
 

 ۷۱۴   شماره
  ۲۰۱۷ژوئن  ۲، ۱۳۹۶خرداد  ۱۲جمعه  
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    ��ب 

        ا����	���	ل

ايستادگي آتنا دائمي بر خواست خود مبني بر تبرئه خـود و دو      
خواهرش انسيه و هانيه که به سـه مـاه و يـک روز زنـدان بـه اتـهـام                      
توهين به ماموران سپاه محکوم شده بودند به نتيجه رسيد. دستگاه  
قضايي تسليم شد و اين حکم روز دهم ارديبشهت لغو شد و آتنـا بـه     

روز اعتصاب غذاي خود پايان داد. آتنا اما با اتهامات ديگري  ۵۴
در زندان بـه سـر        ۹۳به هفت سال زندان محکوم شده است و از مهر 

 ميبرد. 
هرچند آتنا همچنان در زنـدان اسـت امـا هـمـيـن حـد از عـقـب                        
نشيني دستگاه قضايي در مـقـابـل آتـنـا و افشـاگـري هـاي او يـک                        
موفقيت درخشان براي آتنا و خواهرانـش و يـک مـوفـقـيـت در امـر                  
مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي و عليه سـيـسـتـم غـيـر انسـانـي               
قضايي حکومت است. ايـن مـوفـقـيـت را بـه آتـنـاي عـزيـز، بـه دو                           
خواهرش و پدر و مادر عـزيـزش و هـمـچـنـيـن سـازمـانـهـا و مـردم                         
آزاديخواهي که فعاالنه از او حـمـايـت کـردنـد صـمـيـمـانـه تـبـريـک                          

 ميگوييم.  
اما آتنا همچنان در زندان اسـت و بـايـد آزاد شـود. او جـرمـي                      
نکرده است. او از کودکاني که اين نظام از هـمـه چـيـز مـحـرومشـان             
کرده است، از زناني که قوانين اسالمي آنها را به بند کشـيـده اسـت        
دفاع کرده و عليه مجازات ضد انساني اعدام اعتراض کـرده اسـت.       
آتنا با انتشار نامه اي که به مناسبت اولين موفقـيـت خـود نـوشـتـه           
است بقول خودش صداي دهها زنداني سياسي شده کـه بـه جـرم حـق           
خواهي، به جرم اعتراض به زنـدان يـا اعـدام عـزيـزانشـان بـه زنـدان                   
افتاده اند. آتنا يک فعال پرشور مبارزه براي آزادي زندانيان سيـاسـي    
است. مردم آتنا را دوست خود و مـدافـع حـقـوق خـود مـيـدانـنـد و                       
مقامات و قوانين و ارگانها و حکومتي را مجرم ميدانند که امثـال  
آتنا را مجرم ميشمارند. آتنا بايد فورا آزاد شود. اسماعيل عبدي و 
کليه زندانياني که آتنا در نامه اش اسم برده اسـت و کـل زنـدانـيـان              
سياسي بايد فورا آزاد شوند. مبارزه براي آزادي زندانيان سياسـي را     

 بايد گسترش داد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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ـتـخـابـات        يک رويداد قابل توجه در ان
حکومتي اخير در ايـران، تضـعـيـف         
آشکار موقعيت خامنـه اي بـود کـه          
ـيـجـه                ـت ـقـط آشـکـارا در ن خودرا نه ف
انتخابات بلکه در نحوه طرح مسـالـه   
تقلب نيـز نشـان مـيـداد. تضـعـيـف               
ـيـغـات مـلـي         خامنه اي بر خالف تبل
اســالمــي هــا و نــيــروهــاي حــاشــيــه          
حکومت فقط به موقعـيـت شـخـص       
ـلـکـه                ـيـسـت، ب خامنه اي مـحـدود ن
بازتابي از تضعـيـف کـل حـکـومـت           
است. در تمام انتخاباتهاي تاکـنـونـي     
معموال اين جناح خـامـنـه اي بـوده           
است که قوانين بازي را تعريف کـرده    
و بيش از همه تقلب کرده و نتيجـه را    
به نفع خود تغيير داده اسـت. و ايـن            

