٣  ــ�ا� Bــ Pــ ــ� � Cــ ــ�ا� �
 DF د?�ت ��ب ,� ه	��Cرگ 

حزب چپ در آلمان  الم تا کام در نقد 
اسالم و جنبش اسالمي و يـا حـتـي        
جنايات حکومت اسالمي در ايـران    
حرف نميزند. مينا احـدي در اواخـر        

نامه سـرگشـاده اي بـه           ٢٠١٥ سال 
يــک چــهــره مــهــم ايــن حــزب ســارا             
واگنکنخت نوشت و پرسيد چرا يـک    
کلمه در مورد سنگسار و اعـدام در      
ايران نميگويد و چرا جنبش اسالمي 
و جنايات اين جنبش را نمي بـيـنـد.    
اين نامه بسـيـار مـورد تـوجـه قـرار             
گرفت و حتي کادرها و اعضاي ايـن  

حزب را تحـت تـاثـيـر قـرار داد. از               
ميـنـا احـدي واحـد گـلـزنـکـرشـن و                  
هامبورگ اين حزب براي سخنـرانـي   
دعوت کرد سخنراني در گلزنکرشـن  
يک شب قبل از جلسه بدليل اختالف 
در حزب کـنـسـل شـد ولـي جـلـسـه                 
هامبورگ عليرغم فشـار مـرکـزيـت       

 حزب ملغي نشد و برگزار شد. 
شوراي مرکزي اکس مسلم خـواهـان     
کناره گيري وزير انتگـراسـيـون شـده       

 است. 
در يک اطالعيه مطـبـوعـاتـي اکـس        
مسلم ميگـويـد: کـودکـانـي کـه در              
آلــمــان خــواهــان يــک زنــدگــي امــن           
هستند بايد در اينجا ودر اروپـا در        
يـک فضــاي ســالــم و مــعــطــوف بــه             
رعايت حقوق کودکان زندگي کـنـنـد    
آنها نبايد بعنوان همسران مرداني به 
رسميت شناخته شوند که يک زندگي 
توام با ترس و وحشـت را بـراي ايـن          
کودکان فراهم کرده و اين مـردي کـه     
در حقيقت متـجـاوز بـه ايـن کـودک            
هست را بعنوان تنها محـافـظـيـن و       
حاميان اين کودکان تعريف نکنيـد.  
ايــن کــودکــان بشــدت بــکــمــک مــا           
نيازمندند و نبـايـد آنـهـا را بـا يـک               
"زندگي مشترک و ازدواج کـودکـانـه"    

 تنها بگذاريم
زندگي ريحانه و استقبال ميلـيـونـي     

ــت               ــده جــنــاي ــرون ــک پ ــررســي ي از ب
 حکومت اسالمي در آلمان 

نشريه بيلد در آلمان در سـه شـمـاره          
متوالي به تفصيل در مورد ريحـانـه   
جباري کودکي و نوجواني او خانواده 
اش و سيـسـتـم قضـايـي حـکـومـت             
اسالمي و مبارزات مردم ايران عليه 
اعدام مينويسد ميليونهـا نـفـر ايـن         
گزارش را خواندند و استقبـال چـنـان      
زياد بود که کل اين سـه گـزارش بـه          
زبان انگليسي ترجمه و در اخـتـيـار        

 رسانه هاي بين المللي قرار گرفت. 
 

قبل از آن چند مقام اتحاديه اروپا با 
صدور بيانيه اي از فـعـالـيـت هـاي              
شعله پاکروان در ايران بر عليه اعدام 

 دفاع کردند. 
 

نشـريــه مــعــتـبــر گـالــور مصـاحــبــه           
مفصلي در شمـاره اکـتـبـر خـود بـا             

 مينا احدي پخش کرد. 
 

اسالم خوش خيم و طـرفـدارانـش در        
 آلمان 

لميا قدور يک معلم آلماني/ سوريـه   
اي است کـه در آلـمـان بـه تـدريـس                 
اسالم در مدرسه مشغـول اسـت. او        
که متولد آلمان است، شـبـانـه روزي      
براي رشد اسالم در آلـمـان دونـدگـي         
ميکند. لميا قدور مهمـان هـر روزه        
رسانه هاي مهم آلمـان اسـت. او در          
کتابش نوشته است مـيـنـا احـدي و         
آيان هيرسي علي چـون بـا خـانـواده           
هاي خود مشکل دارند اسالم را بـد    
معرفي ميکنند و من پاسخم بـه او    
 اين بود که خميني عموي من نبود.  

