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يك انفجار تروريستي در سـاعـات پـايـانـي كـنـسـرت               
مـه     ۲۲ "آريانا گرانده" در شهر منچستر در دوشنبه شـب        

 ٥٩ انسان بيگناه و زخمي شـدن       ٢٢ منجر به كشته شدن 
نفر گرديد. قربانيان اين جنايت عمدتا جوانان و نوجوانان و  
ـيـت         بعضا کودکان بوده اند. گروه اسالمي داعش مسـئـول
ـتـه اسـت، بـي شـرمـانـه               اين كشتار وحشيانه را بعهده گرف
اعالم كرده است كه "يکي از سربازان خالفت" ايـن کـار را           

 "در تجمع صليبيون" انجام داده است!
حزب كمونيست كارگري اين جنايت را قويا مـحـكـوم    
ميكند. قلب ما با قربانيان و خانـواده هـا و عـزيـزان ايـن               
فاجعه تروريستي است. قلب ما با پدران و مادرانـي اسـت      

 كه فرزندان و عزيزان خود را از دست داده اند.   
اين جنايت تروريستي گوشه اي از تـهـاجـم وحشـيـانـه           
تروريسم اسالمي عليه تمـدن و آزاديـخـواهـي و شـادي و                
انسانيت است كه در هر گوشه جـهـان كـه پـرسـه مـيـزنـد،               
ـبـش               جنايت و تباهي و سياهي خلق ميـكـنـد. تـاريـخ جـن
اسالمي، از ايران اسالم زده و افغانستان و عراق گرفتـه تـا     
ليبي و سوريه و هر گوشه ديگري از جهان، تاريخ كشتار و   

 تبهكاري است. 
ـتـاريسـم و                            ـي ـل براي نـابـودي ايـن جـريـان بـايـد بـه مـي
قلدرمنشي و سركوبگري پايان داد. دول غربـي و در راس         
آنها دولت آمريکا و همچنين دولت روسيه با سياست هاي 
ارتجاعي شان در منطقه سهم بـزرگـي در شـکـل دادن بـه              
دولت ها و دار و دسـتـه هـاي اسـالمـي دارنـد. بشـريـت                        
آزاديخواه بايد در سطح جهان در مقابـل ايـن دولـت هـا و             
ـنـطـور جـريـانـات                    سياست هاي جنايتکارانه آنـهـا و هـمـي
ـنـه رشـد مـيـدهـنـد                راسيستي که به جنبش اسالمي زمـي
قاطعانه بايستد. بـراي نـابـودي تـوحـش اسـالمـي، بـراي                    
ـتـهـاي             خالصي بشريت از چنگال اين تبهـكـاران بـايـد دول
اسالمي را با يك خيزش و انقالب توده اي بـزيـر كشـيـد و         
ريشه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي اين جريـانـات را     

 خشکاند.  
بايد بشريت را از شر تروريسم اسالمي خالص كرد. و    

 اين يكي از اهداف سياسي كمونيسم كارگري است. 
 حزب كمونيست كارگري ايران
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اجالس جهاني سازمان جـهـانـي کـار       
نزديک است و يک موضوع اعـتـراض     
هر ساله کارگران در ايـران، اعـتـراض        
عليه حضور هيات جمهوري اسالمي 
در ايـــن اجـــالـــســـهـــاســـت. حـــزب            
ـه                کمونيـسـت کـارگـري ايـران هـرسـال
تالش کرده است که در روز بازگشايي 
ـه              کنفرانس ساالنه آي ال او خـود را ب
ـه            محل برساند و اعـتـراض خـود را ب
حضور هيات جمهـوري اسـالمـي در        
ــا اعــالم دارد. در                   ــن اجــالس ه اي
سالهاي مـتـعـددي فـعـالـيـن  حـزب               

توانسته اند، در همان لحظه گشـايـش   
کنفرانس به داخل سـالـن بـرونـد و بـا            
بدست گرفتن عکس کارگران زنـدانـي   
و پخش بيانيه هـاي حـزب در مـيـان           
شرکت کنندگـان در اجـالس صـداي          
ـه          اعتراض کارگران و مردم ايـران را ب
حضور رژيـم جـنـايـتـکـار جـمـهـوري                
ــهــاي             اســالمــي بــه گــوش ســازمــان
مختلـف کـارگـري در سـطـح جـهـان                
برسانـنـد. اجـالس امسـال سـازمـان               
جهاني کار چهارم ژوئـن شـروع و تـا            
هفـدهـم مـاه ادامـه خـواهـد داشـت.                
برنامـه مـا امسـال ايـنـسـت کـه در                  
اجتماعي  که قرار است در نـهـم مـاه          

ژوئن که از سوي جـريـانـات سـيـاسـي         
ـه در                  مختلف بنا بـر سـنـت هـر سـال
محلي در ميدان ملل شهر ژنو برگـزار  
ميشود، شرکت کـنـيـم و هـمـچـنـان              
صداي اعـتـراض کـارگـران در ايـران              
بــاشــيــم. امــا اجــالس هــاي ســاالنــه           
ـه صـورت        سازمان جهاني کار چـگـون
ـه ايـن         ميگيرد و پيام اعتراضي مـا ب
اجالسها چيست، موضوعي است که 

 مختصرا اشاره ميکنم.
طبق اساسنامه سازمان جهاني کـار،    

نفره  تـحـت عـنـوان            ٤ هرسال هياتي 
سه جانبـه گـري (دولـت، کـارفـرمـا،              
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ـ	ل:   ـ�� ـ ـ	� حـزب هـمـيـشـه        ا��ـ��
ازانتخابات در جمهوري اسـالمـي بـا      
صفاتي مثل مضحکه ياد ميکند و   
ـنـهـا                 از مردم دعـوت مـيـکـنـد نـه ت
ـنـد                 ـلـکـه تـالش کـن ـنـد ب شرکت نکن
انتخابات رابه ضد خود تبديل کننـد،  
اعتراضاتشان را گسـتـرش دهـنـد و           

 ۱۵ غيره. حتما بخش مـهـمـي از آن         
ميليون نفري که شرکت نـکـردنـد بـه         
کــل انــتــخــابــات و نــظــام اعــتــراض           
داشتند. اما آنهايي که شرکت کردنـد   
چه؟ معناي سياسي آن چيـسـت؟ آيـا      
آنها بازيچه يک مـعـرکـه حـکـومـتـي          

 شدند؟
  :�به نظر مـن شـرکـت        ��� -�7ای

ـيـد و      مردم در انتخابات به معني تائ
حتي تمکين جـامـعـه بـه حـکـومـت            
نيست. توده مردم در هر فرصتي کـه     
شرايط و توازن قوا به آنان اجـازه داده    
است با تظاهرات و اعتراضات خـود    
راي به سرنگوني حکومـت داده انـد.       
از اعــتــراضــات وســيــع کــارگــران و           
دانشـجـويـان و مــردم کـردسـتـان در               
سالهاي اول بقدرت رسيدن حکـومـت   

و قيامهاي شـهـري و        ۷۸ تير  ۱۸ تا 
تظاهراتهاي ضد رژيمي مـتـعـدد در        
تهران و ساير شهرها و باالخره خيزش 

، همه نشـانـدهـنـده     ۸۸ ميليوني سال 
گرايش و خواسـت قـوي سـرنـگـونـي           
طلبانه در مـيـان تـوده مـردم اسـت.              
ــا                  ــارزات عــرصــه اي ب ــي مــب حــت
مطالبات معيني نظير رفع تبعـيـض   
و آپارتايد جنسيـتـي، آزادي زنـدانـي         
سياسي، لغو مجازات اعـدام، دفـاع       
ـيـن               از سکوالريسم و حـقـوق و قـوان
مــدنــي و غــيــره نــفــس مــوجــوديــت          
جمهوري اسالمي را بچالش ميکشد 
و همه، هم  فعالين اين عرصـه هـا و       
کل جامـعـه و هـم حـکـومـتـي هـا،                 
بخوبي ميدانند که ايـن اعـتـراضـات       
در کنه خود سياسي و ضـد رژيـمـي          
است. "انتخابات" در چنيـن جـامـعـه          
اي صورت ميگيرد و دقيقا به هميـن  
دليل اين باصطالح انتخاباتها به همه 
چيز شبيه است بجز انتخابات. دقيقـا   
بخاطر اين گرايش وسيع جـامـعـه بـه       
خالصي از شـر جـمـهـوري اسـالمـي           

است که آزاديهاي سياسـي و مـدنـي        
پايمال ميشود، کـانـديـد شـدن زنـان            
رسما و قانونا ممنوع است، چهره هـا  
و  احزاب و نيروهاي سياسـي چـپ و       
ـنـهـا حـق شـرکـت در                 آزاديخواه نـه ت
انتخابات بلکه  حق حيات ندارنـد، و    
حــتــي خــودي تــريــن کــانــديــداهــاي          
ـيـه و          ـق حکومت بايد از غربال ولـي ف
شوراي نگهبان و غـيـره بـگـذرنـد تـا             

 بتوانند در اين بازي شرکت کنند.
آنــچــه در جــمــهــوري اســالمــي          
انتخابات نـامـيـده مـيـشـود صـرفـا                
هراس رژيم از دخالتگري واقعي يـک    
جامعه معترض و ضد وضع موجود 
و کل نظام اسالمي را نشان ميدهـد.  
اما مردم بازيچه ايـن مـعـرکـه نشـده          
ـنـهـا عـدم شـرکـت بـخـشـي                  اند. نه ت

ـنـا بـه آمـار            -وسيعي از جـامـعـه       ب
دستکاري شده و غيـر قـابـل اتـکـاي          

بلکـه   -ميليون  ۱۵ حکومت بالغ بر 
حتي بخش اعـظـم مـردمـي کـه در              
ــد            ــکــنــن ــاتــهــا شــرکــت مــي انــتــخــاب
ـيـز بـراي               ـتـخـابـات ن ميخواهند از ان
تضعيف بيشتر حکومت و به عـقـب     

 راندن آن استفاده کنند.
بـه هــمــيــن دلــيــل اســت کــه هــرگــاه             

 -حکومت قادر به تقلب نبوده است   
مــانــنــد انــتــخــابــات دوره خــاتــمــي،         

و    ۹۴ انتخابـات مـجـلـس در سـال              
 -رياست جمهوري در دو دوره اخـيـر        

کانديداهاي مورد حمايت خامنه اي   
راي نــمــي آورنــد. بــراي نشــان دادن              
مشارکت وسيع مـردم آمـار را بـاال            
ـنـد نسـبـت آرا و            ميبرند ولي نميتوان
نتيجه را تغيير بدهند چون انسجام و   
يکپارچگي الزم براي اين بند و بسـت  
و توافق را ندارند. آخرين تالششان در  

از صـنـدوق        ۸۸ اين جهت در سـال        
ـيـرون آوردن احـمـدي نــژاد بـود کــه                 ب
پيامدهايش به يک کابوس هميشگي 
ـبـديـل شـده اسـت.                  حکومـتـي هـا ت
بعبارت ديگر ناتواني حـکـومـت در        
ـيـم                     ـق ـيـجـه مسـت ـت ـيـز خـود ن تقلب ن
نارضائي وسيع مردم و شرايط قـابـل     
انفجار در جامعه است. همانطور کـه   
ـتـه شـده اسـت           در اطالعيه حزب گـف
پــيــشــرو تــريــن بــخــش جــامــعــه در           

مضحکه انتخابات شرکت نمـيـکـنـد     
ولي اکثريت آن بخشي هم که شـرکـت   
ميکند خواست و هدفش نه گفتن بـه  
جناح اصولگرا و خامنه اي بـعـنـوان      
رهبر و مظهر نظام جمهوري اسالمي 
است. آن بخش جـامـعـه کـه مـنـافـع             
مستقيمي در حفظ حـکـومـت دارد        
(آيت اهللا هاي ميلياردر و آقازاده هـا   
و وابستگانشان، مقامات حکومتـي  
و نمايندگان مجلس و رده هاي باالي 
دولت، باندهاي مافيائـي پـروار شـده        
در موقوفات و امـامـزداه هـا و کـال           
ـيـروهـاي بسـيـج و           صنعت مذهب، ن
سپاه، سرمايه داراني که از قبـل ايـن     
حکومت پولشان از پارو باال مـيـرود     
ـيـه و کـانـديـد               ـق و امثالهم) به ولي ف
مورد حمايتش راي ميدهند. بخشي  
ـيــز بــخــاطـر تـوهــم بـه وعـده هــاي                 ن
پوپوليستي اصولگراهـا در دفـاع از         
محرومان و وعده هائي نظيرسه برابر 
کردن يارانه ها و غيره به اصولگرايان 
راي ميدهند. کال ميتوان گـفـت راي      
ـيـد و يـا         به کانديد خامنه اي راي تائ
توهم بـه جـمـهـوري اسـالمـي اسـت                
(بهمين دليـل هـم اصـولـگـرايـان در             
انتخاباتهايي که امکان تقلب نداشتـه  
ـنـد). ولـي راي                باشند، بـازنـده هسـت
مردم به جناح مقابل نه در حمايت از   
حکومت است و نـه حـتـي بـخـاطـر               
ـلـکـه راي               ـبـان. ب توهم به اصالح طـل
سلبي به خامنه اي و کانديداي مـورد  

 حمايت اوست.      
ـيـجـه        ا����	���	ل:   ـت بي بي سـي ن

گرفته است که انتخاب روحاني نشان 
ـبــال انــقـالب و آشــوب               داد مـردم دن
نيستنـد. مـردم مـيـخـواهـنـد وضـع                
موجود را حفظ کنند و در چهارچوب 
آن به طور تدريجي تغييراتي بـوجـود     
ـقـش و          بياورند. اين ادعا تا چه حـد ن
ـتـخـابـات را           خواست مردم در ايـن ان

 منعکس ميکند؟
  :�بـه نـظـر مـن ايـن            ��� -�7ایـ

ادعاي پوچي است که بيشـتـر تـالش      
ارتجاعي رسانه هائي نظـيـر بـي بـي         
سي براي حفظ جمهوري اسالمـي را    
منعکس ميکند تا شـرايـط واقـعـي       

 سياسي در ايران را.    

ـبـل    نه امروز بلکه در چهار سال ق
نيز راي به روحاني بخاطر توهم مـردم  
ـيـشـان از       به خط استحاله و رويگردان
ـبـود. در آن دوره نـزديـکـي                انقالب ن
جليلي و ديگر کانديداهاي اصولـگـرا   
ـيـن     به رهبر و خط او نقش بسيار تعـي
کننده تري ايفا کـرد. امـروز پـس از             
تجربه چهار سال حـکـومـت روحـانـي         
خط تغييرات تدريجي بسيار بيـشـتـر    
از گذشتـه رسـوا شـده اسـت. امـروز               
ـيـز بـه ايـن            حتي متوهم ترين افراد ن
واقعيت پي برده اند که از روحـانـي و       
دولتش آبي گرم نميشود. در اين دوره  
نيز بخش اعظم راي مردم به روحاني، 
ـيــسـي کـانـديـد مــورد                   راي نـه بـه رئ

 حمايت رهبر نظام بود.   
کال به نظر من جامعه با شناخت 
عمومي که از زمان خاتمي تا امـروز  
از اصالح طلبان و خط استحاله پيـدا  
کرده است، جايگاه و نقش سياسـي و    
ارزش مصـــرف ايـــن خـــط را در                
کشمکش و مقابله با خط خامنه اي   

اصولگرايان مي دانـد و نـه وعـده           -
 وعيدهاي اصالح طلبانه آنان. 