جناح مقابل بوده است که به تقلب در 
انــتــخــابــات اعــتــراض کــرده اســت.         
ـنـسـت کـه جـنـاح غـالـب                  حقيقت اي
تاکنون حتي نياز چنداني بـه آمـار و         
راي هم نداشته است. هر کس را کـه       
خامنه اي و شـرکـا خـواسـتـه انـد از               

 صندوق بيرون کشيده اند.
اما در انتخابات اخير نـکـتـه جـالـب        
اين بود که برخالف قبل اين رئيـسـي   
کانديد مورد حمايت خامنه اي بـود      
ـتـخـابـات              که به تقلبات وسـيـع در ان
اعتراض کرد. رئيسي، نامـزد دولـت      
حسن روحـانـي را مـتـهـم بـه انـجـام                 

ــدســي      « ــات مــهــن در »شــده   تــخــلــف
انتخابات کرد و گفت کـه رسـيـدگـي         
نــکــردن شــوراي نــگــهــبــان بــه ايــن             

اعــتــمــاد مــردم   «بــه   » تــخــلــفــات«
ــســي روز            » آســيــب ــد. رئــي مــي زن

يــکــشــنــبــه هــفــتــم خــرداد، در يــک            
ســخــنــرانــي در مشــهــد، اتــفــاقــات          

را    ۹۶ انتخابات رياست جـمـهـوري        
خــوانــد و گــفــت کــه          »ســابــقــه   بــي«
ــدســي       « ــات مــهــن ــخــلــف شــده در       ت

او مدعـي شـد      »انتخابات زياد بود. 
هـا و       تمام امکانات وزارتـخـانـه   «که 

ها در خـدمـت    ها و بهداري استانداري
ستاد انتخاباتي کانديداي دولت قـرار  

ـيـس             »گرفت ـيـسـي و رئ . ابراهيم رئ

 ۹ صفحه  
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روزنـامـه سـيـاسـت        ا����	���	ل:  
روز کــه طــرفــدار روحــانــي اســت در           
سرمقاله يکي از شـمـاره هـاي اخـيـر          

ميليون راي به روحاني  ۲۳ خود آمار 
را دليل اين دانسته است که همه ايـن  
تعداد از شغل و معيـشـت مـنـاسـب        
برخوردارند. و چون رضايت داده انـد       
در چهار سال آينده حق اعتراض بـراي  
آنها وجود نخواهد داشت. نظـر شـمـا       

 درباره اين استدالل چيست؟
� ��7ای3:  اين نوع ارزيابي هـا    ��

از انتخابات حکومتي و نتايج آن، بـر  
خالف قصد و نيت مدعيانش، تنـهـا   
ضعف و تـزلـزل حـکـومـت را نشـان             
ـنـد حـق اعـتـراض               ميدهد. مـيـگـوي
نداريد چون ميدانند اعتراضاتـي کـه     
از هر گوشه جامعه ميجوشد بعـد از    
معرکه انتخابات حکومتي  قوي تـر    
و گسترده تر ادامه خواهد يافت. امـا   
حتي اگر اعتراض و مبارزه اي هم در 
جامعه وجـود نـمـيـداشـت ايـن نـوع                
نتيجه گيـريـهـاي آمـاري پـوچ و بـي               

ميليون آمـار   ۲۳ معني ميبود. اوال  
خودساخته حکومـتـي اسـت کـه در           
عددسازي به نفع خـود يـد طـوالئـي           
دارد. اين بار آش چنان شور است کـه     
خــودشــان بــه زبــان آمــده انــد. خــود             
مقامات و کانديداها دارند در مـورد    
ـتـخـابـاتـي و             ـفـات ان مهندسي و تخل
اينکه چند ميليون راي جابجا شده و   
روحاني کمتر راي آورده و يا برعکـس  
آراي رئيسـي را بـراي آبـروداري بـاال             
برده اند و غيره، به سر و کله يکديگـر  
ميکوبند. بر اساس آمار سـاخـتـگـي      
که حتي خود حکومتي ها بر سـرش    
ـيـجـه اي                     ـت توافق نـدارنـد بـه هـيـچ ن
نميتوان رسيد بجز بهـم ريـخـتـگـي و          