سپتـامـبـرسـخـنـرانـي در شـهـر               ٣٠ 
 اليپزيک

 

دستهاي روحاني خونين است، اجازه 
نـــداريـــد بـــا او دســـت دوســـتـــي               
بدهيد.سخنراني مينا احدي و کاظم  
موسوي در اليپزيگ در اعتراض بـه  

 دعوت از روحاني توسط دولت آلما
 سخنراني در بوخوم و استقبال مردم 

 مارکس و ميني ژوپ 
 

دوويچه وله انگليسي و مصاحبه اي 
که در رسانه هاي بين الـمـلـلـي و از         

 جمله راديو کانادا بازپخش شد. 
 اسالم و حقوق زنان 

سخنراني مـيـنـا احـدي در کـنـگـره              
 سکوالر/دمکراتها در هامبورگ

 

�ـ	 &ـ�ـ��ـ��ـ�ن    �L)� ,C�	L�
 اس و ار  

تلويزيون اس و ار برنامه اي دارد کـه  
بــه تــفــصــيــل در مــورد زنــدگــي و             
فعاليتهاي چهره هاي مهم در آلـمـان   
با آنها گفتگو ميکند. در اين برنامه 
هنرپيشه ها سياستمداران معروف و 
گوينده هاي تلويزيون آلمـان و .. از          
نزديک و خصوصي حرف مـيـزنـنـد.       
نوامبر مـيـنـا احـدي مـهـمـان ايـن                 

هـزار نـفـر      ٤٠٠ برنامه مهم بود کـه    
 همان روز شنونده اين برنامه بودند. 

 
��BPا�' در *.� هـ	2ـ, 2Nـ�ـ	ن  
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 سخنراني در فستيوال فيلم برلين

فستيوال فيلم هاي سانسور شده زنان 
در برلين فيلم هايـي را بـه نـمـايـش            
گذاشت که در کشور تولـيـد کـنـنـده        

فيلم امکان نمايش نداشت.اين فيلـم   
ــود. ازدواج                  ــان ب هــا در مــورد زن
اجباري و يا ازدواج کـودکـان، قـتـل         
نــامــوســي و فــرهــنــگ زن ســتــيــز            
اسالمي موضوع اين فستيوال بـود.  
مينا احدي به همراه فاطمـه صـبـري      
در پانلي بودند که در مورد موقعيت 
زنان در ايـران و افـغـانسـتـان حـرف             

 زدند.
 

تقريبا هر هفته دوشنبه ها در راديـو  

همراه با آقاي عليرضـا مـيـبـدي در         
مورد فعاليت هاي خودم و يا اوضاع 
ايران و يـا خـاورمـيـانـه مصـاحـبـه                 
ميکنم. با تشکر فراوان از همکاران  

 راديو همسفر و آقاي ميبدي . 
با تشکر ويژه از نازنـيـن بـرومـنـد و          
 فعالين نهاد اکس مسلم در آلمان . 

  ٢٠١٦ دسامبر  ٢٧ 

 ۴ از صفحه  
�P"' از  3	2ی�.	� �یB	 ا�$� ...  

نفر از بازنشستگان  ۸۰۰ بيش از 
ديمـاه در يـک        ۷ صنعت فوالد امروز 

ـلـف         اقدام سراسري از شهرهـاي مـخـت
کشور به تهران آمـده و بـا تـجـمـع در              
مقـابـل مـجـلـس اسـالمـي خـواهـان                
رسيدگي به وضعيـت بـازنشـسـتـگـي         
دهها هزار کارگر بازنشسته صـنـعـت      
فوالد شدند. بازنشستگان فـوالد کـه        
از جمله از شهرهاي کرمان، اصفهـان،  
مشهـد، مـبـارکـه، زيـرآب، طـبـس،              
ـه تـهـران          سمنان، شاهرود، سنگـرود ب
آمده اند اعالم کرده اند که تـا حصـول     
نتيجه به تجمـع اعـتـراضـي خـود در            

 تهران ادامه ميدهند. 
کـنـنـدگـان خـواسـتـار لـغـو               تجمع

ـه      خودگرداني صندوق فوالد، انتقـال ب
صــنــدوق بــازنشــســتــگــي کشــوري،        
مکلف شدن دولت به اجراي تعـهـدات   
و پرداخت مطالبات بـازنشـسـتـگـان،      