بر خالف نظر بي بي سي و  ديگر 
رسانه هاي پرورژيمي، قبل از هر چيز 
نفس بي معـنـي و مضـحـکـه بـودن             
ـتـخــابـات در جـمـهــوري اسـالمــي              ان
بيانگر و بازتاب  يک گرايـش قـوي و       
وسيع سرنگوني طلبـانـه در جـامـعـه          
است. به هر کس که حتي بخـشـي از      
خواستهاي برحق و انساني توده مردم 
را نمايندگي ميکنـد اجـازه کـانـديـد          
شــدن نــمــيــدهــنــد چــون مــيــدانــنــد           
نــظــامشــان فــروخــواهــد ريــخــت. بــا         
اينهمه حتي در خود پروسه مضحکه 
ـيـز گـرايـش بـه           انتخابات حکومتي ن
مــقــابلــه بــا حــکــومــت را مــيــتــوان           
مشاهده کرد. بخش اعظـم مـردمـي       
ـنـد           که در انتخاباتها شـرکـت مـيـکـن
ـيـز بـراي           ميخواهند از اين فـرصـت ن
تضعيف بيشتر حکومت و به عـقـب     

 راندن آن استفاده کنند. 
ــعــد از دوه اول                     حــزب مــا  ب
انتخابات خاتمي اعالم کـرد: "مـردم       
به خاتمى راى دادنـد چـون قصـد از              

ميان بردن اين رژيم را دارند و خاتمـى  
و قدرت گيـرى جـنـاح مـدافـع او را              
ابــزارى مــى دانــنــد کــه مــى تــوانــد             
فروپاشى رژيم اسالمى را تسـهـيـل و        
تســريــع کــنــد." از اطــالعــيــه دفــتــر            

. امروز  بـعـد    ۱۳۷۶ سياسي، خرداد 
و با توجه به قطبي شدن  ۸۸ از تجربه 

بيش از پيش جامعه و تشديد تقـابـل   
ـقـر و                     ميـان تـوده مـردم زيـر خـط ف
ميلياردرهاي حکـومـتـي، گسـتـرش        
اعتراضات و مبارزات توده مـردم و      
رســوائــي هــا و اعــتــرافــات و خــود             
افشگريهاي حکومتي ها تحت فشار 
ـيـن      ـي ـب اين مبارزات، اين ارزيابي  و ت
ـتـخـابـات        از داليل شرکت مردم در ان
بيش از هميشه صـادق اسـت. مـردم         
هم ميخواهند با خط و جـنـاح ولـي          
ـنـد و هـم بـا شـدت                   فقيه مقابلـه کـن
بخشيدن بـه کشـمـکـش مـيـان دارو             
دسته هاي حکومتي دخالت اسالم و   
قوانين اسالمي در زنـدگـي هـر روزه          
شان را يک ميليمتر هم شده به عـقـب   
برانند. همانطور که مبـارزه کـارگـران      
براي افزايش دستمـزدهـا بـه مـعـنـي           
رضــايــت دادن آنــهــا بــه حــاکــمــيــت           
سرمايه و سيستم کارمزدي نيست، و 
يا مبارزه زنان بـراي لـغـو حـجـاب و            
شکسـتـن آپـارتـايـد جـنـسـي و کـال                  
مبارزه براي حقوق و آزاديهاي مـدنـي   
بخشهاي مختـلـف جـامـعـه بـه ايـن              
معني نيسـت کـه نـظـام مـوجـود را               
ـتـه انـد، راي مـردم بـه جـنـاح                    پذيرف
مقابل خامنه اي نيز به ايـن مـعـنـي         
نيست که از سرنگوني دست کشـيـده     

ديـديـم کـه چـطـور تـوده                ۸۸ اند. در 
مردمي که به احمدي نژاد و خـامـنـه      
اي راي منفي داده بـودنـد بـا شـعـار              
مرگ بر ديکتاتور و کل نظـام نشـانـه      
ـنـد. مـردم از           است به خيابانها ريخـت
ـيـز بـعـنـوان           انتخاباتهاي حکومتي ن
ـفـت بـا                  فرصتـي بـراي اعـالم مـخـال

 جمهوري اسالمي استفاده ميکنند.
ـنـا بـه آمـار            در انتخابات اخير ب

ـيـون        ۱۵ خود حکومت بيش از  ـل مـي
نفر شرکت نکردند. ولي بخش اعـظـم    

 ۳ صفحه  
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آناني که شرکت کردند نيز راي نـه بـه       
خامنه اي و به کل نظامي که او رهبر 
و مظهر و نماد آنست را به صندوقهـا  

 ريختند.   
آيا انتخاب روحـانـي   ا����	���	ل:  

با توجه به وعده هايي کـه داده اسـت       
ـتـصـادي و          گشايشي در وضعيـت اق
سياسي و اجتماعي به دنبال خـواهـد     

 داشت؟ 
  :�تـجـربـه چـهـار سـال           ��� -�7ای

حکومت روحاني بايد به هـمـه نشـان      
داده بــاشــد کــه گشــايشــي در کــار              
نيست. ازامامزاده برجام معـجـزه اي      
سر نزد و وعده جلب سرمايه ها و براه 
اندازي چرخ زنگ زده اقتصاد بجائـي  
نرسيد. و درنتيجه بحران و فـروپـاشـي    
اقــتــصــادي جــمــهــوري اســالمــي و          
ـيـکـاري و               ـقـر و ب مصائب آن نظير ف
گراني و نا ايمني محيط هاي کـار و      
دستمزدهاي يک چهارم زير خط فقر و 
ـلـکـه            ـيـافـت ب غيره نه تنها تخفيفي ن
شديد تر و گسترده تر شد. ما هميشه 
ـتـصـادي        تاکيد کرده ايم که از نظـر اق
معضل حکومت بي ثباتي سـيـاسـي    
ـتـن يـک            و اجتماعي او و شـکـل گـرف
اقتصاد مافيائـي غـارت و دزدي و           
چپاول است که از بيت رهبري تا همـه  
باندهاي حکومـتـي در آن دخـيـل و             
ذينفع هستند. درماندگي اقتـصـادي    
حکومت همزاد او و يک جزء نهادينه 
شـده و سـاخــتـاري نـظــام جـمـهــوري               
اسالمي است که تنها با نابودي ايـن    

 نظام ميتواند حل و فصل بشود. 
از نظر سياسي و اجتماعي نيز در اين 
دوره در بـه هـمـان پـاشـنـه سـالـهـاي                
گذشته خواهد چرخـيـد. اعـدامـهـاي         
رکورد شکن، دستگيري و بـازداشـت     
فــعــالــيــن جــنــبــشــهــاي اعــتــراضــي،      
ــد و                  ــاي ـق ــرکــوب عـ ســانســور و س
مطبوعات و مدياي اجتمـاعـي، بـي      
ــان، ســرکــوب             ــرط زن ــوقــي مــف حــق
منسوبين به مليتها و مذاهب ديـگـر   
و غيره و غيره، همه اينها هـمـچـنـان       
ادامه خواهد يافت. جامعه خـواهـان      
نــفــي هــمــه ايــن مصــائــب اســت و             
سياست گشايش سياسي و اقتصادي 
و تعامل و تعادل دولت روحاني حتي 
در حرف و ادعا هم هيچ ربطي به اين 
خـواسـتـهـاي پـايـه اي مـردم نــدارد.                
بازگشايي اقتصادي و جلب سرمـايـه   
گذاريها حتي اگـر عـمـلـي بشـود در            

وضعيت معيشتي و زندگي کارگـران  
 و توده مردم تغييري نخواهد داد.   

ـ	ل:   ـ�� ـتـخـاب          ا����	� بـعـد از ان
روحاني اصالح طلبان و رسانـه هـا و       
نــيــروهــاي طــرفــدار روحــانــي  ادعــا          
ـيـرات                ميکننـد مـردم طـرفـدار تـغـي
تدريجي هستند و سرنگوني طلبي و   
نيروهاي سرنگوني طلب پايگاهي در 
جامعه ندارند. در اين مورد چه فـکـر    

 ميکنيد؟  
  :�اين بسط مضحکـه  ��� -�7ای

و کمدي انتخابات به شرايط بـعـد از       
ـنـهـا            انتخابات است. از شـرکـت نـه ت
احزاب چپ و انقـالبـي و سـرنـگـونـي           
طلب، بلکه هر نيروئي کـه ذره اي از        
خواستهـا و آمـال انسـانـي مـردم را                
ـنـد،      نمايندگي کند جلو گيري ميـکـن
ليستي از سرسپرده تـريـن مـقـامـات        
حکومتي که حتي شاه بيت مـنـاظـره    
هاي انتخاباتيشان اعتراف و افشـاي    
دزديها و جنايت يکديگر است را در     
برابرمردم ميگذارند، ولي فقيـه شـان     
فراخوان ميدهد که حتي اگر مخالف 
ـتـخـابـات شـرکـت            نظام هستيد در ان
کنيد، و بعد ادعا ميکنند نتيجه اين 
بازي مسخـره نشـانـدهـنـده رضـايـت            
دادن مردم به حکومت است! وقاحت  
هم حدي دارد. بايد از اين شارالتانهـا   
پرسيد اگر يـک کـانـديـد چـپ، و يـا                 
طرفدار سکوالريسم و جامعه مـدنـي   
و حتي کسي که بوئي از آزاديخواهي 
برده باشد در انتخابات شـمـا شـرکـت       
ميکرد آيا روحاني و يـا هـر کـانـديـد          
حکومتـي کـمـتـريـن شـانسـي بـراي               
ـيـجـه          ـت انتخاب ميداشت؟ نه تنهـا "ن
انتخابات" بلکه همانطور کـه بـاالتـر         
ـفـس پـوشـالـي و               اشاره کردم حـتـي ن
مضحکه بودن آن بازتاب  وجود يـک    
ـبـانـه در             گرايش قوي سرنـگـونـي طـل

 جامعه است.   
ما براي جمع کـردن بسـاط ارتـجـاع           
ــلــع يــد از حــکــومــت              اسـالمــي و خ
ـقـدرت    سرمايه داري اسالميزه شده  ب
انقـالب مـي جـنـگـيـم ولـي در هـر                   
انتخابات آزاد هم ما بـرنـده خـواهـيـم        
ـتـخـابـات آزاد                    بود. مـردم در يـک ان
نيروهاي چپ و سکوالر و آزاديـخـواه     
ـتـخـاب خـواهـنـد کـرد. ايـن را                     را ان
استحاله چي ها و اصولگراها و کـل      
دار و دسته هاي حکومتي به خـوبـي     
ـيـل مـيـدان                     ـنـد و بـهـمـيـن دل ميـدان
انتخاباتشان از محدوده خودي تـريـن   

سرسپردگان نظام اسالمي فراتر نـمـي   
 رود. 

برخي از اشخـاص و    ا����	���	ل:  
سازمانهايي که خود را اپـوزيسـيـون        
ميداننـد فـعـاالنـه مـردم را دعـوت                
ميکردند پاي صندوقهاي راي برونـد.  
گفتند انتخابات امکاني براي تمريـن  
دمکراسي است. امکاني براي تغيير  
وضــعــيــت اســت. کــال نــقــش ايــن              
اپوزيسيون در کشـمـکـش سـيـاسـي             

 ميان مردم و حکومت چيست؟
  :�ـيـروهـا    ��� -�7ای حساب اين ن

از مــردمــي کــه بــه هــر دلــيــل در                 
انتخابات شرکت ميکننـد جـداسـت.      
ـفـي      ـل مردم ممکن است بداليل مخـت
که باالتر اشاره کردم، بخاطر مـقـابلـه    
با خامنه اي، تضعيف کل حکومت، 
ـتــالفــات درون                  دامــن زدن بــه اخـ
حکومتي، و بخشي هم بخاطر توهـم  
به اين يـا آن جـنـاح حـکـومـتـي در                  
انتخابات شرکت کنند اما دفـاع يـک     
حزب و يا نيروي سياسي و حتي يـک    
شخصيت سرشناس هنري و ورزشـي    
از انتخابات و فـراخـوانـدن مـردم بـه            
شرکت در آن خاک پاشـيـدن بـه چشـم         
مردم است. هدف و نيت اين نيروهـا،   
بر خالف گرايش عمومي توده مردم، 
حـــفـــظ جـــمـــهـــوري اســـالمـــي و            
مشروعيت بـخـشـيـدن بـه آن اسـت.             
مـيــدانــنــد مــردم از ايــن حــکــومــت           
ـفـرنـد و بـهـمـيـن خـاطـر تـالش                    متن
ـبـي و                ـيـرق اصـالح طـل ميکنند با ب
تغييرات تدريجي و انتخاب بين بد و   
ـپـاي صـنـدوق راي                  بد تـر مـردم را ب

 بکشانند.
اولين شرط آزاديخـواهـي و دفـاع از          
منافع توده مردم افشـاي مضـحـکـه       
ـيـن درس               انتخاباتي رژيـم اسـت. اول
"تمرين دموکراسـي" تـاکـيـد بـر ايـن               
واقعيت است که در جـامـعـه اي کـه         
آزاديهاي سـيـاسـي و مـدنـي وجـود                
خارجي ندارد انتخابـات بـي مـعـنـي          
است. تاکيد بر ايـن اسـت کـه آنـچـه               
جمهوري اسالمي انتخابات مينامـد  
حتي برمبناي ابتدائي ترين مـوازيـن     
دموکراسي ربطـي بـه راي و اراده و             
خواست مردم ندارد. موضعگيريهاي 
نيروهاي باصطالح اپـوزيسـيـون پـرو         
انتخابات را بايد به حساب همـراهـي   
و همدستي انها با ارتـجـاع اسـالمـي       
حاکم گذاشت و نه دموکراسي پناهي 
شان. نقش اين نيروها درانتخاباتها و    
کال در هر رويداد و برآمد سياسي در   
جامعه مشاطه گري نظام جـمـهـوري      

اسالمي و جلوگيري از تعرض مـردم    
به کل حکومت است. اين نيروهـا در     
جدال هر روزه بين مردم و جـمـهـوري        
اسالمي نه حتي در خط ميانه، بلکـه  
تماما در کنار جمهوري اسالمي قرار 
ـقـاي        ميگيرند و در خدمت حفظ و ب

 آن عمل ميکنند. 
تقابل جناحها که در ا����	���	ل:  

ـتــخـابـات بـه اوج رسـيــد چــه                 دوره ان
تاثيراتي در وضـعـيـت رژيـم خـواهـد           