 آشفتگي صفوف حکومت. 
ثانيا حکم صادر کردن بر مبناي 
نتايج "انتخاباتي" که با هيچ معياري   
انتخابات نيسـت پـوچ و بـي اسـاس             
ـنـکـه آمـار راي               است. مستقـل از اي
دهندگان چه باشد آنچه حکومتي هـا  
ـنـاي    "انتخابات" مينامند حتي بر مب
ابتدائـي تـريـن مـوازيـن سـيـاسـي و                 
مدني انتخابات نيـسـت، جـابـجـائـي         
پست ها و مقامات بين خودي تريـن  
ـيـجـه                ـت رجال حکومتـي اسـت. لـذا ن

گيريهاي سـيـاسـي کـه مـعـمـوال بـر               
ـتـخـابـات واقـعـي            اساس نتايج يک ان
ميتوان بدست داد، مـثـل روي آوري       
جامعه به اين يا آن حزب و يا پالتفرم 
و برنامه انتخاباتي نامزدها و غـيـره،   
ــاســا                ــهــوري اســالمــي اس در جــم
ــدارد. شــاخــص              ــي ن ـت مــوضــوعــيـ
"برخورداري مردم ازشغل و معيشـت   
مناسب" اعتراضات وسيع و گسترده  
کارگران و مـعـلـمـان و پـرسـتـاران و                
بازنشستگان عليه دستمزدهـاي يـک     
ـتـايـج                    ـقـر اسـت و نـه ن چهارم خـط ف
انتخاباتي که حتي خودشان هم قبـول  

 ندارند.  
اگر مضحکه انتخابات در ايـران    
نشانه چيزي باشد بيانـگـر مـنـزوي و         
بي اعتبار بودن حکومت در جامـعـه   
و ترس و واهمه حکومتـي هـا از بـه          
خيابان ريختن ميليوني مردم است و   

 بس.
نکته آخر اينکه همانطور کـه در      
اطالعيه حزب هم اعالم شده روحاني 
حتي نماينده کسـانـي کـه بـه او راي             
ـتـخـابـات آزاد         داده اند، نيست. اگر ان
در ايــران وجــود مــيــداشــت امــثــال            
روحاني و ديگر ارتجاعيون از صافـي  
شوراي نگهبان گذشته يک چند هزارم 

 اين هم راي نمي آوردند.  
خصلت نماي اوضاع سـيـاسـي ايـران       
انتخاباتهاي دست ساز آخوندي ميان 
ـلـکـه         جناح هاي حکومتي نيـسـت، ب
ـيـن تـوده مـردم و                    ـفـه ب ـيـوق جدالي ب
جمهوري اسالمي اسـت. ايـن جـدال           
است که به همه تحوالت در ايـران از      
ـتـخـابـاتـي                 جمله به مـعـرکـه هـاي ان

 حکومت شکل ميدهد. 
 

بـه کشـمـکـشـهـاي         ا����	���	ل:  
حکومتي ها بر سر آمار انتـخـابـاتـي     
ـلـب                ـق اشاره کرديد. آيـا ايـن نشـانـه ت

 گسترده در انتخابات نيست؟   
� ��7ای3:  در تقلبي بودن آمـار  ��

ـتـوان تـرديـدي          و ارقام حکومتي نـمـي
داشت اما همانطور که در مصاحـبـه   
هفته قبل توضيح دادم حکومت بهـم  
ريخته تر و نامنسجم تر از آنست کـه    
ـتـخـابـات را            بتواند با تقلب نتيـجـه ان
تــغــيــيــر بــدهــد. (رجــوع کــنــيــد بــه             
"انتخابات حکومـتـي و سـرنـگـونـي            

طلبي توده مردم" در شماره گذشته).   
در آن مصاحبه تاکيد بر اين بـود کـه       
گــرچــه بــراي نشــان دادن مشــارکــت          
ـنـد بـاال            ـتـوان وسيع مردم آمار را مـي

و چــانــه زنــي هــاي پســا              -بــبــرنــد   
انتخاباتي مقامات بر سر تـعـداد آرا       

ولي   -ترديدي در اين باقي نميگذارد
نميتوانند نتيجه را تغيير بدهند چـون  
انسجام و يکپـارچـگـي الزم را بـراي           