هـاي     پرداخت به موقع حقوق و هزيـنـه  
درمـانـي بـازنشــسـتـه فـوالد شـدنــد.              
ـه                  بازنشسـتـگـان فـوالد هـمـچـنـيـن ب

کـه     ۹۱ بـودجـه سـال           ۹ تصويب بند 
موجب آن صـنـدوق بـازنشـسـتـگـي           به

فوالد از وزارت صـنـعـت، مـعـدن و                
ــجــر بــه                   تــجــارت جــدا شــده و مــن
ــازنشــســتــگــان شــده،           ــي ب ســرگــردان
اعتراض دارند. در تـجـمـع هـمـزمـان            
معلمان بازنشستـه و بـازنشـسـتـگـان           
فوالد نيز بر افزايش حقوق باالي خـط    

 فقر و درمان رايگان تاکيد شد. 
تجمع سـراسـري بـازنشـسـتـگـان            
فوالد در تهران اقدامي مهم در مسير 
تجـمـعـات و اعـتـراضـات سـراسـري               
کارگران اسـت. در ديـمـاه سـال قـبـل                

نفر از بازنشستـگـان صـنـايـع         ۸۰۰۰ 
ـه بـازرسـي کـار                  فوالد در نـامـه اي ب
بدليل بدتر شرايط شرايط خود دسـت    

به اعتراض زدنـد. در اصـفـهـان نـيـز                
کارگران بازنشسته فوالد در سـالـهـاي    
ـه تـجـمـعـات                   ـه بـارهـا دسـت ب گذشت
هزاران نفـره زده انـد. بـازنشـسـتـگـان               
آموزش و پـرورش نـيـز در مـهـرمـاه               

شـهـر      ۲۰ امسال همزمان در حـدود        
دست به تجمع زده و در آذرماه نيـز در    
تهران و چند شهر ديگر تجمع کـردنـد.   
بــازنشــســتــگــان ســازمــان تــامــيــن          
اجتماعي نيز در تهران بـارهـا تـجـمـع        
ـه خـواسـت         کرده و خواهان رسيدگي ب

 هاي خود شده اند.  
تــجــمــعــات مــکــرر و ســراســري         

و بــازنشــســتــگــان فــوالد و آمــوزش          
پــرورش و بــازنشــســتــگــان ســازمــان         
تامين گوشه اي از روند سـراسـري تـر        
ــتـــراضـــات کـــارگـــران و              شـــدن اعـ
زحمتکشان است و نشان ميـدهـد کـه      
در ميان بازنشستـگـان شـبـکـه هـاي           
سراسري و روابط گسـتـرده اي شـکـل         
گرفته و زمينه براي مـتـشـکـل شـدن          
آنها در اين سطح هرچه بيشتـر فـراهـم      
شـــده اســـت. وقـــت آن اســـت کـــه                  
بـازنشـســتـگــان در سـطــح شــهـري و              
کشوري متشـکـل شـونـد، مـجـامـع            
عمومي خود را تشکيل دهـنـد و بـا          
ـه                  ـق خواسـت هـاي سـراسـري کـل طـب
کارگر از جمله افزايش دستمزد بـاالي    
خط فقر، آزادي تشـکـل و اعـتـراض،         
لغو امنيتي کردن اعتراضات، درمان 
ـه مـيـدان          رايگان و تحصيل رايگـان ب
بيايند و همراه با خـانـواده هـاي خـود           
تجمعات هرچه قدرتمندتري تشکيـل  

 دهند. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

دسامبر  ۲۷ ، ۱۳۹۵ ديماه  ۷ 
 ۲۰۱۶ 
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شان در زندانـنـد و احـکـام سـنـگـيـن               
زندان دارند. آنها به احـکـام سـنـگـيـن          
ــتــي بــه                   ــي ــگ امــن ــدان و زدن ان زن
مبارزاتشان در اعتراضند. من بهنـام   
ابـراهـيـم زاده فـعـال دفـاع از حـقــوق                  
کارگر، حقوق کودک و حقوق انسانـهـا   
با احکام امنيتي اي چـون اخـالل در           
نظم و امنيت ملي شش سال است در 