 داشت؟
  :�يکي از پيـامـدهـاي    ��� -�7ای

ــا و                 ــات تشــديــد دعــواه ــخــاب ــت ان
کشمکشهاي جنـاحـي خـواهـد بـود.          
ـتـخـابـاتـي"                آنچه در ايـران "کـارزار ان
ناميده ميشود در واقـع کشـمـکـش           
بين جناحهاي حکومتي بر سر سـهـم     
بيشتر در قدرت و ثـروت اسـت. ايـن         
ـيـن            کشمکش ناشي از عـدم تـوازن ب
قـدرت واقـعــي و رسـمــي در مـيــان               
ـتـا     جناحهاي حکومتي است که نهـاي
در قطبندي و تقابل ميان توده مـردم    

 با کل حکومت ريشه دارد.  
از يکسو نـهـادهـاي اصـلـي قـدرت،             
بسيج و سپاه و نيروهاي سرکوبـگـر و     
قوه قضائيه و زندانها و چهـل درصـد     
اقتصاد جامعه و سـيـاسـت خـارجـي        
ــه و                    ــي فــقــي ــمــامــا در دســت ول ت
اصولگرايان است و از سـوي ديـگـر            
بخاطر منفور بودن کل حـکـومـت و        
خامنه اي و جناح طرفدارش بعـنـوان   
خط مسلط و مظهر و نماد جمهوري 
ـتـوانـد در                اسالمي، ايـن جـنـاح نـمـي
انتخاباتها به رياست جمهوري بـرسـد     
و حتي در شوراهاي محلي و مجلس 
اسالمي اکثريت داشـتـه بـاشـد. ايـن           
تناقض پـايـه اي خـود را بـه شـکـل                 
کشاکش دائمي و رشد يابنـده مـيـان      
جناحهاي حکومتي نشان مـيـدهـد.      
اين تناقض از دوره بني صدر تا کنون 
وجود داشته و در هر دوره شديد تـر و    
عميق تر شده است. امـروز هـمـه، از         
مردم و مفسرين و ناظرين سياسي تا 
خود حکومتي ها، ميدانند که بـدون  
تقلب خـط خـامـنـه اي شـانسـي در               
انتخاباتها نـدارد. حـتـي بـعـضـي از              
ناظرين سياسي به اين نتيجه رسـيـده     
اند که خامـنـه اي صـرفـا بـراي گـرم               
کردن بازار انتخابات مستقيمـا و يـا       
تلويجا از کانديد اصولگرايان حمايت 
ميکند تا مـردم بـراي راي دادن بـه              
کانديد جناح مقابل پاي صـنـدوقـهـا       
بروند. بعبارت ديگر به نقش منفي و    
سلبي خود واقف است و عامدانه اين 

ـفـا مـيـکـنـد. ايـن نـوعـي                  نقش را اي
ـتـوانـد                 تئوري توطـئـه اسـت کـه نـمـي
اعتبار چنداني داشته باشد ولي حتي 
اگر چنين باشد اين نقشي است که بـه  
خامنه اي و طرفدارانش تحميل شـده  
است. مـمـکـن اسـت خـامـنـه اي و                 
نهادها و باندهـاي وابسـتـه بـه او در             
ـفـجـار            هراس از خيزش تـوده اي و ان

ـنـه            -جامعه  ـت که مدام با عـنـوان "ف
ـنـد    نـاگـزيـر          -بزرگ" از آن ياد ميکن

شده باشند به نقش کاراکتر منفي در   
ـتــخـابــاتـي رضـايــت             سـنـاريــوهـاي ان
ـنـد حـتـي            بدهند، اما بخوبي مـيـدان
گفتمان اصالحات و تعامل و تـعـادل   
با غرب و غـيـره در دسـت مـردم بـه              
ابزاري براي تعرض بيشـتـر و چـالـش         
ـنـد           کل نظام تبديل ميشود.  مـيـدان
شــکــســت بــعــد از شــکــســت "خــط            
ــد                  ــا رون ــه ــات ــخــاب ـت ــري" در انـ رهــب
"خـطــرنــاکــي" اســت کــه بــه تــعــرض             
ـقـول                     ـتـا ب گستـرده تـر مـردم و نـهـاي
خوشان به از دست رفتن "کيان اسالم" 
منجر خواهد شد. رژيم راه حلي بـراي   
اين بحران  مزمن ندارد. اين تناقـض   
همزاد جمهوري اسالمي است و تنها 
با سـرنـگـونـي آن حـل خـواهـد شـد.                 
کشمکش بين خـط ايـدئـولـوژيـک و            
هويتي حکومـت و خـط اسـتـحـالـه             
همواره زمينه و بستري براي تـعـرض     
جامعه عليه کل حکومت بوده اسـت  
و در اين دوره نيز بي گمان شاهد رشد 

 و گسترش اين تعرض خواهيم بود. 
ــ	ل:   ــ�� ــ ــ	� ــ�ــ�� انــتــخــابــات در   ا�

جــمــهــوري اســالمــي در اســتــراتــژي        
سياسي حزب کمونيست کارگري چـه  

 جايگاهي دارد؟
  :�ـ�ایـ ـ7 ــ� - مـا يـک حـزب        ��

کمونيست انقالبي و سرنگـون طـلـب      
ــخــابــات حــتــي اگــر               ــم. انــت هســتــي
ـتـوانســت                ـبـود نــمـي مضـحـکـه هــم ن
جايگاه مهمي در استراتژي ما داشته 
بـاشــد. در انــتــخــابـاتــهــا  حــتــي در               
کشورهاي غربي و به اصطالح مـهـد     
دمکراسي چهارچوب نظام سـرمـايـه      
داري فرض گرفته ميشود. استثمار و 
ـقـاتـي فـرض        کارمزدي و تبعيض طب
گرفته ميشود و در ايـن چـهـارچـوب         
ــي                ــات ــخــاب ــارزه انــت ــه مــب احــزاب ب
ميپردازند. اما امر ما نابودي نـظـام      
ضد انساني سرمايه داري اسـت. مـا      
معتقديم جمهوري اسـالمـي وحشـي      
ترين و هار ترين ديکتاتوري سرمـايـه   
داري در تاريخ معاصر ايران اسـت و      

 ۱۰ صفحه  
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کارگر) مرکب از دو نمـايـنـده هـيـات         
دولتي، يک نماينـده کـارفـرمـا و يـک            
نماينده کـارگـر از سـوي کشـورهـاي              
عضو راهي اجالس سازمان جـهـانـي      
کار شده و در آن شرکت مـيـکـنـنـد و          
ترکيب شرکت کـنـنـدگـان اجـالس را          
تشکيل ميدهند. بدين ترتيب هياتـي   
با اين ترکيب هر ساله مي نشينـنـد و     
بر روي مقررات کار در سطح جـهـانـي    
و اجراي آن به بـحـث و گـفـتـگـو مـي              
نشينند. در اين سه جانبـه گـرايـي در         
بهترين حـالـت نـمـايـنـدگـان دولـت و               
کارفرمايان در يک جبـهـه واحـد قـرار         

ـفـره      ۴ دارند و تنها يک نفر از هيات    ن
تحت عنوان نماينده کارگـران شـرکـت      
ميکند. اما در کشورهايي چون ايران  

کــه کــارگــران از حــقــوقــي چــون حــق            
تشکل، حق اعتصاب، حق تـجـمـع و      
ديگر آزادي هاي پايه اي در جـامـعـه        
محرومـنـد، وضـع از ايـن هـم بـدتـر                  
است. در ايران اين نماينده تشکلـهـاي    
دســت ســاز حــکــومــتــي شــوراهــاي          
اسالمي و خانه کارگر است که تـحـت   
ـه عـنـوان               عنوان "نماينده کـارگـران" ب
عضوي از هـيـات اعـزامـي شـان در            
اجالس ساالنه سازمانه جـهـانـي کـار       
شرکت ميکند. و ايـنـهـا ارگـانـهـاي              
جاسوسي در محيط هاي کـارنـد کـه        
وظيفه شان کنتـرل و مـهـار جـنـبـش             
اعتراضي کـارگـري اسـت و بـعـنـوان             
ــا در                   ــرمـ ــارفـ ــت و کـ ــازوي دولـ بـ
کارخانجات نقش بازي ميکنند و در   
واقع بخشي از نظام حاکمند. کارگران  

ـه                     کل ايـن بسـاط را قـبـول نـدارنـد ب
مماشات سـازمـان جـهـانـي کـار بـا                
حکومت اعتراضي اعـتـراض دارنـد.      
از همين رو هر سال با فرارسيدن زمان 
برگزاري اين کنفرانس ها، نـامـه هـاي      
بسياري از سوي تشکـلـهـا و رهـبـران          
ـه               سرشناس کـارگـري در اعـتـراض ب
شرکت نمايندگان تشـکـلـهـاي دسـت        

نمـايـنـده    “ ساز حکومتي تحت عنوان 
در اين اجـالس هـا سـرازيـر         ”  کارگران

 شده است.  
امسال نيز مـا مـثـل هـر سـال طـي                 
ـه حضـور        بيانيه اي اعتراض خود را ب
هيات جمهوري اسالمي در آي ال او       
اعالم کرديم. اساس سخنمان اينسـت   
که جمهوري اسالمي نماينده کارگـران  
و مردم ايران نيست، بلکه سـرکـوبـگـر     
مردم است. رژيم آپـارتـايـد جـنـسـي،            
اعدام و جنايت است. و جـاي رژيـمـي       

که کارگران را بـخـاطـر مـبـارزاتشـان           
دستگير و زنداني ميکـنـد. در قـبـال          
آنها احکام قرون وسطايي شـالق اجـرا     
ـه       ميکند، رژِيمي که در حاکميـتـش ب
خــاطــر ســودجــويــي ســرمــايــه داران          
ـه  قـتــلـگــاه                     مـحـيــط هـاي کـار را ب
ـه     کارگران تبديل شده است و يک نـمـون
فاجعه بارش در همين ارديبهشت ماه 
در معدن زمستـان يـورت آزاد شـهـر           

 ٤٥ اتفاق افتاد و در جريان آن بيش از 
کارگر جانباختند، عـلـيـرغـم ايـنـکـه            
قبال نسبت به خطر جاني معدن بـراي    
کارگران هشدار داده شده بود، جـايـش   
نه در اجالس سازمـان جـهـانـي کـار،          

 بلکه پشت ميز محاکمه است.
ما از نهادها و سازمانـهـاي کـارگـري       
ـه     در سراسر جهان خواستار اعتراض ب
حضور هيات جمهـوري اسـالمـي در        
اجالس آي ال او شده ايم. ما خواستـار   

بايکوت هيات جمهوري اسالمـي در    
اين اجالس شده ايم. در عين حال مـا     
خواستار اين شده ايم که به حـکـومـت    
اسالمي فشار بياورند که اسـمـاعـيـل     
عبدي و آتنا دائمي که هم اکـنـون در       
اعتراض به احکـام خـود و امـنـيـتـي             
کردن مبارزات و عـمـکـرد دسـتـگـاه           
قضــايــي در اعــتــصــاب غــذا بســر             
ميـبـرنـد، و نـيـز تـمـامـي زنـدانـيـان                    
سياسي فورا آزاد شوند. ما خواسـتـار    
پايان دادن به امنيتي کردن مـبـارزات   
کارگران، معلمان و مردم معترض در 
ايران شـده ايـم. خـواسـت مـا اخـراج                  
جمهوري اسالمي از سازمان جهـانـي   
ـلـي                 کار و تمامـي مـراجـع بـيـن الـمـل

 است.

 ۶ از  صفحه  

فاجعه معدن زمستان يـورت در    
ارديبهشت ماه  ١٣ استان گلستان در 

 ٤٥ امسال که به جانباختن حـداقـل       
ـتـاد         کارگر و زخمي شدن بيش از هـف
ـفـر در                  ـيـون هـا ن ـل نفر انجاميـد، مـي
سراسر کشور را در سوگ عميقي فرو 
برد. حزب کمونيست کـارگـري ايـران       
جانباختن کارگران را به شما خـانـواده   
هايي که عزيزانتان اين چنين قربـانـي   
سودجويـي مشـتـي سـرمـايـه دار و               
قرباني بيحـقـوقـي تـحـت حـکـومـت             
جنايتکار اسالمي شدند، و همچنين 
به شما کارگراني که هنوز در شوک از 
ـيـد و            ـتـان هسـت دست دادن همکـاران
خود با کار پرمشقتتان هر روز مـرگ  
را مــقــابــل چشــمــانــتــان ديــده ايــد،            
ـيـت مـيـگـويـد و يـاد               صميمانه تسل
جانباختگان معدن يورت را گـرامـي     

 ميدارد.  
ـيـش      شما کارگران معدن يورت ب
از هر کس واقفيد که اين يـک حـادثـه      
ساده نبود. يک جنايت آشـکـار بـود.         
فـرزنــد مـراد کــمـالــي وطـن آخــريــن             
همکار جانبـاخـتـه شـمـا مـيـگـويـد:              

روز مانده به اين حادثه به ما  ۳ "پدرم  
گفت که من بـه تـونـل نـمـيـرم چـون                
ـيـم      ـت خيلي خطر دارد به مسئوالن گـف

شود کـار کـرد      که اينجا گاز دارد نمي
ـنـد اگـر        ـت ولي مسئوالن در جواب گف

کنيـد بـه سـالمـت". رسـانـه                کار نمي
هاي حکومتي اعـتـراف کـردنـد کـه            

معدن ناامن بوده، تجهيزات ايـمـنـي      
نداشته، تونل هايش يکطرفه بـوده و      
راه خــروج ديــگــري نــداشــتــه اســت.           
اعتراف کـردنـد کـه بـه اعـتـراضـات              
مکرر معدنچيان تـوجـه نـکـرده انـد            
ـتـظـامـي کـارگـران          برعکس نيروي ان
اعتصابي و معترض را بـاتـوم زده و       
ـبـانـي ارگـان هـاي             ـي کارفرما با پشـت
دولتي، کارگران مـعـتـرض را اخـراج         

 کرده است. 
مسبب اين جنايـت حـکـومـتـي        
است که قانون اساسي و قانون کارش 
دست کارفرماها را تماما بازگذاشتـه  
اما کوچکترين حقي براي زنـدگـي و       
امنيت و اعتراض و متـشـکـل شـدن       
ـيـن       ـب کارگران قائل نشده است. مسـب
اين فاجعه، دست انـدرکـاران صـدا و        
سيماي منفور حکـومـت انـد کـه در           

سالي که از عمر اين معـدن   ۱۵ تمام 
ميگذرد حتي يک دقيقه به کـارگـران     
فرصت نـدادنـد مشـکـالتشـان را بـا             
جامعه در ميان بگـذارنـد تـا از ايـن           
طريـق بـه دولـت و کـارفـرمـا فشـار                  
ـيـرحـمـي             بياورند. سيستم قضـايـي ب
است که بـا شـکـايـت کـارفـرمـاهـاي             
مفتخور، کارگران معترض را تـحـت     
عنوان اخالل در نظم و امنيـت مـلـي      
به دادگاه و زنـدان مـيـکـشـانـد و بـه                
اخراج و شـالق مـحـکـوم مـيـکـنـد،               
مجلس است که در دفاع از سـرمـايـه    
داران حريص و بيرحم، قـانـون پشـت        