 بند و بست و توافق ندارند. 
ـتـه        کشمکشي که  در همين هـف

ـيـن            اخير بر سر تعداد و نسـبـت آرا ب
ـتـه اسـت        جناحهاي حکومتي درگـرف
تاکيدي بر اين واقعيت است. رئيسـي  
ـفـع              از "تخلفات مهندسي شـده" بـه ن
روحاني صحبت ميـکـنـد، مـوحـدي        
کرماني ادعا ميکند سه ميليون راي 
بايد از حسـاب روحـانـي بـه حسـاب            
ـيـر              ـتـي دب رئيسي ريخته بشـود، جـن
ـفـات           شوراي نگهبان ميگـويـد "تـخـل
ـتـاده           ـفـاق اف بسياري" در انتخابات ات
است و کيهان شـريـعـتـمـداري هـم از           
"تخلفـات گسـتـرده سـتـاد روحـانـي"              
ـقـول         شکايت ميکند. اما هيچـيـک ب
خودشان "سالمت انتخابات" را بـزيـر     
ـفـجـار جـامـعـه             سئول نمي برند. از ان
ــلــيــرغــم هــمــه ايــن             مـي تــرســنــد. ع
شکوائيه ها، شوراي نگهـبـان رسـمـا       
نتيجه انتخابات را تائيد کرده است و 
ـنـد            ـي ـب موحدي کرماني هـم الزم مـي
ـفـات ادعـايـي در             تصريح کند "تـخـل
حــدي نــيــســت کــه نــتــيــجــه نــهــايــي          
انتخابات را تغيير دهد". ايـن حـملـه          
ـيـروان دو            نيم کالج اصولگـرايـان و پ
آتشه ولي فقيه به جـنـاح روحـانـي تـا          
ـتـخـابـات بـه         حد باطل اعالم کردن ان

 ۸۸ پيش نمـي رود چـون از تـکـرار               
ـيـن          ـنـد چـن ميترسند.  اگر ميتوانست
ـيـسـي را از                ـتـدا رئ کنند در همـان اب
صندوق بيرون مي آوردند و يـا القـل       
انتخابات کذائيشان را به مرحلـه دوم    
ـتـهـا و ابـراز            ميکشاندند. اين شکـاي
ـفـات            شک و ترديدها در مـورد "تـخـل
انتخاباتي"   اساسا تالـشـي بـراي بـه          
عقب راندن و تضـعـيـف روحـانـي و              
جناحش در دور تازه است. ايـن پـرده        
اول تشديد کشمکش ميان جناحهاي 
ــي در دوره دوم ريــاســت               حــکــومــت

جمهوري روحاني است. کشـمـکـشـي      
که همانطورکه هميشه تـاکـيـد کـرده         
ايم، خود در نارضائي گستـرده مـردم     
از وضع موجود و تعرض جامعـه بـه     

 حکومت ريشه دارد. 
 

ـ	ل:   ـ�� بـرخـي طـرفـداران       ا����	�
روحاني "ثبات و امنيت جـامـعـه" را        
ـيـر و       يکي از دستاوردهاي "دولت تدب
ـنـد                 ـنـد و مـدعـي هسـت اميد" ميدان
ترس از بـروز جـنـگ و از بـرقـراري                  
تحريمها و سخت تر شـدن وضـعـيـت       
ـتـخـاب             زندگي عامل مـوثـري در ان
مجدد روحاني بوده اسـت.  بـه نـظـر            
شما اين عامـل چـه جـايـگـاهـي در             
 شرکت مردم در "انتخابات"  داشت؟   

ـ�ایـ3:   ـ7 � �ـبـات و        �� ادعـاي ث
امنيت رژيم رکورد دار اعدام و پرونده 
ســازي امــنــيــتــي عــلــيــه فــعــالــيــن           
جنبشهاي حق طبانه را بايد بحسـاب  
وقاحت آخوندي مدعيانش گـذاشـت.   
ممکـن اسـت بـخـشـي از مـردم در                 
هراس از جنگ و بدتر شدن اوضاع به 
روحاني راي داده باشند اما اين نشانه 
ـيـسـت،                رضايت از وضـع مـوجـود ن
برعکس بيانگر بي اعتمادي مردم به 
وضعيت ناپايدار و بي ثباتي است که 
جـمــهــوري اســالمـي در ايــران و در             
منطقه ايجاد کرده است. مردم خط و 
سياست خامنه اي و اصولگـرايـان را     
مســئــول و عــامــل مســتــقــيــم ضــد          
ـيـزي رژيـم           آمريکائي گري و غـربسـت