سـال     ٥ زندانم و عليرغم تـمـام کـردن        
حکم زندان اولم، دوباره به هفت سال و 
ده ماه محکوم شده ام، با تمام قـدرت    
از اعتراض بر حق ايـن جـوانـان دفـاع         
ميکنم. من بار ديگر بر پايان دادن به  
امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات کــارگــر،        
معلمان و فعالين اجتـمـاعـي تـاکـيـد         
ميکنم. من خواستار لغو تمام احکام  
صادر شده با احـکـام امـنـيـتـي چـون            
اخالل در نظم و امنيت ملـي هسـتـم.      
من خواستار باطل شدن احـکـام ايـن        
جوانان و رسيدگي فوري به وضـعـيـت    
آنها هستم. من خواستار لغـو پـرونـده       
تشــکــيــل شــده بــراي خــودم و بــراي             
همرزمانم اسماعيل عـبـدي، جـعـفـر          
عظيم زاده، محمـود بـهـشـتـي، آتـنـا            
دائمي، محمود صـالـحـي، ابـراهـيـم           
مددي، داود رضوي و همه کارگران و   
معلمان و مبارزين در عـرصـه هـاي          

 مختلف اجتماعي هستم. "
گفتني است که آخريـن اخـبـار از        
بهنام ابراهيم زاده نگران کننده اسـت.    

مــقــامــات زنــدان رجــايــي شــهــر در           
روزهاي اخـيـر او را بـخـاطـر پـخـش                
اخبار پخش شده در فضـاي مـجـازي      
مبني بر اينکه برخي پـرسـنـل زنـدان         
رجــائــي شــهــر در وارد کــردن مــواد            
مخدر به داخـل زنـدان دسـت دارنـد،           
احضار و تحت فشار گذاشتـه و از او        
خواسته اند که اين خبر ها را تکـذيـب   
کند. بهنام اظهار بي خـبـري کـرده و           
حاضر به قبول اين کار نشـده اسـت و         
به همين خاطر آنـهـا او را در شـشـم               

 ۱۰ بـنـد      ۳۵ ديماه به  سوئيت شماره 
ـقـال داده انـد.              زندان رجائي شـهـر انـت
بــعــالوه تــرابــيــان افســر نــگــهــبــانــي،         
زندانيان مرتکب قـتـل کـه خـطـرنـاک           
تلقي ميشوند را تحريک کـرده اسـت،     
تا بهنام را کتک بزنند. از جمله در روز  
هفتم ديماه وقتي بهنام در اعتراض به 
انتقالش به اين بند در صف حضـور و    
غــيــاب نــمــي نشــيــنــد، او را مــورد            
فحاشي قرار داده و دو نفر از زندانـيـان   
ـه            را صدا ميزنند و آنها را تـحـريـک ب
ضرب و شتم بهنام ميکنند. اما ايـن     
زندانيان موضوع را با بهنام درمـيـان     
ـه و او را ايـن خــطـر مـطـلــع                     گـذاشـت
ميکنند. اتفاق بعدي در روز هشـتـم        
ديماه روي ميدهد. در اين روز بـهـنـام     
ـه   ابراهيم زاده و مهدي فراهي شانديز ب
وضع بد غذا اعـتـراض مـيـکـنـنـد و            
ـه آنـان                  مسئوليـن زنـدان در پـاسـخ ب
ميگويند: "همين است که ميبينـيـد،     

شما هم خانه خاله نيامديد که از مـا      
غذاي با کيفيت مي خواهيد، برويد و 
هر غلطي که دلتان مي خواهد انجـام  
ـه،      بدهيد". در پي اين پاسخ گستاخـان
مــهــدي فــراحــي شــانــديــزصــداي              
ــنــد مــيــکــنــد و               اعــتــراضــش را بــل
نگهبانهاي آن بند به نام هـاي سـعـيـد       
ـه           قلي پور و داوود ترکاشـونـد بـاتـوم ب
دست به سمت اين زندانيـان سـيـاسـي       
حمله ور ميشوند تا آنهـا را ضـرب و         
شتم کنند، که با مقاومت آنـان روبـرو     
ميشوند. در پي ايـن درگـيـري، غـذا            
مجددا به آشپزخانه عودت داده شـده      
و مرداني ريـيـس زنـدان پـيـمـانـکـار               
ـه دفـتـرش احضـار                 غذاي زنـدان را ب
ـفـيـت        ميکند تا موضوع نداشتن کـي
غذاي زندان را بررسي نمـايـد. اکـنـون        
خطر انتقال مهدي فراحـي شـانـديـز و         
ـفـرادي وجـود            ـه ان بهنام ابراهيم زاده ب