قانون عليه کـارگـر وضـع مـيـکـنـد.            
ـيـارد صـرف        ـل نظامي که ميليارد مي
مسجد و امامزاده و مقامات و آيـت  
اهللا ها و صرف جنايتکاران اسالمـي  
در کشورهاي ديگر ميکند ولي حتي 
نسبت به پرداخت چندرغاز حـقـوقـي      
کــه خــود تصــويــب کــرده اســـت                  

 مسئوليتي بعهده نميگيرد. 
 ۱۳ در يـــک کـــالم فـــاجـــعـــه              

ارديبهشت، کيفرخـواسـتـي مـحـکـم         
ـنـش،      ـي عليه حکومت اسالمي، قـوان
قواي قضائيه و مقننه و مجريه اش،   
واليت فقيه اش و کل تار و پـود ايـن       
حکومت است. پاسخ جـامـعـه ايـران        
تنها ميتواند اعالم همـبـسـتـگـي بـا         
مــعــدنــچــيــان و خــانــواده هــايشــان،         
ـيـه کـل ايـن              تحکيم همبستگـي عـل
نظام بيرحم و استثمارگر و دفـاع هـر         
چه قاطع تر از مطالبات و مـبـارزات   

 کارگران باشد. 
ما نهايت تالش خود را خواهيـم  
کرد که از خواست هـاي بـحـق شـمـا            
قاطعانه دفاع کنيم و اين خواست هـا  
ـبـديـل               را به خواسـتـهـاي عـمـومـي ت

 کنيم. خواست هايي مانند: 
معرفي و مـحـاکـمـه صـاحـبـان              
اصلي معدن و مقامات و مسئوليـن  
ارگانهاي حکومـتـي کـه در اثـر بـي              
توجهي و سـهـل انـگـاري آنـهـا ايـن                

 فاجعه رخ داده است، 
ـيـن     معرفي کارفرماها و مسئـول

ارگانهايي که معدنچيان معترض را   
اخراج کرده و باتوم زده اند و پـرداخـت   
غرامت به کارگران اخراجي، پرداخت 
فوري حقوق عقب افتـاده کـارگـران و        
ـيـز      رفع فوري مشکالت بيمه آنها و ن
تامين کـامـل زنـدگـي کـارگـران تـا                

 بازگشت آنها به کار، 
انعکاس مشکالت کـارگـران از       
صدا و سـيـمـا و سـايـر رسـانـه هـاي                 
حکومـتـي از طـريـق مصـاحـبـه بـا                 
کــارگــران و نــمــايــنــدگــان کــارگــران،         
مداواي کارگران مصـدوم بـا آخـريـن         
امکانات پزشکي و گـزارش مـنـظـم         
وضعيت آنها از طـريـق رسـانـه هـاي            
دولتي، همچنين معاينه و مـعـالـجـه     
ـيـان            کليه کارگراني که در طـول سـال
ـتـال شـده          گذشته به انواع بيماري مـب
ــواده هــاي                 ــه خــان ــد، غــرامــت ب ان
جانباختگان و مصدومين اين حادثه 
و تامين زندگي آنـهـا، طـب رايـگـان          
براي اين خانواده ها، تحصيل رايگان 
بـراي فــرزنـدان آنـهــا، و اسـتــفـاده از                

ــالت و                ــن تســهــي ــري ــه ت ــشــرفــت پــي
استانداردهاي ايمني و امداد رسـانـي   
در همه معادن و مراکز کار زير نـظـر     

 نمايندگان منتخب کارگران.  
 


	ر��ان و )	��اد+ ه	�  
 !	�(	)�*	ن ���ن ��رت  

به شما اطمينان ميدهيم که ايـن    
جنايت بي پاسخ نخـواهـد مـانـد. بـه           

 ۱۳ شما اطمينان ميدهـيـم کـه روز          
ــوان روز               ــعـــنـ ــشـــت را بـ ــهـ ارديـــبـ
ـبـاخـتـگـان و                 گراميـداشـت يـاد جـان
بعنوان روزي سياه در تاريخ جـنـايـات    
سرمايه دارن و حـکـومـت اسـالمـي          
شان زنده نگه خواهيم داشت. به شمـا   
اطمينان ميدهيم که صداي شـمـا را       

 در سطح جهان منعکس کنيم. 
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ـبـل گـزارش         ا����	���	ل:   هفتـه ق
ـتـان در چـنـد          کوتاهي از فعاليت هاي
روز گذشته منتشر کرده ايد. در ايـن       
گزارش از يک کنفرانس مطبـوعـاتـي    

مه صحبت شده که در آن  ۱۶ در روز 
دربــاره مشــکــالت پــنــاهــنــدگــي و           
همکاري دولت آلمان با سـازمـانـهـاي     
ـنـه صـحـبـت                  اسالمـي در ايـن زمـي
کرديد. اين کنفرانس مطبوعـاتـي از      
طرف چه نـهـادي بـرگـزار شـد و چـه               

 کساني در آن شرکت داشتند؟
ـفـرانـس اسـاسـا        �,	 ا���:   اين کن

بدليل بررسي موقعيت زنان فراري از   
کشورهاي اسالم زده و بويژه در مورد 
ديــنــا عــلــي الســلــومــي بــود کــه از            
عربستان سعودي فرار کرد و سـپـس       
در فرودگاه فيليپين او را با خشـونـت     
به خانواده اش تـحـويـل داده و پـس             
فرستادند. اول کـمـي در ايـن مـورد               
ـنـا از خـانـواده و             توضيح ميدهم. دي
کشور عربستان فرار کرده بـود، و در      
مسير راه در فيليپين هـم خـانـواده و          
ـيـن           هم سفارت عربستـان از مسـئـول
ـنـا را      فرودگاه درخواست کردند که دي
دستگير و روانه عربستان کنند. دينـا   
در يک فرصتي از تلفن همراه يـک زن      
کانادايي که در هواپيما بود پيامي به 
دنيا فرستاد و درخواست کمک کـرد.    
ما از قبل با دينا در تماس بـوديـم و       
همه تالشهاي ما از جمله تـمـاس بـا        
فرودگاه و سفارت فيليپين و تايوان و   
ـنـا را در                  ـيـر مـانـد و دي غيره بي تاث
فرودگاه با دست بسته تحـويـل دايـي      
اش دادند که به فيليپين پرواز کـرد و    
ـتـار     و او را برد. در عربستان به اين رف
بيشرمانه و غـيـر مسـئـوالنـه دولـت           
ـيـن اعـتـراض شـد و زنـان در                   ـپ فيلي
فرودگاه جده تجمع کـرده و خـواهـان          
بازپس فرستادن دينا بـه يـک کشـور          
امن شدند در هر حال دينا اکـنـون در     
عربستان است و مـا نـگـران جـان و             
ــرانــس              ــم. کــنــف امــنــيــت او هســتــي
مطبوعاتي اساسا با اين موضـوع و    
ـنـاهـنـده و           همچنين موقعيت زنـان پ
همه پناهندگان و نقش سـازمـانـهـاي     
اسالمي در هايم هاي پنـاهـنـدگـي و       
بحث حجاب و تحـمـيـل حـجـاب بـه           
ـتـدا بـا                   کودکان و ... بـود. مـا در اب

نفر از فعالين سـرشـنـاس       ١٢ حضور 
ـقـديـن      ـت مدافع حقوق پناهندگي و من
اسالم سيـاسـي، از جـملـه زنـانـي از               
ـتـره و                کردستان تـرکـيـه و عـراق، اري
بوسني و الجزاير و ايران و آلمان و يک 
مــرد از عــربســتــان ســعــودي ، يــک            
ـيــم کــه در آن                 نشـسـت درونـي داشـت
خواستهاي خودمان را فرموله کرديـم  
و ســپــس خــبــرنــگــاران از ســاعــت             

ـتـگـو                 ١٦.٣٠  آمدند و بـا آنـهـا گـف
 کرديم. 

 

ـفـرانـس          ا����	���	ل:   در ايـن کـن
ـنـدگـان دربـاره        شما و ساير شرکت کن

 چه مسايلي صحبت کرديد؟
ــ��:   ــ	 ا� ــ, ــس      �ــ ــران ـنــف در کـ

مطبوعاتي ما نمايندگان شبکه هاي 
ـتـدا       مهم خبري حضور داشتند. در اب
ـتـم و              من به حاضرين خـوشـامـد گـف
موضوع کنفرانس را معـرفـي کـردم.      
گفتم ما زنان از کشورهاي اسالم زده   
ـيـم                که به پناهـنـدگـان کـمـک مـيـکـن
خواهان جـدايـي کـامـل مـذهـب از               
پروسه پناهندگي هستيـم. در آلـمـان         
کليسا و همچنين مساجد بسيـار در    
ـنـد. مـا                  اين پروسـه دخـالـت مـيـکـن
خواهان امنيت براي زنان و دقـت بـه       
اين امر در هايم هاي پناهندگي و در 
ـيـم. در بسـيـاري از             کل جامعه هست
هــايــم هــا فضــاي عــمــومــي دســت           
ـيـن مـذهـبـي               اسالميها و مـتـعـصـب
افتاده و بعضا زنان تحت فشـار قـرار       

 ميگيرند حجاب را رعايت کنند. 
ما خواهان ممنوعـيـت حـجـاب       
کــودکــان و هــمــچــنــيــن حــجــاب در          
ـيـم       محيط هاي کاري در آلمان هسـت
وسپس کل خواستهاي مـا از طـرف         
ربکها شنايدر براي خبرنگاران خوانده 
 شد و سپس به سواالت پاسخ داديم. 

در اين کنفرانس زانـا رمضـانـي        
زن سرشناس منتقد اسالم که اخـيـرا     
هم کتابي نوشـتـه کـه بسـيـار مـورد             
ـتـه صـحـبـت کـرد و                  توجه قـرار گـرف
همچنين يک زن فيلمساز از کردستان 
ترکيه و زني از اريتره که به او تـجـاوز     
کرده بودند و زنان ديگري از الجزاير و  
ورود الظهير که يک زن بـازمـانـده از          
يک قتل نامـوسـي اسـت سـخـنـرانـي            

 کرد...  

در گزارش شمـا، بـه     ا����	���	ل:  
کنفرانس مطبوعاتي ديـگـري اشـاره      
شده که از طرف بخش عربي دويـچـه     
ـ در       ـ  وله ـ راديوي رسمي دولتي آلمان
يک مسجد برگزار شده بود و شمـا بـه     
آن دعوت داشتيد. دليل امتناع شمـا  

 از شرکت در اين کنفرانس چه بود؟ 
ما به کار برخي رسـانـه   �,	 ا���:  

ها انتقـاد کـرديـم کـه اسـالم دوسـت               
ـبـش     هستند و کار فعالين منتقد جـن
ـقـد        ـت اسالمي و يا زنان سرکش و مـن
ـنـد    حجاب و غيره را منعکس نميکن
ـنـدگـوي      ـل بعضا اين رسانه ها به يک ب
تبليغاتي اسالميها تبديل شده اند از 
جمله و آخرين مورد در مورد دوويچه 
وله عربي بود که مسئولين اين بخش 
از نهاد اکس مسلم دعوت کردند کـه  
در يک کنفرانس در تلويزيون شـرکـت     
ـيــديـم کـه ايــن                  ـنــنـد و ســپـس شــن ک
کنفرانس در مسجد برپا مـيـشـود و        
ما به ايـن امـر اعـتـراض کـرديـم و                 
ـيـامـد کـه            دوويچه وله عربي کـوتـاه ن
کنفرانس را در مسجد برگزار نکـنـد،   
و اعالم کرد که به بيننـدگـان خـواهـد       
ـيـل       گفت از ما دعوت کرده و ما بـدل
اينکه اين کنفرانس در مسجد اسـت    
از شرکت امتناع کرده ايم. نکتـه مـا      
اينست چرا کنفـرانـس در مسـجـد و           
بويژه دعوت از کساني کـه از دسـت         
اسالميـهـا و مسـجـد فـرار کـرده و                  
خاطرات تلخي دارند که بـه مسـجـد        
ـنـد،     رفته و آنجا با اسالميها جدل کـن
ـتـار نـاشـايسـت از سـوي ايـن                 يک رف
رسانه است. هيچ عضـو عـرب زبـان         
اکس مسلم حاضر نبـود بـه مسـجـد         
ـنـرا بـه              رفته و در آنجا دبـات کـنـد اي

 مسئولين اين رسانه گفتيم.
 

مـه شـمـا         ۱۷ روز  ا����	���	ل:  
مصاحبه اي با دو رسانه بزرگ آلـمـان   
مصاحبه داشتيد در اين مصاحبه ها 

 چه مسائلي مطرح شد؟ 
در ايـن مصـاحـبـه هـا          �,	 ا���:  

اساسا در مورد ده سال فعاليت نـهـاد   
اکـس مســلـم و خـواســتــهـاي مــا و               
پيشرفت کار مـا بـا مـن مصـاحـبـه             
کردند. نـهـاد اکـس مسـلـم در سـال                

درست شد و اکـنـون ده سـال         ٢٠٠٧ 
است که ما فعاليت ميکنيم. نـهـادي   

که به سياست همکاري و مـمـاشـات      
دولت آلمان با سازمانـهـاي اسـالمـي       
معترض است. نهادي که از مدرنيتـه   
و جدايي کامل مـذهـب از دولـت و            
آمــوزش و پــرورش دفــاع مــيــکــنــد          
نهادي که خواهان ممنوعيت حجاب 
در مدارس و محيط هاي کار است و 
خواهان ممنوعيت برقع در همـه جـا     
است. نـهـاد اکـس مسـلـم در تـمـام                   
ـبـش                 مبـاحـثـات مـهـم درمـورد جـن
اسالمي تروريسم اسالمـي و حـقـوق        
زنان و الئيسيسته در آلمان در صـف    
اول ايستاده و اکنـون در بسـيـاري از          
کشورهاي جـهـان هـم اکـس مسـلـم               
درست شده که آخرين نمونه آن اکـس      
مسلم براي عربستان سعودي بود کـه  
فعالين آن در امـريـکـا ايـن نـهـاد را               
تاسيس کردند. در اين موارد بـا مـن      
گفتگو کـردنـد و ارزيـابـي خـودم از                

 نکات مثبت و منفي اين حرکت. 
 

در همين روز شما به ا����	���	ل:  
پارلمان براي شرکت در مصاحبـه اي    
درباره حقوق بشـر در آلـمـان دعـوت           

 شديد. در اين مباحثه چه گذشت؟
بله در برلين به دعـوت    �,	 ا���:  

فراکسيون س/د/او و س/اس/او       
دو حزب خواهر در آلمـان کـه آنـجـال         
مرکل به آن تعلـق دارد دعـوت شـده          
بودم در پارلـمـان در بـحـثـي حضـور             
داشته باشم در مورد حـقـوق بشـر در        
آلمان که اين مبحث مفصلـي اسـت.     
طــبــعــا يــک بــحــث مــهــم در مــورد            
پناهندگان و بررسي رعـايـت حـقـوق         
آنها در آلمان بود که در اين مورد مـا  

 دعوت شده بوديم. 
 