از اين نقطه نظر نيز راي از  -ميدانند 
روي هراس را بايد راي نه به  خـامـنـه    

امـا اسـاس مسـالـه و              -اي دانسـت 
حـتــي در       -ريشـه نــاضـائــي مـردم          
اسـالمـيـت       -هراس از خطـر جـنـگ     

حکومت و نفس موجوديت جمهوري 
ـنـهـا از                     اسالمـي اسـت. مـردم نـه ت
دخالتگريها و اقدامـات تـروريسـتـي       
ـنـد،       رژيم در منطقه "در هراس" هسـت
بــلــکــه مــهــمــتــر از آن از تــروريســم             
اسالمي در خود جامعه که بـا چـوبـه      
دار و شالق و قصـاص اسـالمـي بـه           
سراغ  زنان و کارگران و جـوانـان حـق        
طلب ميرود و هر جوانه آزاديخواهـي  
و آزاد انديشي را زير سايه سياه اسالم 
خفه ميکند، بجان آمده انـد. عـامـل       
ـنـده در بـرخـورد مـردم بـه                تعيين کن

انتخابات حتي در مورد بخش عمـده  
کساني کـه بـه روحـانـي راي دادنـد،              
اميـد بـه تضـعـيـف کـل ايـن نـظـام                    
تروريستي در ايران و در منطقه بود و 
نه هيچ توهمي به "تدبير و امـيـد" ي         
ـيـن روزهـاي دوره اول           که از همان اول
رياست جمهوري "حسن کليد ساز" به   
ـبـديـل           سوژه جوک و تمسخـر مـردم ت

 شد.   
کال همانطور که باالتر اشاره کردم در 
معرکه اي که تحت نام انتخـابـات در     
ايران برگزار ميشود اين نوع انـگـيـزه      
شناسي ها در مورد شرکت يـا عـدم       
ـتـي      شرکت مردم نميتواند موضـوعـي
ـفـي      ـل داشته باشد. مردم  بداليل مخت
پاي صندوقها رفتند. کساني بخاطـر   
نه گفتن به خـامـنـه اي و تضـعـيـف               
"عمود خيمه اسالم" به روحـانـي راي         
دادند، کساني بخاطر نزديکي بيشتـر  
با غـرب و شـيـوه زنـدگـي مـدرن و                   
امروزي، کساني بخاطر دامن زدن به 
کشمکش ميان جناحهاي حکومتـي  
و بخشي هم بخاطر نگراني از خـطـر       
ـتـه      ـب جنگ و عراقيزه شدن اوضاع. ال
اقليتي هم بخاطر توهم به اصالحـات  
به روحاني راي دادنـد، هـمـچـنـانـکـه          
ـيـسـي       توهم به مستضعف پناهي رئ
هم البد مقـداري راي بـراي او جـمـع             
کرده است، امـا خصـلـت نـمـاي راي            
مردم راي سلبي به خامنه اي و به اين 
اعتبار تقابل آنها بـا کـل حـکـومـت            
بود. اين نتيـجـه اي اسـت کـه نـه از                 
ـتـخـابـات و انـگـيـزه             بررسي آماري ان
ـلـکـه از کـل            شناسي راي دهندگان ب
تــحــوالت و رونــدهــاي ســيــاســي در          
ـيـن            جامعه و جدال هميـشـگـي کـه ب
مردم با حـکـومـت در جـريـان اسـت             
حاصل ميشود. وضعيت سيـاسـي و      

 -نبض جامعه را ميليونها مردمـي    
 ۱۶ که باحتمال زياد بسيار بيشتر از   

ميليون مورد ادعاي حکومت اسـت   
نــمــايــنــدگــي مــيــکــنــنــد کــه در             -

 انتخابات شرکت نکردند.   