 دارد.
اين اخبار را بايد وسيعا رسانه اي 
کرد و به هر شکل کـه مـيـتـوانـيـم از             
بهنام ابراهيم زاده و فراهي شـانـديـز و      
زندانيان سياسي حمايت کـنـيـم. ايـن          
اتفاقات تاکيدي ديـگـر بـر پـيـشـبـرد            
قدرتمند کارزار عليه امنـيـتـي کـردن       
مبارزات، لغو احکام امنيتـي صـادر     
شده براي فعالين کارگري، معلـمـان و     
فعـالـيـن اجـتـمـاعـي و آزادي فـوري                 
تمامي زندانيان سياسـي و اعـتـراض        
عليه وضع زنـدانـهـا و کـل دسـتـگـاه              
جنايت و سرکوب قضايي حـکـومـت      

 اسالمي است.  

 ۶ از صفحه  

بود و در گورهاي دسته جمعي به خاك 
نسپرده بود. اگر فقر و فـالكـت و بـي             
حقوقي و استثمار عنان گسـيـخـتـه را       
در اين جـامـعـه نـديـده بـوديـم، بـايـد                  
ميگفتيم كـه شـايـد مـانـنـد شـصـت               
ـه   ميليون سال قبل سنگ آسماني اي ب
زمــيــن اصــابــت كــرده اســت، هــيــچ            
موجود زنده اي روي سطح زمين باقي 
نمانده است و هرگونه سابقه ذهنـي اي    
از كتب تاريخ حذف شده اسـت، و در        
آن صورت شايد حـكـومـت اسـالمـي        
ميتوانست چنين ادعاي مضحكي را 
مطرح كند. عجيب است بـي حـقـوق         
كننده ترين رژيم هاي معاصـر اكـنـون      
ادعاي "حقوق شهروندي" را ميـكـنـد.      
اما اينطور نيست. سنگ آسمانـي اي     
اخيرا به زمين اصـابـت نـكـرده اسـت.          
تاريخ و سابقه ذهني ما هم پاك نشـده    

اســت. مــا حــكــومــت اســالمــي را              
ميشناسيم. زندانها و شـكـنـجـه گـاه             
هــايــش را ديــده ايــم. كشــتــارهــا و                
زنــدانــهــايــش را ديــده ايــم. راســتــش            
وقــاحــت ايــن جــريــانــات بــي حــد و               
حصراسـت. بـبـيـنـيـد بـيـنـهـايـت در                    
رياضـي پـديـده مـتـعـيـنـي نـيـسـت.                  
مشخص نشده است. نـمـيـشـود. امـا          
ـه بـي نـهـايـت           اين جريانات اسالمي ب
وقاحت تعريف و معنـاي مشـخـصـي       
بخشيده اند. اينكه حكومت اسالمـي   
از حق حـيـات، حـق زنـدگـي، آزادي،              
عدالت و حقوق شـهـرونـدي صـحـبـت           
ـه                       مـيـكـنـنـد، نـهـايـت تـعـيـيـن يـافـت
بيشرمي و وقاحت است. مردم به ايـن     
اراجيف پوچ وقعي نخواهند گـذاشـت!   

 من ترديدي ندارم.  
ببينيد سازماندهندگـان جـوخـه هـاي         
ـه امــام                 ــداران دو آتشـ ــرف ــرگ، ط م
جنايتكاران دم از آزادي و عـدالـت و             

برابري ميزنند. مضحك و خـنـده دار          
ـه ايـن              است. اما اگر كمي دقـيـق تـر ب
بيانيه نگاه كنيد، متوجه ميشويد كـه  
تمام اين ادعاها در چهارچوب قوانـيـن   
اســالم و قــانــون اســاســي حــكــومــت          
اسالمي بيان شده است كه خـود خـط       
بطالني بر تـمـام ادعـاهـاي پـوچ ايـن               
بيانيه و تدوين كنندگان آن مـيـكـشـد.     
اسالم يعني "گوسفند" بودن مـردم در        
جامعه. اسالم يعني اينكه مردم فاقـد   
هر گونه حق و حـقـوقـي هسـتـنـد. در            
اسالم، انسانها "گوسفنداني" هسـتـنـد      
كه چوپاني، "پيامبري"، براي "هدايت"    
آنها ظهور كرده اند. صحبت از حـقـوق   
شــهــرونــدي در چــهــارچــوب اســالم و          
حكومت اسالمي، مانند صحبـت از    
"فاشيسم آزاديخواه" و "فاشيسم برابري    
طلب" است. تماما پوچ و عوامفريبـي  

 اسالمي است!
 ادامه دارد...