ـ	ل:   ـ�� ـ ـ	� مـه بـا        ۱۸ روز   ا��ـ��
روزنامه برزيلي گلـوبـوس مصـاحـبـه        
داشتيد. خبرنگار اين روزنامه به چـه     
نکاتي در مورد ايـران عـالقـه نشـان           

 داد؟ 
در مورد انتخـابـات در     �,	 ا���:  

ايران چگونه است و نقش روحـانـي و       
بـه قـول آنـهـا جـنـاح اصـالح طـلــب                   
حکومت و اختالفات اينها با جـنـاح     
ـنـکـه آيـا بـا بـودن                محافظه کار و اي
روحاني اوضاع در ايـران بـهـتـر و يـا            
بدتر شده است. يک سوال اين بود آيـا     

وضع اقتصادي مردم با برجـام بـهـتـر       
شده است يا نه و در پـايـان در مـورد        
سکينه محمدي آشتياني و اينکه آيـا  

 او از زندان آزاد شده است يا نه. 
 

ـ	ل:   ��در ديـداري کـه در         ا����	�
ايــن روز بــا اعضــاي شــبــکــه زنــان             
سرکش داشتيد، چه صحبتهايي شـد    
و براي برنامه هاي آتي اين نـهـاد چـه      

 تدارک ديده شده است؟
مـا در آلـمـان کـم کـم              �,	 ا���:  

ـيـن بسـيـار              داريم يک شبکه از فـعـال
فعال و سرشناس درست ميکنيم کـه    
در طول ساليان سال همديگر را مـي      
شناسيم و کارها و سـيـاسـتـهـاي مـا           
بعنوان اکس مسلـم و کـارهـاي مـرا           
ديده اند و اکنون به نوعي با اعـتـمـاد    
کامـل در صـدد انـجـام پـروژه هـاي                 
مشترک هستيم. ما ميـخـواهـيـم در        
آلمان حـجـاب کـودکـان را مـمـنـوع                
کنيـم. حـجـاب در مـحـيـط کـار را                   
ـيـم و بـرقـع در هـمـه جـا                   ممنوع کن
ممنـوع شـود. مـا مـيـخـواهـيـم در                  
مــدارس مــذهــب تــدريــس نشــود و          
خواهان دفـاع از فـرهـنـگ مـدرن و              
پيشرو هستيم و بر اين اساس  در نظر 
ـيـن و          داريم در آلمان کنفرانس، کـمـپ
کــارهــاي مــتــعــددي را در دســتــور            
ـيـرات در ايـن              بگذاريم و منشـا تـغـي

 جامعه بشويم. 
 

ـ	ل:   ـ�� ـ ـ	� مـه در       ۱۹ روز   ا����
کنفرانس بـزرگـتـريـن سـازمـان زنـان              
آلمان تره ده فام و پـانـل مـبـاحـثـه آن           
شرکت داشتيد. موضوع صحبتهـاي   

 شما در اين کنفرانس چه بود؟
ـفـرانـس کـه بـا             �,	 ا���:   اين کـن

نفر برگزار شد مهم بـود   ٢٠٠ حضور 
چرا که بزرگتـريـن سـازمـان زنـان در            
ــود و                   ــرا ســازمــان داده ب ــمــان آن آل
سخنرانان مهمي دعوت کرده بودنـد.  
در ايـــن کـــنـــفـــرانـــس در مـــورد                
مردساالري و سنتهاي عـقـب مـانـده       
بحث بود و سوال اين بود در مـقـابـل        
اين فرهنگ و بويژه فرهنگ اسالمي 
چه بايد کرد. چـهـار زن سـخـنـران از             

 ۱۰ صفحه  
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	ر��ان ��2 از ا��B	2	ت  
مضحکه انتـخـابـات حـکـومـت         
اسالمي موضوع داغ هفته گـذشـتـه      
بود. در حاليکه خواست واقعي مردم  
سرنگوني حکومت اسالمي با کليت 
قوانين و ماشين سرکوب و جنايتـش  
است، اين بار نيز مضحکه اي به اسم 
انتـخـابـات بـه پـا شـد کـه در آن از                      
ليستي که از صافي شوراي نگهبان و 
خامنه اي گذشته بـودنـد، سـرانـجـام          
ـنـي        رئيسي عضو کميته مرگ خـمـي

و روحاني از مـهـره هـاي       ٦٧ در سال 
اصلي نظام که در چهارسال رياستـش  
رکورد اعدام ها را داشت، به مـرحلـه     
نهايي رسـيـدنـد. بـعـد هـم از مـردم                   
خواسته شد که پاي صندوق ها برونـد  
ـتـکـار راي           و به يکي از اين دو جـنـاي

 ٤ دهند. آخر سر هـم روحـانـي بـراي            
سال ديگر رئيس جمهور شـد. بـديـن         
ترتيب بساطي که به اسم انتخابات بر 
پا شد بيش از هر چيز جـنـگ قـدرت      
باندها و دارو دسته هاي حـکـومـتـي       
بود. در اين وانفسا در شـرايـطـي کـه          
ـتــراض                 ـبــش کــارگــري از اعـ ـنـ جـ
ميجوشد، جنبش هاي اجتماعي هـر  
روز سازمانيافته تر و قدرتمند به جلو 
مي ايند و در واقع اين کـل بـربـريـت         
سرمايه داري حاکم است که دارد بـه      
چالش کشيده ميشود، طـيـف هـاي        
رنـگــارنــگ مــلــي اســالمــي و تــوده          
ايستي و اکثريتي تحرک گسـتـرده اي     
ـنـکـه مـبـادا                    پيدا کـردنـد و بـراي اي
اوضاع به هم بـريـزد، تـحـت عـنـوان             
انتخاب بد و بـدتـر، بـراي داغ کـردن           
بسـاط ايـن مضـحـکـه بـازارگـرمــي              

 کردند. 
در جريان همين مضحکه نيز ما 
ـيـه کـل          شاهد کارزار گسترده اي عـل
بساط حکومت بوديم که نسـبـت بـه        
دوره هــاي گــذشــتـه مـيــتــوان گــفــت           
بيسابقه بود. از جمله آتنا دائمي فعال 
دفاع از حقـوق کـودک، حـقـوق زن و             
عليه اعدام از زندان نامه داد و گـفـت   
من در اين انتخابات شرکت نميکنم. 
فعال سرشناس کارگري چـون بـهـنـام         
ــم زاده از عــدم شــرکــت در                ابــراهــي
مضحکه انتخابات سخن گفت. عـده   
ـيـن                   ـنـا فـرقـدانـي از فـعـال اي چون آت
اجتماعي از اين که تا انتخابات آزاد   

نباشد، راي نميدهيم اعتراضـشـان را     
ــگــر                  ــد و از ســوي دي اعــالم کــردن
ـيـه         گروههاي اعتراضي بسـيـاري عـل
مضــحــکــه انــتــخــابــات در مــديــاي         

 اجتماعي، سر بلند کردند. 
ـبـش هـاي           در هر حال فشـار جـن
اعتراضي را حتي در مـنـاظـره هـاي         
انتخاباتـي سـران حـکـومـت کـامـال              
ميشد ديد و لمس کـرد. ديـديـم کـه            
ـنـد.                 ـت چگونـه از دزدي هـايشـان گـف
ـيـکـه خـود يـک پـاي               ديديم که کسـان
اجراي سياست رياضت اقتصادي بـر    
ـنـد،     گرده کارگران و کل جامعه هسـت
کسانيـکـه خـود يـک پـاي سـرکـوب                
مبارزات مردم و کشتار و جنايت در   
ـتـه          قبال مردم هستند، از وضـع آشـف
اقتصاد و فشارش بر گـرده کـارگـر و        
مردم گفتند. بـطـرز مسـخـره اي بـا               
اشاره به اعتراضات کارگران شـرکـت     
واحد و آتش نشاني و فاجعه اي که در 
زمستان يـورت روي داده اسـت، بـا              
اشاره به نيروي ميليوني بيکـاري، بـا     
اشــاره بــه ســرکــوبــگــري هــايشــان و           
ـبـري بـراي سـرکـوب              طرحهاي گـازان
ـفـکـيــک                 دانشـجـويـان و طـرحـهـاي ت
جنسيتي که صداي اعتراض مردم را 
بلند کـرده اسـت، بـحـث و مـنـاظـره                
ـتـادنـد.             کردند و به جان يـکـديـگـر اف
بدين ترتيب  ناکامي هـايشـان را بـر          
سر هم کوبيدند. سرکوبگري هايشـان   
را جلوي چشم جامعه گذاشتند، و هر 
کدامشان بـا وعـده هـايـي در بـرابـر               
ـلـکـه بـرنـده ايـن            مردم زانو زدند، تا ب
جنگ قدرت باشنـد و حـريـف را از            
ـنـد. وعـده دادنـد تـا              ميدان به در کن
مردم را بـه پـاي صـنـدوق هـاي راي              
بــکــشــانــنــد. ايــن مــنــاظــره هــا اوج           
اســتــيــصــال و آشــفــتــگــي صــفــوف          
حکومتيان را در مقابل مردمـي کـه     
هر روز سازمانيافته تر و معترض تـر  
بـه مــيــدان مـي آيــنــد، بـه نــمــايــش               

 گذاشت. 
و در واقــع مــا مــردم بــا فشــار              
ـقـر و فـالکـت               ـيـه ف اعتراضاتمان عـل
بيسابقه اي که بر جامعه حاکم شده و   
عليه سرکوب ها و کاري کـرديـم کـه        
جانيان با يکديگـر گـالويـز شـونـد و            

 يکديگر را به محاکمه بکشند. 
در چــنــيــن شــرايــطــي بــود کــه             
ـتـخـابـات بـه پـا شـد و                    مضحکـه ان

روحاني بار ديگر رئيس جمهور شـد.    
ـتـن                  ـنـا گـرف حال حتي بـه فـرض مـب
ـتـي، بـه          آمارهاي مهندسي شـده دول
گفته خودشان در اين مضحکه بيـش  
ـيــون راي نــدادنــد و              ــل از شــانــزده مــي
آشکـارا بـه حـکـومـت اسـالمـي نـه                 
گفتند. و نيز از آنـهـايـي هـم کـه در                 
آخرين ساعت روز از راي گـيـري، بـه        
اين تصميم رسيدند که به پوزه خامنه 
اي بکوبند و در مقابل فرد منـتـخـب    
وي که رئيسي بود، بـه روحـانـي راي          
دهند، عمال اعتراض خود را بـه کـل     
ـنـد.        جهنم سرمايه داري اعـالم داشـت
مردم با برداشتن حجاب، با رقـص و      
کارناوال در واقع راي سلبي خود را به 
کل اين نظام و آپارتايد جـنـسـي اش        

 دادند.
يــک نــتــيــجــه ايــن انــتــخــابــات           
تضعيف آشکار "اصولگرايـان" بـود،       
اما نتيجه مهمتـرش تضـعـيـف کـل          
ـتـن نـزاعـهـاي          حاکميت و شدت گـرف
دروني شان و بـه نـمـايـش در آمـدن                
اســتــيــصــال حــکــومــت در مــقــابــل         
مبارزات و خواستهـاي بـرحـق مـردم         
اســت. بــعــالوه ايــنــکــه در جــريــان              
مضحکه انتخابات و کشـيـده شـدن          
بــحــث هــاي حــکــومــتــيــان بــر ســر            
سرکوبگريهايشان و بر سر معيشت و 
زندگي مردم،عمـال فضـاي جـامـعـه          
سياسي تر شده و مردم متـعـرض تـر      
شده اند. در چنين فضايـي اسـت کـه         
بعد از انتخـابـات مـردم بـه خـيـابـان              
ريختند، حجاب برداشتنـد. دخـتـر و         
پسر با هم رقصيدند و شادي کـردنـد،   
ديسکـوي خـيـابـانـي بـه پـا کـردنـد.                  
پالکارد "اسماعيل عبـدي آزاد بـايـد         
ـنـا          گردد" به دست گرفتند، شـعـار "آت
دائمي آزاد بـايـد گـردد" سـر دادنـد،               
ـتـي و       پرچمهايي عليه تفکيک جنسـي
حقوق زن  بر سر دست گرفتند و بطور 
واقــعــي بــه حــکــومــت اســالمــي و            
آپارتايد جنسي اش نه گفتنـد. مـردم      
در واقع به حکومتيان گوشزد کـردنـد   
کـــه در مـــيـــدانـــنـــد و پـــيـــگـــيـــر              
ـنـهـا هـمـه            خواستهايشان هستند. اي
ـتـخـابـات و فضـاي               فضاي بعد از ان
جـامــعــه اي اســت کــه در آن مــردم               
مــتــعــرض تــر از هــر وقــت حــق و                
حقوقشان را ميخـواهـنـد. و در ايـن            
فضا جنبش کارگري يک عرصه فعال 

ـنـي در                   مبارزه اسـت و وزن سـنـگـي
 فضاي سياسي  جامعه دارد.