 ۷ صفحه  
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"اعتصاب غذا کردم کـه صـداي       
ــم                  ــاشــــ ــان بــــ ــدايــــ ــي صــــ  بــــ
اعتصاب غذا کـردم کـه صـداي بـي           
صدايان باشم، ابتدا پدرم را مورد آزار 

و بـعـد در پـرونـده جـديـد                قرار دادند
خواهرانم را به حبس محکوم کردنـد،  
حبسي نـاعـادالنـه و کـامـالً خـالف             
ـنـهـا بـراي آزار و              قوانين خودشان، ت
ـتـه            سکوت من. به عاليـجـنـابـان گـف
بودم چه يک روز و چه يـک سـال، چـه          
تعليق و تعزير بودن آن تفاوتـي نـدارد     
به نفس عمل گروگان گيـري خـانـواده      
زنداني سياسي و جانباخته راه آزادي     
اعتراض خواهم کرد و در ايـن راه از        
مرگ هراسم نيست و مـرگ اخـريـن          

 سنگرم!  
خواسـتـم صـداي تـمـام کسـانـي              
بــاشــم کــه در تــمــام ايــن ســال هــا                 
خانوادگي گرفتار ظلم و جور شـدنـد،     
خواهرانم بهانه اي بـودنـد تـا صـداي           
مريم و رضا اکبري منفرد بـاشـم کـه        
سي و نه سال پيش چـهـار خـواهـر و           
برادرشان تيرباران و امـروز آن هـا بـه          
جرم دادخواهي در زنداننـد، مـريـمـي       
که بـعـد از هشـت سـال حـبـس بـي                    
مرخصي به تازگي توسط مامـوريـن   
امنيتي احضار و تـهـديـد بـه حـبـس           

سـال  ۵ ١ مجدد شـده، گـويـي سـايـه            
حبس ناعادالنه مادر بر سر سه دختر 
نوجوانش کم است! خـواسـتـم صـداي        

سـالـه بـود      ١٣ فاطمه مثني باشم که   
زنداني شد و سه برادرش اعدام شدنـد  
و حاال باز هم او و هـمـسـرش حسـن         

سال حبـس در    ۵ ١ صادقي هر کدام با
زندانند، خواستم صداي فريبـا کـمـال      
آبادي و مهوش شهـريـاري بـاشـم کـه          

سال از حـبـسـشـان مـى گـذرد و             ١٠ 
حـــتـــي نـــتـــوانســـتـــنـــد در ازدواج            
ـنـد، خـواسـتـم          فرزندانشان حضور يـاب
صداي مادران زنداني بـاشـم، صـداي      
الهام فراهاني و عادل نعـمـيـمـى زوج       
زنداني که به تازگي پسرشان شميم را 

سال از زنـدان بـدرقـه آزادي            ۴ بعد از 
ـيـع              ـتـا رف کردند. خواستم صـداي آزي
زاده و پيمان کوشکبـاغـي بـاشـم کـه          

ساله شان بشير بين اوين ٧ تنها فرزند 
و رجــايــي شــهــر ســرگــردان اســت و            
خاطرات کـودکـي اش در زنـدان بـه               
ثبت ميرسد! خواستم صداي مـهـدي    
وحسين هنرمندي باشم که برادرانه با 
ـنـد              هم حبس ميکشنـد و اگـر هـنـرب

بودند و آلت دست دولتمردان، قـطـعـاً    
حاال آزاد بـودنـد و صـداي سـازشـان            
گوش دنيا را کر کرده بـود! خـواسـتـم        
صداي زوجهاي زنـدانـي چـون آفـريـن          
نيساري و کارن وفاداري باشم که اوين 
شده خانه مشترکشان، صداي آرش و 
ـتـل مـادر               گلرخ، آرشي کـه بـا داغ ق
ـتـي هـا حـاال زنـدگـي                   ـي توسـط امـن
مشترکش با گلرخ با حبسي سنگيـن  
ـنـدهـاي اويـن                 بر دوش زيـر سـقـف ب
سـپــري مـيــشــود، خــواســتـم صــداي          
خانواده دانشپورها باشم، صداي پـدر    
و مادر بهنود رمضاني که پرسـيـدنـد    
چرا فرزندمان کشته شد و بـه حـبـس        
مــحــکــوم شــدنــد، خــواســتــم صــداي        
منصوره بهکيش باشم که پرسيد چرا 