 ۳ از صفحه  
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کارگران پلـي اکـريـل شـش مـاه            
دستمزدشـان تـوسـط کـارفـرمـا بـاال              
کشيده شـده اسـت. بـه امـام جـمـعـه                 
مراجعه کردند و سپس فـرمـانـدار بـه       
ميان آنها آمد و حرفهاي تکـراري زد    
ـيـمـايـي در            و کارگران دست بـه راهـپ
خيابان هاي اصفهان زدنـد تـا تـوجـه         
مردم را به اعتراض بحق خـود جـلـب      

 کنند. 
مـديـريــت کـارگــران گـروه مـلــي            
صــنــعــتــي پــس از ســه بــار تــجــمــع             
کارگران، پرداخت طلب هايشان را بـه  
افزايش توليد مشـروط کـرده اسـت.          
يعني هم طلب کارگران را باال کشيده 
اند و هـم از آنـهـا مـيـخـواهـنـد کـار                  
ـنـد. طـبـق گـزارشـات                  بيشتري بـکـن
مقامات در گروه ملي فوالد اختالس 
کرده اند و حاضر بـه پـرداخـت طـلـب          

 کارگران نيستند. 
ـنـد يـاسـوج دسـتـمـزد             کارگران ق
مهر، آبـان و آذر امسـال و مـزايـاي               

را طـلـب        ۹۴ و      ۹۳ مزدي سالهاي   
دارند و در اعتراض به اين وضـعـيـت      

روز است دست بـه اعـتـصـاب زده          ۸ 
 اند. 

کارگران المهدي هرمزگـان چـنـد      
سال است مبارزات سرسختانه اي را     

 ۸ عليه اخراج ادامه مـيـدهـنـد. روز          
نفر از  ۲۳۰ ديماه کارفرما مانع ورود 

کارگران به کارخـانـه شـد و کـارگـران            
 دست به تجمع زدند. 

تجمع کارگران بازنشسته نيشکـر  
هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات بازنشستـگـي آنـهـا اسـت.          

نفر از کارگران نيشکر هفت تپه  ۲۰۰ 
تاکنون بـازنشـسـتـه        ۹۴ که از اسفند 

شده اند مطالبات بازنشستگي آنـهـا     
 پرداخت نشده است. 

اينها گوشه اي از اعتـصـابـات و      
تجمعات اعتراضي کارگران است که 
 هر روزه در سراسر کشور جريان دارد. 
ــراضــات             ــن اعــت هــرکــدام از اي
ـتـوانـد بـا حضـور خـانـواده هـاي                  مي
کارگري، تحصن در مراکز شهـرهـا و     
جلب حمايت مردم، بـه اعـتـراضـات         
قدرتمندي تبديل شـود. کـارگـران در         
هزاران مرکز کارگـري بـا مشـکـالت         
ـنـد.    مشابهي دست و پنجه نرم ميکن
تحصن کارگران و خانواده هـاي آنـهـا      
در مراکز شهرها ميتواند به کـانـونـي    
براي اعـتـراضـات مـتـحـد کـارگـران               
مراکز مختلف و کارگـران و جـوانـان        

 بيکار تبديل شود. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
دسامبر  ۲۹ ، ۱۳۹۵ ديماه  ۹ 

 ۲۰۱۶ 

�	ر   Eی$BF از �G ن	.)Hی� ا�

	ر��ان �G' ا
 &��%، در Kی	�	ن ه	� اH(.	ن راهIی�	ی' 
�د�$  

 

  ,�
	ر��ان B7$ ی	��ج ه"� روز ا�� در ا?�L	ب 
  $��Cی� �� 

 

  %��& ,�
	ر��ان ��2NیBی�م ا�2.$� ه����	ن د�� 
 زد�$  

 


	ر��ان �	ز�"��, �ی"�O ه(�, دو�ی�K %��& Eد را  
����ار 
�د�$   

 


	ر
B	ن *�
� ��و+ ��'  ��د &��% 
�د�$  