ـبـش          بنابراين تا آن جا که بـه جـن
کارگري بر ميگـردد، امـروز فضـا و          
فرصت  آماده تر از هر وقت است کـه  
پــيــگــيــر خــواســتــهــايــمــان بــاشــيــم.         
تشکلهاي توده اي مـان را سـراسـري        
شکل دهيم. بـا تـاکـيـد بـر خـواسـت               
ــردن                  ــي ک ــه امــنــيــت ــان دادن ب ــاي پ
مــبــارزاتــمــان و حــق تشــکــل، حــق           
اعتصاب، حق تجمع به عنوان حقوق 
پايه اي خود، خواسـتـار آزادي فـوري        
ـنـا دائـمـي و                   اسمـاعـيـل عـبـدي، آت
ـيـان سـيـاسـي شـويـم.                 تمامـي زنـدان
تجمعات اعتراضي هزاران نفره مـان    
را از سر بگـيـريـم و اعـتـراضـمـان را              
ـيـه                 ـقـر، عـل عليه زندگي زيـر خـط ف
اختالس ها و حقـوق هـاي نـجـومـي          
اعــالم کــنــيــم و اگــر ســبــد هــزيــنــه             
چهارميليون و نيم است، بخواهيم کـه  
دستمزد ما نيز در قدم اول در هـمـان       
سطح افزايش يـابـد. امـروز فـرصـت             
بيش از بيش بـراي بـه مـيـدان آمـدن            
ــراي                   ــشــکــل مــا ب ــحــد و مــت مــت
خواستهـايـمـان فـراهـم اسـت. صـف               

 اعتراضمان را سازمان دهيم.  
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جعفر عظيم زاده رئيـس هـيـات       

مديره اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران و        
شاپـور احسـانـي راد عضـو هـيـات               
ـنـا بـه             مديريه اين تشکل کـارگـري ب
ـيـه            پرونده اي تحت عـنـوان اقـدام عـل
ـيـه نـظـام در           امنيت ملي و تبليغ عـل

سال حبس مـحـکـومـت        ١١ ساوه به 
شده بودند. اين موارد مشخـصـي از      
امنيتي کردن مبارزات کارگران است 
که کارزاري عليه آن در جـريـان بـوده          
است. بدنبال اعتراضات گسـتـرده بـه      
اين حکم، بنا بر خبر اول خرداد ماه از 
سوي محمد علي فروغي وکيـل ايـن     

کارگران، اين حکم در دادگاه تـجـديـد    
نظر خبر داد. اين موفقيت را به جعفر 
عـظـيـم زاده، شـاپـور احسـانـي راد،                
اتحاديه آزاد کارگران ايران و همـگـان   

سال حـکـم    ١١ تبريک ميگوييم. لغو  
زندان به جعفر عظـيـم زاده و شـاپـور           
ـيـت بـزرگ در          ـق احساني راد يک موف
کارزار عليه امنيتي کردن مـبـارزات     
ـبـل از آن در ايـن                  است. موفقـيـت ق
کارزار، آزادي بهنام ابـراهـيـم زاده از          
چهره هاي شناخته شـده کـارگـري از          
زندان در اول مه امسال بود که بدنبال 
کارزاري گسترده در حمـايـت از وي،        

ـنـا بـر پـرونـده                    ٧ حکـم     سـالـي کـه ب
امنيتي ديگري به وي داده شده بـود،    
لغو شد و بهنام بعد از هفت سال آزاد   
ـتـي کـردن                  ـي ـيـه امـن شد. کـارزار عـل
مـبـارزات در آسـتـانـه اول مـه ســال                 
گذشته با بيانيه مشترک جعفر عظيـم  
زاده و اسماعيـل عـبـدي از رهـبـران            
اعتراضات معلمـان آغـاز شـد و بـا             

 قدرت در جريان است. 
گفتني است که جـعـفـر عـظـيـم            

زاده بنا بر پرونده ديگري با اتهـامـات   
سال حبس محکوم شده  ٦ امنيتي به 

ـلـم از مصـاديـق آن               است که يکـي ق
اعتراض او به دستمزدهاي چـنـد بـار      
زير خط فقر و فعاليت به عنوان يکي 
از هماهنگ کننده گان کمپيـن بـراي     

هـزار امضـا        ٤ افزايش دستمزدها با 
سال حکم جعفر عظـيـم زاده      ٦ است.  

 بايد فورا لغو شود. 
*** 
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رهــبــران اعــتــراضــات مــعــلــمــان بــا         

سال حکـم در     ٦ اتهاماتي امنيتي با 
ـيـه     زندان است. او در ادامه کارزار عل
امنيتي کـردن مـبـارزات کـارگـران،            
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سي سـال اسـت کـه جـمـهـوري             
اسالمي نـمـايشـي تـکـراري را در              
تهران برگزار مي کند تـا بـه دنـيـا           
وانــمــود کــنــد کــه بــراي کــتــاب و            
کــتــابــخــوانــي ارزش قــايــل اســت!        
رژيمي که هزاران نفر را بـه خـاطـر          
خـوانــدن کــتــاب و حــتــي نــوشــتــن           
کتاب به جوخه هاي اعدام سپـرد و    

 يا ترور کرد.  
دوســال اســت کــه نــمــايشــگــاه        

ي    المللي! کتاب را در حـاشـيـه       بين
ــهــران، در جــوار گــور               ــي ت جــنــوب
خــمــيــنــي بــرپــا مــي کــنــنــد. چــرا            
چندشنبه بازار کتاب به حاشـيـه ي     
پرت جنوب تـهـران مـنـتـقـل شـده              

 است؟
بيـسـت و دوسـال ايـن سـيـرک               
بزرگ در محل دايمـي نـمـايشـگـاه        
هاي تهران در شمال تهران واقع در   
ضلع جنوبي دانشگاه ملي (شهيـد   
بهشتي) و زندان اوين بـرگـزار شـد         
اما از آنجا که رژيم نـمـي خـواسـت       

روز پـيـاپـي         ۱۰هر سـالـه بـمـدت         
جمـعـيـتـي بـزرگ در آن نـقـطـه ي                   
حساس تجمع کنند، جـايـش را بـه        
ــع در              ــهــران واق ــزرگ ت مصــالي ب
اراضي عباس آباد تـغـيـيـر داد تـا          
فضا را تا مـي تـوانـد مـذهـبـي و               
بسته کند. از دوسال پيش بـود کـه      
در ظاهر بنا به اعتراض بعضـي از    
ناشران ولـي در حـقـيـقـت بـه ايـن                  
دليل که اين محل پرجمعيـت شـده     
بود و بيم هرگونه اتفاق در زمـيـنـه    
ي تجمعات اعتراضـي مـي رفـت،        

المللي کـتـاب را بـه           نمايشگاه بين
 شهر آفتاب منتقل کرد.
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هنوز خميني جام زهر هـالهـل     
را سرنکشيده بود که خانـدانـش بـا      
کمک شـهـرداري بـه فـکـرتصـاحـب            
اراضي کشاورزي بخش اسالم آبـاد    
و باقرآباد و فشافويه افتادند. بـعـد    
از ساخت گورگاه خمينـي، بـه ايـن        
نتيجه رسيدند که غير از دو روزي     
که در سالمرگ بنيانگذار جمهـوري  
جهل و جنايت مردم را از شـهـرهـا      
و روستاها با تـطـمـيـع و پـذيـرايـي            
رايگان به آنجا مي آورند، در طـول    
سال کسي به آن مکان لعنتي نگـاه  
نمي کـنـد و امـام شـان، دارد در                 

عزلـت و فـرامـوشـي مـي پـوسـد.                
تصميم گرفـتـه انـد حـول و حـوش              
گورگاه را شـلـوغ کـنـنـد و شـهـري              
بسازند. نخست ايستگاه عوارضـي  
اتوبان تهران ـ قم را در آنـجـا قـرار        

اي و      دادند. سپس دانشگاه سهميه 
رانتـي وابسـتـه بـه بـنـيـاد شـهـيـد                   
(دانشــگــاه شــاهــد) را در آنــجــا               
ساختند. و فرودگاه بين الملـلـي را      
کمي پايين تر بنا کردند. اخيرا هـم   
مجبور شدند خط مترو را از آنـجـا   
عبور دهند. و از چندسال پيش هـم   
پروژه عظيم نمايشگاه کتاب را بـا      
هزينه هـاي سـرسـام آور در آنـجـا                

 ساختند.
گردانندگان گورگاه خمـيـنـي و      
شـهـرداري تـهــران قصـد دارنـد در              
ادامه ي تصرفـات رايـگـان زمـيـن          
هاي کشاورزي و صرف هزينه هاي 
نجومي و افت و ليس هاي فـراوان،  
شهري با مرکزيت گورگاه خـمـيـنـي     
ــران                ــه ــي ت ــوب ــه ي جــن در حــاشــي

 بسازند.
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همـه سـالـه تـعـدادي نـاشـر از                
کشورهاي عـرب زبـان مـنـطـقـه و             
تـــعـــدادي انـــگـــشـــت شـــمـــار از            

کـتـاب هـاي          کشورهاي همـسـايـه   
مورد قبول جـمـهـوري اسـالمـي را          
که بيشتر، قرآن و حديـث و کـتـاب        
هاي مذهـبـي اسـت، در ايـران بـه              
نمايش مي گذارند. بين المللي در    
قاموس واژگان سياسي جـمـهـوري      
اسالمي، تعريف خاص خـودش را      
ــا و                    ــگ هـ ــيـ ــد لـ ــنـ ــانـ دارد. مـ

هــاي ورزشــي کــه مــي           تــورنــمــنــت
گذارد ماننـد ورزش بـاسـتـانـي! و             
افغانستان و پـاکسـتـان را دعـوت           
مي کند و عنوان بيـن الـمـلـلـي را          

 رويش مي گذارد.
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ــر            ــنــا ب جــمــهــوري اســالمــي ب
سياست ضـد آزادي و ضـد بشـري            
اش، قبل از هر چيز، کتـاب هـا را       
سانسور مي کند و بعد آن ها را بـه  
نمايش مي گذارد. يادمـان نـرفـتـه        
که شگـرد ايـن رژيـم در خصـوص             
زندانيان مخالف و چپ اين بود کـه  
اول، زنداني را زير شکـنـجـه، لـه و         

آورده مي کرد و بعد بعـضـي از آن       
هــا را بــعــنــوان تــوابــيــن، جــلــوي            
تلويزيون ظاهر مي کرد. جمـهـوري    
اسالمي در ايران امسال نيـز مـثـل      
هميشه با قيچي سانسـور بـه جـان        
کتاب ها افتاد و تن رنجور و قـلـع     
و قمع شده ي کتاب ها را در بستـه  
بندي هـاي شـيـک در غـرفـه هـاي               
نمايشگاه به نـمـايـش گـذاشـت تـا             
ــمــود کــنــد کــه حــامــي آزادي              وان

 انديشه و بيان است!
جمـهـوري اسـالمـي عـالوه بـر             

يـافـتـه در مـتـن             سانسور سـازمـان  
کتاب ها، برابر ليسـتـي کـه دارد،        
از انتشار بعضي از کـتـاب هـا از            
بعضي از نويسـنـدگـان جـلـوگـيـري          
کرده است. همـچـنـيـن از نـمـايـش             
چند عنوان کـتـاب در بـعـضـي از              
غرقه ها جلوگيري کرده است مثـالً  

 «گـرسـنـگـي و ابـريشـم           »کتاب 

نوشته ي هرتا مـولـر در غـرفـه ي             
عنوان کتـاب ديـگـر       ۱۱بوتيمار و 

(اين کتاب گـرسـنـگـي و ابـريشـم              
موضوع جالبي است که بـايـد يـک        
يادداشت جداگانه اي در بـاره اش          

 بنويسم).
ــور،            ــانسـ ــر سـ ــگـ ــل ديـ ــکـ شـ
جلوگيري از حضـور نـاشـران جـدي         
بود. وزارت ارشـاد اسـالمـي طـي            
مقررات ظالمانه اي به ناشراني کـه  

 ۸کـمـتـر از           ۱۳۹۵در طول سـال    
عنوان کتـاب چـاپ کـرده بـودنـد،            
مـجــوز حضــور در نــمــايشــگــاه را          
صادر نکـرد. ايـن هـم سـانسـور و               
حذف ناشر است و از سـوي ديـگـر          
دامن زدن به چـاپ و نشـر کـتـاب             

 هاي سطحي و کم ارزش است.
نوع ديگر سـانسـور، چـيـدمـان        
غرفه ها بود. امسال ــ بـيـشـتـر از           
سال هاي گـذشـتـه ــ غـرفـه هـا را                  
طوري چيده بودند که ميان هـر دو      
ناشر عمومي، يک ناشر مذهبـي و     
دفـتـر يـکــي از آيـات عـظـام! جــا                  
گرفته بودند. همچـنـيـن عـلـيـرغـم           
چــيــدمــان غــرفــه هــا بــه تــرتــيــب            
الفبايي، نـاشـران دولـتـي و گـردن              
کلفت، در جاهاي مهم و دونبـش و    
سه نبش و موقعيت هـاي حسـاس       

 سازمان داده شده بودند.
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تنها چيزي که در ايـن سـيـرک          

کــتــاب وجــود نــدارد، ارتــبــاط               
ناشر و پـديـدآورنـدگـان اسـت.          بين

ناشران در اين ده روز به جاي آنـکـه   
بتوانند بـا مـولـفـان و مـتـرجـمـان               
ــد و                ــنــ ــاشــ ــه بــ ــتــ ديــــدار داشــ
بازديدکنندگان در جـريـان آخـريـن           
دســتــاوردهــاي چــاپ و نشــر قــرار          
بگيرنـد، چشـمـشـان بـه خـريـداران              
انــدکــي اســت کــه بــيــشــتــر بــراي             

 استفاده از  
تخفيف به ايـنـجـا مـي آيـنـد.             
ــمــام نــاشــران از فــروش              امســال ت
ــد.             ــيــدن ــال بســيــار. پــايــيــن مــي ن
درحــالــيــکــه کــه هــيــچ نــاشــري از          

و نداشـتـن چـنـيـن          نيامدن مولفان
ديدارهايي گلـه نـداشـتـنـد. و ايـن              
يعني نـمـايشـي بـودن نـمـايشـگـاه               

الـمـلـلـي کـتـاب در جـمـهـوري                 بين
 اسالمي.

فقر عمومي، بيکـاري، گـرانـي      
کتاب، سانسور شديد، پـرت بـودن       
محل نمـايشـگـاه، نـبـودن وسـايـل            
دسترسـي آسـان و . . . داليـل و                     
عواملي هستند که رابطه ي مـردم    
را با کتاب و کتابخواني قطع مـي    
کنند. جمهوري اسالمي، جنـازه ي     
کتاب را هر ساله بـه نـمـايـش مـي          

 گذارد.
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اگر کسي هنـوز تـرديـد دارد کـه           
دنيا دست يک مشت اوباش بي هـمـه     
چيز است بعد از ديدن رقص شمـشـيـر    
ترامپ در حضور ملک سلمان قاعدتا 

 بايد ترديدهايش رفع شوند.
ـه خـدا در                  ملک سـلـمـان در خـان
استقبال از ترامپ رقص شمـشـيـر راه      
انداخت. ترامپ شمشير بدست گرفت  
ـه رقـص      و در کنار پادشان عربستان ب
شمشير پيوست. پادشاه هم عاليتريـن   
ـه گـردن            نشان عربستان سـعـودي را ب
ترامپ آويخت! صحنه اي تـهـوع آور        

 تر از اين کجا ميتوانيد پيدا کنيد؟
ايـنــجـا قصـدم تـحــلـيــل اهــداف            
سياسي مسافرت ترامپ به عربستان 
ـه          نيست. فقط ميخواهم نظـرتـان را ب
يــک نــکــتــه جــلــب کــنــم: تــرامــپ و              

 تروريسم اسالمي.
ــل:              ــاقــاب  ۳۵۰ يــک مــعــاملــه ن

ميليارد پول از ملک سلـمـان و حـجـم         
کم سابقه اي از مخربترين سالحهـا از    

ـه کـامـال            دونالد ترامپ. يک مـعـامل
برابر در جهاني کامال آزاد! جهاني که  
ـه داري بــازار آزاد دســت                  ســرمــايـ
بزرگترين مرتجعين و قاتلها و لـمـپـن      
راســيــســتــهــا و بــاالخــره بــزرگــتــريــن         
تــروريســتــهــا را در دســت هــم قــرار             

 ميدهد.
در متن اين معامله پول و اسلحه 
ـه جـيـب                 و سرازيـرشـدن سـيـل دالر ب
غولهاي صنعت اسلحه سازي آمريکا 
حاج ترامپ در خانه خـدا آدمـکـشـان       
اســالمــي را ديــگــر "تــروريســتــهــاي          
راديکال اسالمي" خطاب نکرد. آنـهـا     

 را "بازنده ها" خطاب کرد.
با اين باج ريش سياسي به مـلـک     
سلمان و حکام عـربسـتـان کـه مـديـر             
اصــلــي کــارخــانــه تــولــيــد بــانــدهــاي         
تروريسم اسالمي شاخه سني هستنـد  
ـه بـاشـد        ديگرکسي نبايد شکي داشـت
که رجزخواني ترامپ عليـه تـروريسـم      
اسالمي يک حقه بازي تبليغاتي پيشا 

 انتخاباتي بوده است و کشک است.
معلوم است شيوخ عـربسـتـان بـا       

اين حجم سالحهاي مدرن آدمکشـي،  
دست بازتري براي بهتر مسـلـح کـردن      
شبکه تـروريسـم اسـالمـي سـنـي در             
جهان خواهند داشت. تحرک تروريسـم   
اسالمي هنوز ادامه خـواهـد داشـت.        
ـه آن        چيزي که هيئت حاکمه آمريکـا ب
ـه ايـن        نياز سياسي دارد. تحرکي که ب
هيئت حاکمه امکان ميدهد در داخل 
روي ترس مردم سرمايه گذاري کند و   
در منطقه هـمـچـنـان روي بـانـدهـاي              
مسلح اسالمي براي جنـگ نـيـابـتـي        

 متحدانش حساب کند.
فرموش نکنيد که بـاراک اوبـامـا      
هم مشغول معامله با سردسته شاخـه  
شـيــعــي تــروريســم اســالمــي يــعــنــي         
جمهوري اسالمي بود. به نظر ميرسد  
که روساي جمهور آمريکا در نـهـايـت      
عدالت را ميـان دو شـاخـه تـروريسـم            

 اسالمي رعايت ميکنند!
 