ـيـربـاران شـدنـد و            ۶  خواهر و برادرم ت
قــبــرشــان کــجــاســت امــا بــا حــبــس          
ـيـد يـا خـانـواده                   سنگيـن پـاسـخ شـن
ـنـالـي کـه پـرســيـدنـد ســعـيـدمــان                 زي
کجـاسـت ولـي بـازداشـت و زنـدانـي                
شـدنـد، خـواسـتـم صـداي مـادرمـان               
شهناز باشم که گفت پسرم را کشتيـد  
و حاال بـه جـاي مـجـازات آمـران و                
ـيـان             عامالن قتـل مصـطـفـي، زنـدان
ـيـد امـا خـودش                 سياسي را ازاد کـن
يکي از آنهـا شـد، خـواسـتـم صـداي             
پيمان عارفي باشـم کـه مـظـلـومـانـه            
مادر و همسرش را در راه مـالقـات         
زندان از دست داد يا مـادر مـحـسـن       
ـيـار و             قشقايي، خواسـتـم صـداي زان
لقمان مرادي باشم زانياري که حـبـس   
بي مالقات را به عذاب پدر و مـادر      
ـيـغ      ترجيح ميدهد و جواني اش زير ت
ـلـخ مـيـگـذرد! خـواسـتـم                 اعدام چه ت
صداي تک تک زندانيان کـردي بـاشـم        
که غيـورانـه بـراي حـفـظ حـرمـت و                
نــامــوس و بــراي دور نــگــه داشــتــن            
خانواده از افکار پليد و تـهـديـدهـاي         
امنيتي به هر شـکـنـجـه و اعـتـراف             
اجباري تن دادند و راهـي چـوبـه دار            
شدند، عزيزاني چون برادران دهقـانـي   
و بهرام و شهرام و حامـد احـمـدي، و        
چه تلخ آمار بازداشت طايفه حسـيـن     
پناهي ها در کـردسـتـان روز بـه روز             
افزايش مي يـابـد! خـواسـتـم صـداي            
ـنـگـي بـاشـم کـه هـمـسـرش                   مريم ال
محسن دکمه چي از بي تـوجـهـي در      
زندان جان داد و حاال مريم به خـاطـر     
توجه به هـمـسـرش در زنـدان اسـت،            
ــم و فــرزاد               خــواســتــم صــداي شــبــن

مددزاده، ژيال بني يعقـوب و بـهـمـن         
امويي، نيکا و نوا خلوصي، کيوان و   
کامران رحيميـان و فـاران حسـامـي           
بـاشــم، صـداي شــمـيــس مـهــاجــر و             
شـهـاب دهــقـان و خــواسـتـم صــداي              
پرستو فروهر و مـعـصـومـه دهـقـان             
باشم صداي سيامک و بـاقـر نـمـازي           

 محبوس در انفرادي!
خواستم صداي تک تـک کسـانـي      
باشم که از عدم امنيت، پس از آزادي 
ترک وطن کردند، چه کسي جز آنها و   
خانواده هايشان عمق سـخـتـي هـاي         
تبعيد اجباري را درک کردند؟! من بـا   
تمام وجـود حـتـي خـواسـتـم صـداي                
شـکـسـتــه شـدن سـنـگ قــبـر مــادر                
ـنـهـا     شاهين نجفي باشم تا بگويم نه ت
ـيـان         ما منتقدين و مخالفين و زنـدان
سياسي در عدم امنيت به سر ميبريم 
بلکه اعضاي خانواده مان نيز عـالوه    
بر تهديد و توهين و فشارهاي نـاشـي   
ــزانشــان تــحــت خــطــر                از آزار عــزي

 بازداشت و حبس هستند.
پنجاه و چهار روز پيش در حالـي  
اعتصاب غذايم را شـروع کـردم کـه            
نميخواستم بار مضـاعـفـي بـر دوش         
هم بنديان درد کشيده ام باشم اما در   
آن روزهايي که تشـنـه قـطـره اي آب             
بودم، ميديدم که آنها هـر روز و هـر           
لحظه با تهوع هاي مـداومـم بـا مـن         
زندگي را باال آوردند! شرمسـار بـودم      
از ديـدن درد کشـيــدنـم، فــريـادهــاي             
اعتراضشان به بي توجهي مسئوليـن  
و بهداري اوين به وضعيت جسـمـانـي    
ام ديوارهاي بند را لرزانـد، تـهـديـد و         
تنبيه شدند اما تنهايم نگذاشتند، در 
برابر يک به يک آنها سر تعظـيـم فـرود      