 ۲۰۱۷ مه  ۲۴  -۱۳۹۶ سوم خرداد 
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جعفر عظيم زاده رئيس هيات 
مديره اتحاديه آزاد کارگران ايـران  
و شاپور احساني راد عضو هيات 
مديريه اين تشکل کارگري بنا بـه  
پرونده اي تحت عنوان اقدام عليـه  
امنيت ملي و تبليغ عـلـيـه نـظـام        

ــه           ــاوه ب ــس        ١١در س ــب ــال ح س
ــد. ايــن             مــحــکــومــت شــده بــودن
ــن            مــوضــوع مــورد اعــتــراض اي
کارگران قرار گرفت. اين موضـوع   
مورد مشخصي از امنيتي کـردن    
مبارزات کـارگـران اسـت کـه هـم            
اکنون کارزاري عليه آن در جريـان  
است. بدنبال اعتراضات گسـتـرده    
به اين حکم، بنا بر خبر اول خرداد 
ماه از سوي محمد علـي فـروغـي      
وکيل اين کارگران، اين حـکـم در       
دادگاه تجديد نظر خبـر داد. ايـن        
موفقيت را به جعفر عـظـيـم زاده،      
شاپور احساني راد، اتحاديه آزاد   
کارگران ايران و هـمـگـان تـبـريـک           

سـال حـکـم         ١١ميگوييـم. لـغـو         
زندان به جعفر عظيم زاده و شاپور 
احساني راد يک موفقيت بزرگ در 
کــارزار عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن           
مبارزات اسـت. کـارزاري کـه در           

آستانه اول مه با بيانيـه مشـتـرک      
جعفر عـظـيـم زاده و اسـمـاعـيـل                
عــبــدي از رهــبــران اعــتــراضــات         
معلمان آغاز شد و بـا قـدرت در         

 جريان است. 
گفتني است که جعفر عظـيـم    

زاده بــنــا بــر پــرونــده ديــگــري بــا            
سال حبس  ٦اتهامات امنيتي به 

محکوم شده است که يکي قلم از   
ــه                 ــراض او ب ــت ــق آن اع مصــادي
دستمزدهاي چند بار زير خط فقـر  
و فـعـالــيـت بــه عـنـوان يـکـي از                  
هماهنگ کننده گان کمپين بـراي    

هـزار     ٤افزايـش دسـتـمـزدهـا بـا             
سال حـکـم جـعـفـر         ٦امضا است. 

 عظيم زاده بايد فورا لغو شود. 

هم اکنون اسماعيل عبـدي از    
 ٦رهبران اعتراضات معلمان بـا      

سال حکم و آتنا دائمي از فعاليـن  
دفاع از حقوق کودک، حقوق زن و   
عليه اعدام در اعتراض به احکـام  
امـنــيـتــي و عــمــلـکــرد دسـتــگــاه           
قضايي و با خواست لـغـو احـکـام       
زنـدان خــود و تــمـامــي فـعــالـيــن             
اجتماعي در اعتصاب غـذا بسـر       
ميبرند.کارزاري بزرگ در دفاع از  
خواستهاي آنان در جـريـان اسـت.      
طومارهاي اعتراضي براي آزادي   
آنها به راه افتاده است. اتـحـاديـه       
بين المللي معلمان و عـفـو بـيـن           
الملل طي بيانيه هايي خـواسـتـار    
آزادي فوري عبدي از زندان شده و 

کـمـپـيـنـي بـراي آزادي او بـه راه                  
انداخته اند. همچنين يـک کـارزار      
مهم معلمان آزادي عبـدي اسـت.     
در جريـان مضـحـکـه انـتـخـابـات             
ــدن                  ــد شـ ــنـ ــلـ ــد بـ ــاهـ ــم  شـ رژيـ
پالکاردهايي در حمايت از عبـدي  
و آتنا دائمي بـوديـم. در بـعـد از              
انتخابات رژيم مـردم در کـرج بـا          
شعار آتنا دائمي آزاد بايد گـردد،  
پيام و اعـتـراض خـود را فـريـاد                
زدند. وسـيـعـا بـه کـارزار عـلـيـه                  
امينتي کردن مبارزات بپيونـديـم   
و با اطمينان دادن به عبدي و آتنا 
به اينکه در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي             
صداي اعتراضشان خواهيم بـود،    
از آنها بـخـواهـيـم کـه اعـتـصـاب             

ــنــد.                ــه ده ــم ــات ــذايشــان را خ غ
اسماعيل عـبـدي و آتـنـا دائـمـي             

 بايد فورا آزاد شوند.
تمامي زندانيان سياسي بـايـد   
فورا آزاد شوند. احکام امـنـيـتـي        
صادر شده براي فعالين کـارگـري،   
معلمان و مـردم مـعـتـرض بـايـد             
باطل شود. پرونده سازي بر اساس 
اتهاماتي چون اخـالل در نـظـم و            
امنيت ملي بـايـد خـاتـمـه يـابـد.            
تشکل، اعتصاب، تجـمـع، آزادي     
بيان همه و همه از حـقـوق مسـلـم       

 مردم است.
ــراي آزادي کــارگــران             کــمــپــيــن ب

 زنداني
Free Them Now 

 ٩٦خرداد  ١-٢٠١٧مه  ٢٢
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او ميگويد: سختي کـار مـعـدن         
فقط به خاطر مشـکـالت جسـمـي و         
ريوي نيست چون هـمـيـشـه احـتـمـال          
خطر و انفجار و خـفـگـي وجـود دارد         
اضطراب و ترس جزء جدايي نـاپـذيـر      
زندگي کـارگـران مـعـدن و خـانـواده                
هايشان است، مثل من که هميشه تا 
برگشت بهرام به خانه استرس داشتـم،  
آخر کارگران معدن وقتي وارد تـونـل       
ـيـا قـطـع           مي شوند ارتباطشان بـا دن

 مي شود.
گفته هاي معصومه جـاهـدي و       
گفته هاي ديگر کارگران اين معدن از 
عمق جنايتي که در مـعـدن يـورت و        

 در معادن ميگذرد پرده بر ميدارد.
معصومه جاهدي در گفتگـو بـا     
رسانه دولتي مهر از وضع زندگيش و 
کار پر از مخـاطـره کـارگـران مـعـدن           

ـيـمـان          ميگويد: ارديبهشت بود کـه پ
بستيم براي رسيدن بـه آرزوهـايـمـان،         

ـيـسـانـس        ۹۱ ارديبهشت ۲۳  . بهرام ل
جــغــرافــيــا داشــت، مــن هــم مــربــي           
پرورشي بودم، زندگي مان را سـاده و      
ــدر              ــم، آنــق ــه شــروع کــردي ــان عــاشــق
خوشبخت بوديـم کـه مـي تـوانـم تـا               
ـنـم و خـاطـرات                    ـنـشـي پايان عـمـرم ب
شيرينمان را مرور کنم. يک سال و نيم  
از زندگيمان گذشته بود که بـا آمـدن       
اميرعباس دلخوشيمان بيشتـر شـد،     
يک پسر ريزجثه و دوست داشتني کـه  
قد مي کشيد و به بهـرام وابسـتـه تـر         
مي شد.همسرم بعد از اتمام دانشگاه  
چون کار نبود بـه عـنـوان کـارگـر در              
ـبـرز شـرقـي                  معـدن زغـال سـنـگ ال
مشغول بکـار شـد، بـهـرام بـا وجـود               
ـنـي کـه نـه              ـي سختي کار و حقوق پـاي

رضايت بخش بود و نـه سـر مـوعـد             
پرداخت مي شد راضي بود و قـانـع،       
ـنـظـيـر            ـي انگيزه اش براي کار کـردن ب
بود.سالهاي اول ازدواج يـک روز در             
ميان شانزده ساعته سرکار مي رفت، 
ـيـر           اما بعد از آن ساعت کـارش تـغـي
کرد، هر روز يک ربع به شش صبح از   
خانه بيرون مي رفت و حوالي ساعـت  
سه ظهر بر مي گشت. سـخـتـي کـار         
ـقـط بـه خـاطـر مشـکـالت                  معـدن ف
جسمي و ريوي نيست چون هـمـيـشـه     
احتمال خطر و انفجار و خفگي وجـود  
دارد اضطراب و تـرس جـزء جـدايـي           
نـاپــذيــر زنــدگــي کــارگــران مــعــدن و          
خانواده هايشان است. مثل مـن کـه        
هميشه تا بـرگشـت بـهـرام بـه خـانـه                
استرس داشتم، آخر کـارگـران مـعـدن       
ـتــي وارد تــونــل مــي شــونـــد                    وقـ

ــا قــطــع مــي                ــا دنــي ــاطشــان ب ارتــب
ـيـل         ۹۳ شود.همسرم در سـال        بـه دل

تعديل نيروي يک سال بيکار شد و در   
در معدن زمستان يورت بـه     ۹۴ سال 

ـقـشـه بـردار قـرارداد بسـت.                عنوان ن
قبل از اين حادثه هر بار که همسرم و 
همکارانـش بـه خـاطـر حـقـوق هـاي                
پرداخت نشده اعتـراض مـي کـردنـد         
کسي به انها تـوجـه نـمـي کـرد، امـا             

 ۸ درست بعد از اين اتفاق مطالبـات    

مـاهــي کـه پــرداخـت نشــده بــود بــه              
حسابمان واريز شد، وقتي همسرانمان 
را از دست داده بوديم پول چه دردي را 
دوا مــي کــرد؟ از طــرفــي روزهــاي             
ـيـع هـمـزمـان بـود بـا                  مراسم و تشـي
انتخابات، بعضي کانديدهاي شهر به 
ـنـکـه                جاي همدردي بـا مـا، جـاي اي
مرهم باشند در مراسم از شلوغي هـا  
براي تبليغ خود استفاده مي کردند و   
 تحمل اين براي ما خيلي سخت بود.

� از �����ی	ن !	�(	)�" ز���	ن ی�رت  � ��#��" !	ه�� ه��� ی
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معلمان و فعالين اجتـمـاعـي کـه در         
سال گذشته با بيانيه مشترکي کـه بـا     
ــد،                ــم زاده داده بــودن جــعــفــر عــظــي
اعالمش کردند، امسال نيز در دهـم      
ارديبهشت بيانيه داد و بـا خـواسـت          
لغو احکام امنيتي صادر شـده بـراي       
خودش و براي همه فعالين کـارگـري،   
معلمان، و فعالين اجتماعي دست به 
اعتصاب غذا زد. ايـن اقـدام او بـه               
کارزار عليه امنيتي کردن مـبـارزات     
که بـطـور واقـعـي تـاکـيـدي بـر حـق                    
تشکل، حق اعتصاب و آزادي هـاي      
پايـه اي در جـامـعـه اسـت، تـحـرک                  
جديـدي داد. در ايـن مـدت هـزاران                
معلم و کارگر و فعـال اجـتـمـاعـي از          
اقصي نقـاط کشـور در حـمـايـت از              
خواسـتـه هـاي انسـانـي اسـمـاعـيـل                
عبدي طوماري را امضا کردند و در   
ـيـه       سوم خرداد ماه تحويل قوه قضـائ
دادند. کانون هاي صنفي معلمان در    
شهرهاي مختلف به اشکال مختلـف  
چون پياده روي، کـوهـنـوردي، جـمـع          
شدن در پارک، سـر زدن بـه خـانـواده             
عبدي تالش کـرده انـد کـه حـمـايـت             
خود را از عـبـدي و خـواسـتـهـايـش                
ـنـد. در جـريـان مضـحـکـه                اعالم کن
ـنـد شـدن                 ـل انتخابات رژيـم  شـاهـد ب
پالکاردهايي در حـمـايـت از عـبـدي          
بوديم. همچنين ده ها تشکل صنفـي   
ــه هــايــي از                 ــانــي و مــدنــي طــي بــي
خواستـهـاي اعـتـراضـي اسـمـاعـيـل              
عبدي اعالم حمايت کرده انـد و ايـن       

 حمايت ها همچنان ادامه دارد. 
نــفــر از      ٢٤ در هــمــيــن راســتــا        

فعالين و چهره هـاي شـنـاخـتـه شـده             
معلمان و کارگران به اسـامـي عـلـي         
ايران نژادـ  معلم، مجتبي ابـطـحـي ـ        
ـ کـارگـر،           ـ  معلم، شاپور احساني راد
شيث امانيـ  کارگر، بهـنـام ابـراهـيـم        
زاده ـ کارگر ، نسرين بهمن پور ـ معلم 
، محمد حسن پورهـ  معلـم، مـحـمـد       
جراحيـ  کارگـر، هـاشـم خـواسـتـار ـ             
معلم، ناهيد خداجوـ  کارگر، محـمـد   
ـ مـعـلـم، داوود                  ـ  رضا حکـيـم الـهـي
رضويـ  کارگر، واله زمانيـ  کـارگـر،     
ــلــم، مــحــمــود           ــ مــع ـ  ســارا ســيــاپــور
صالحيـ  کارگر، جعفرعـظـيـم زاده ـ        
کارگر، علي فروتن ـ معلم، عزيزقاسم 
زادهـ  معلم، مجتبي گودرزيـ  معلم، 
اسکندرلطفيـ  معلم، رضامسلمـي ـ    
معلم، جوانمير مرادي ـ کارگر، پروين 

ـ کـارگـر، عـلـي نـجـاتـي ـ                    محمديـ 
کـارگـر، در حـمـايـت از اسـمـاعـيــل                 
ـيـه داده و         عبدي و خواستهايش بيـان
خواستار آزادي او و لـغـو اتـهـامـات          
ـيــن                   ـيـتـي از پـرونـده هــاي فـعـال امـن
اجتماعي شده اند. تـعـدادي ديـگـراز        
ـيـن کـارگـري و اجـتـمـاعـي بـه                    فعـال
ـ کـارگـر،               اسامي مـهـدي سـروقـديـ 
ـ کـارگـر، حسـيـن           عظيم محمد زادهـ 
حسين زاده، آيت حسن زاده ـ کـارگـر،   
بهروز محمدي ـ کارگر، پرويز زماني ـ 
ـ کـارگـر، روح            کارگر، بهروز فيضـيـ 
اهللا محمديـ  کارگر، نسترن آقـايـي،     
ـ فـعـال کـارگـري، بـا                  ـ  خالد نـاصـري
اضافه کردن امضايشان از اين بيانيـه  
حمايت کرده اند و حمايت هـا ادامـه       
دارد. اين بيانيه اي که بار ديگر صف  
متحد مبارزه کارگران و معلمان را به 
ـيـه      نمايش گذاشت. در بخشي از بيـان

نـظـر بـه شـرايـط          «چنين آمده است:  
خطير جسماني  و همچنين عـوارض  
اعتصاب طوالني مدت اسـمـاعـيـل       
عبدي و همچنين خواست ده ها هزار 
نفر براي رسيدگي بـه وضـعـيـت ايـن            
معلم برجسته، ما معلمان و کارگران 
ـيـه            ـيـان بعنوان امضا کنندگـان ايـن ب
ضمن پاي فشردن بر آزادي بي قيـد و    
شرط ايشان خواستار بـرچـيـده شـدن         
ـتـي از پـرونـده هـاي                 ـي اتهامات امـن
قضايي ايشان و کليه فعالين صنـفـي   

 و مدني هستيم.
بديهي است چنانچه اين خواست 
ما مورد توجه مقـامـات اجـرائـي و         
قضائي کشور قرار نـگـيـرد مـا حـق            
اعتراضات گسترده از قبيل تجمـع و    
تحصن و اعتصاب غـذا در مـقـابـل         
مجلـس شـوراي اسـالمـي و ديـگـر               
ـيـن          نهادهاي دولتي را در بـرابـر دورب
هاي رسانه اي بـراي خـود مـحـفـوظ          
ميداريم و بدين وسيله اعالم ميکنيم 
در صورت عدم آزادي فوري و بي قيد 
و شرط اسماعيل عبدي و تـوجـه بـه        
خواست ميليونـهـا کـارگـر و مـعـلـم              
مبني بر پايان دادن به امنيتي کـردن    
ــي،               ــي و مــدن ــراضــات صــنــف اعــت
ــات              ــدام ــعــات اق ــت تــب ــولــي مســئ
اعتراضي تر ما بر عهده  مـقـامـات      

 »دولت جمهوري اسالمي است.

ـنـا           همين جا الزمست که بـه  آت
ـيـن دفـاع از حـقـوق                   دائمي از فـعـال
ـيـه اعـدام در            کودک، حقوق زن و عـل
اعتراض اشاره اي داشته باشيم. او بـا   

سـال حـبـس         ٧ اتهاماتي امنيتي به   
ـيـز در                      ـنـا ن مـحـکـوم شـده اسـت. آت
اعتراض به احکام امنيتي و عملکرد 
دستگاه قضايي و بـا خـواسـت لـغـو            
احکـام زنـدان خـود و دو خـواهـرش                
ـيـه دائـمـي و تـمـامـي                     انسيـه و هـان

فرورديـن در     ١٩ فعالين اجتماعي از 
اعــتــصــاب غــذا بســر مــيــبــرنــد. و            
وضعيت جسماني او وخيم اسـت. در     
حمايت از آتنا نيز هم اکنون کـارزاري  
در جريان است. همين روزهـا شـاهـد       
اين بوديم کـه جـوانـانـي کـه بـعـد از                
مضحکه انتخابات، به خيابان آمدند 
تـا اعــتــراضــشــان را اعــالم کــنــنــد،           
پالکاردهايي با خواست آزادي وي در 
دست داشتند. و در کرج صداي شعار 
ـيـن                آتنا دائمي آزاد بـايـد گـردد طـن
انداخت. همچنين امضاهاي بسياري 
در حمايت از او و خواستهايش جـمـع   
ـتـاده             ـتـري بـه راه اف شده و طوفان توي

 است. 
اين ها همه اتفاقات مـهـمـي در      
جنبش عليه امنيتي کردن مبـارزات  
اجتماعي است. وسيعا به اين جنبش  
ـنـا                 بپيونديم. اسـمـاعـيـل عـبـدي، آت
دائمي، محسن عمراني معلمي  کـه    
با يکسال حکم در بوشهر عازم زنـدان  
شد و در همان روز آغاز دسـتـگـيـري       
اش حمايت خود را از عـبـدي اعـالم        
داشت، بـايـد فـورا آزاد شـونـد.  بـا                    
ـنـا بـه                اطمينان دادن بـه عـبـدي و آت
ـلـي صـداي           اينکه در سطح بين الـمـل
اعتراضشان خـواهـيـم بـود، از آنـهـا             
بخوايم کـه اعـتـصـاب غـذايشـان را             

 خاتمه دهند. 
تمامي زندانيـان سـيـاسـي بـايـد           
فورا آزاد شوند. احکام امنيتي صادر  
شده براي فعالين کارگري، معلمان و   
مردم مـعـتـرض بـايـد بـاطـل شـود.               
پرونده سازي بر اساس اتهاماتي چون 
ـيـت مـلـي بـايـد             اخالل در نظم و امـن
خاتمـه يـابـد. تشـکـل، اعـتـصـاب،                 
ـيـان هـمـه و هـمـه از                تجمع، آزادي ب
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کشـورهــاي اسـالم زده دعـوت شــده            
بودند . از ترکيه و ايران و بـوسـنـي و         
تونس. ما البته هر کدام فعال عرصـه   
هاي مختلف بوديم و هر يک با کوـلـه   
ـيـم مسـئلـه                ـت باري از تجـربـه مـيـگـف
چيست و چه بايـد کـرد. مـن طـبـعـا              
گفتم که صورت مسئله فقط جنـبـش   
اسالمي و مذهب اسالم نيست بلـکـه   
ـتـي       دولت آلمان احزاب متعدد و مـال
ـيـسـتـهـا           کالتراليستها و پسـت مـدرن
ـنـد.              جزيي از صـورت مسـئلـه هسـت
بعدا در مورد ممـنـوعـت حـجـاب و          
خنثي بودن محيط کار و نـدادن پـول       
به مساجد و سـازمـانـهـاي اسـالمـي         
حرف زدم و اين درخواستها و اين نوع 
ـبـال فـراوانـي در           ـق نقد به دولت با است

 جمع روبرو ميشد. 
 

مخالفان بحث هـاي    ا����	���	ل:  
شما در جلسات ايـن چـهـار روز چـه             
ميگفتند و چه سازمانها و نهادهايي 

 را نمايندگي مي کردند؟
ـ	 ا�ـ��:   ,ـيـن اسـاسـا          � ـف مـخـال

ـنـد              ـقـد هسـت کساني بودند کـه مـعـت
ميتوان اسالم را رفـرمـيـزه کـرد و از           
طريق مثال ساختن مساجد زنانه و يا 
فميسنيستـي و گسـتـرش دادن ايـن             
نوع مسـاجـد کـه در آن زنـان بـدون                  
ـنـد بـرونـد و آخـونـد                 ـتـوان حجاب مـي
باشند، ميگفتند ميتوان معـضـل را     
پاسخ داد و درخواست کـمـک مـالـي         
دولت به اين نوع پروژه ها بـودنـد. يـا         
ـنـد              کساني که کماکـان فـکـر مـيـکـن
حجاب و قتل ناموسي و ... فرهنگ    
يک عده از مردم است و ايران کشوري 
اسالمي است و .. کساني که جنبـش  
اسالمي را نمي بينند و ... البته بايد    
ـيـن            اذعان کنم که تجـارب و هـمـچـن
ـيـر داشـتـه و اکـنـون               کارهاي ما تـاث
ـقـد اسـالم         ـت تعداد بسيار بيشتري مـن
ـنـد و تـعـداد بسـيـار                   سيـاسـي هسـت
بيشتري خواهان سياسـت درسـت در       

 اين مورد هستند.
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ميتواند و بايد آخرين آن باشـد. هـدف      
استراتژيک مـا خـلـع يـد سـيـاسـي و                  
ـتـخـوران و يـک در                   اقتـصـادي از مـف

با عمامه و يـا   -صديهاي سرمايه دار
ــه       ــامـ ــمـ ــدون عـ ــر             -بـ ــت و هـ اسـ

ـيـک و کـارزار                 موضعگـيـري و تـاکـت
مشــخــص مــا در ايــن جــهــت و در               
خدمت اين هـدف  اسـت. حـتـي بـه                 
اصــطــالح انــتــخــابــاتــهــاي جــمــهــوري      
اسالمي براي ما فرصـت و امـکـانـي         
براي تقويت جنبش سرنگوني طلبي و 
تعرض به کل نظام موجود اسـت. مـا      
در انتخاباتهاي حکومتي اوال بـر ايـن     
حقيقت تاکيد ميکنيم که در نـظـامـي    
که کوچکترين آزاديـهـاي سـيـاسـي و            
ـتـخـابـات بـي                مدني نفي مـيـشـود ان
ـنـهـا از                    معني است و مـردم را نـه ت
شرکت در اين مـعـرکـه بـاز مـيـداريـم            
ـيــم و مــردم را               ـلــکــه تــالش مـيــکــن ب
فراميخوانيم که از شـرايـط و فضـاي          
انتخاباتي براي تعرض گسترده تـر بـه       
حکومت استفاده کنند. ثانيـا بـه ايـن        
گفتمان دامن ميزنيم که راه رهائـي از    

شر جمهوري اسالمي و مصائبـي کـه     
بجامعه تحميل کرده و حتي راه بعقب 
راندن  حکومت در برابر خواستـهـا بـر      
حق و انساني مردم نه خط استحالـه و    
ـلـکـه بـچـالـش                   ـيـرات تـدريـجـي ب تغي
کشيدن کل حکومت است و ثالثا افق 
ـقـالب و خـيـزش             سرنگوني بقـدرت ان
توده اي مردم را در چشم انداز جامعـه  
ـبـشـهـاي         قرار ميدهيم و فعالين و جـن
اجتماعي را به مقابله به کل حکومت 
ـيـم. شـعـار           و جناحهايش فرا ميـخـوان
محوري ما در انتخابات اخير اين بود 
که "انتخاب مردم سرنگوني جمهـوري   
اسالمي است". اين شعار بيانگـر يـک       
ـنـهـا                 حقيقت  پايه اي در مـورد نـه ت
ـلـکـه کـل                 ـتـخـابـاتـي ب معرکه هاي ان
تحرکات و مـبـارزات اجـتـمـاعـي در           
جامعه ايران است. اين شعار در عـيـن   
حال بيانگر عزم و اراده حزب ما اسـت  
براي نمايندگي کردن گرايش و جنبش 
سرنگوني طلبانه در ايران، سرنـگـونـي    
ـقـالبـي             ـقـدرت ان جهموري اسـالمـي ب
مردم و رهائـي از سـلـطـه حـاکـمـيـت               

 سرمايه در ايران.  

 ۳ از  صفحه  
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ارديبهشت به يک زنداني  ۳۰ روز 
سياسي محبـوس در زنـدان ارومـيـه           
اطالع داده شد که او به اعدام محکوم 
شــده اســت. صــدور ايــن حــکــم در                
شرايطي صورت مـي گـيـرد کـه ايـن            

سـال زنـدان        ۷ زنداني پيش از اين بـه    
 محکوم شده بود.

نــام ايــن زنــدانــي کــمــال حســن             
سال سن دارد  ۳۱ رمضان است. اوکه  

شهروند کُرد تبعه سوريه اسـت و  در        
به همراه دو شـهـرونـد       ۹۳ تيرماه سال 

ديگر کُرد اهل شهـرسـتـان مـاکـو در          
نزديکي شهر اروميه توسط نيـروهـاي   
ــه                  ــازداشــت و ب ــداران ب ــاس ــاه پ ســپ

ـقـل              ـت بازداشتگاه امنيـتـي سـپـاه مـن
 شدند.

کمال حسن رمضان در مرداد ماه 
به اتهام "محـاربـه از طـريـق           ۹۴ سال 

سـال     ۱۰ عضويـت در پ.ک.ک" بـه              

زندان محکوم شد. اين حکم بـعـداً بـه       
 سال حبس کاهش پيدا کرد. ۷ 

ارديبهـشـت بـدون آنـکـه           ۳۰ روز 
دادگاه ديگري براي او تشکيل شود به 
او اطالع دادند که بـطـور غـيـابـي بـه           
ـيـام                     اتهام "عضـويـت در پـژاک" و "ق
مسلحانه عليه جمهوري اسالمي" در  

به اعدام مـحـکـوم شـده          ۱۳۹۰ سال 
است. اين درحاليست که در زمان ياد  
ـبـوده               شده زنداني مـذکـور در ايـران ن

 است.
کـمـال حسـن رمضــان در زنــدان            
تحت شکنحه هاي جسـمـي و روانـي        
شديد بوده است و زير اين فشارها  از   
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 او "اعترافات تلويزيوني" گرفته اند.
نحوه رسيدگي بـه پـرونـده کـمـال            
حســن رمضــان يــکــي از مــوارد                
بــيــرحــمــانــه بــرخــورد قــوه قضــايــي           
جمهـوري اسـالمـي بـه "مـتـهـمـيـن"                 
ــچ                 ــدون هــي اســت. اول خــودشــان ب
دادگاهي حکم اعـدام را صـادر مـي          
کنند و بـعـد بـه مـتـهـم اطـالع مـي                 

 دهند.  
ـيـه اعـدام           کميته بين المللـي عـل
صدور حکم اعدام عليه کـمـال حسـن      
رمضان را شديدا محکوم مي کند و   

خـواهـان لـغـو مـجـازات ايـن حـکـم                  
ظالمانه است. جمهوري اسالمي چند  
روز بعد از معرکه انتخاباتي با صدور 
چنين احکامي مي خواهـد بـه هـمـه         
نشان دهـد کـه زبـانـي جـز اعـدام و                   
ـيـن                  ـتـه ب کشتار نمي شـنـاسـد. کـمـي
المللي عليه اعدام مردم را به مـبـارزه   
هر چه وسيعتر براي تحقق خواستهاي 
انساني خود و از جمله لغو مـجـازات   

 اعدام فرامي خواند.
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۱۷ مي  ۲۲  -۱۳۹۶ خرداد  ۱ 