 مي آورم.
پنجاه و چهار روز در حـالـي در           
اعتصـاب غـذا بـودم کـه عـالوه بـر                 
وخـامـت حــالـم پلـه هـاي دادسـرا و                 
ـيـن بـه              ـفـاوتـي مسـئـول دادگاه ر بي ت
وضعيتم، تـازيـانـه اي شـد بـر تـمـام                
وجود اعضاي خانواده ام، خانواده اي   
که ذره ذره با من آب شـدنـد ولـي بـا           
مقاوت کم نظيرشان و بـا هـمـراهـي           
شجاعانه شان ايسـتـادنـد و صـدايـم            
شــدنــد، از ســوي وزارت اطــالعــات          
تهديد شدند اما همچنان همراهي ام   
کردند، بوسه ميزنم بر پاهـاي خسـتـه      
پدرم و دسـتـان مـادرم کـه مـادرانـه                 
مينوشت، بوسه مـيـزنـم بـر چشـمـان           

اشکبار خواهرانم که نميخواستند بـه    
خاطر انها آسيب ببينم ولـي در واقـع       
آنها بودند که به خاطر من، به خـاطـر   
آزار مــن مــورد هــدف شــکـارچــيــان          
سيري ناپذير قرار گرفتند،ممنونم کـه  

 همراهم بودند.
آري مــن خــواســتــم صــداي بــي          
صدايان باشم اما در اوج تـب و تـاب       
انتخابات بود که زير بار تبليغـات لـه     
شدم و اين شما مردم شريف بوديد که 
فريادم شديد و همراه و هـم صـدا بـا            
من و خانواده ام شديد، شما عزيزانـي  
که نميشناسم و شايد هرگز نشـنـاسـم    
يا دوستان و رفقايي ناب کـه هـمـواره      
در کنارم بودند، اگر نبوديد حاال بعـد  
از پنجاه و چهار روز موفق نمـيـشـدم،    
ـبـرم و                قطعا از خيلي هـا بـايـد نـام ب
ـيـت            قدرداني کنم اما بـه خـاطـر امـن

 معذورم! 
پنجاه و چهار روز گذشت و مـن      
ـيـروز شـديـد، بـا                 نه، در واقع شـمـا پ
ـتـان، بـا           حمايت گسترده، با قلـم هـاي

فريادتان،با شعر و ترانه و نقاشي و بـه  
هر طريق ممکن پيروزي را رقم زديد، 
که براي همـه مـا شـيـريـن اسـت، از               
تــمــامــي نــهــادهــاي حــقــوق بشــري          
 مـــــــــــــــمـــــــــــــــنـــــــــــــــونـــــــــــــــم.

مــن پــس از پــنــجــاه و چــهــار روز                
اعتصاب غذا به همراه شـمـا مـوفـق         
شدم که حکم تبرئه خـواهـرانـم را بـه           
دست آورم و اين آغاز راه است، آغـاز    
راه ايسـتــادن در بـرابــر آزار و اذيــت               
ـيـان سـيـاسـي يـا               خانواده هاي زنـدان
ـتــگــان.               ـبــاخـ  خــانــواده هــاي جــانـ
با کسب موفقيتي که با حمايت شمـا  
عزيزان و سروران ميـسـر شـد امـروز         

به اين اعتـصـاب غـذا       ٣/١٠ /۶ ٩ 
پايان خواهم داد و از تک تک عـزيـزان   

 همراه تشکر و قدر داني مي کنم. 
 به اميد آزادي
 آتنا دائمي

 ٩ ۶/ ٣/١٠ 
 بند زنان زندان اوين"  

�  �	�� ���	 از  �� ز�	ن ز��ان او�
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هفته گذشته ترامپ ا����	���	ل:  
ـيـل           به کشورهاي عربسـتـان و اسـرائ
سفر کرد. نتيجه اين سفر را چـگـونـه       
ـيـري در          ارزيابي مي کنيد و چـه تـاث
توازن قوا و بويژه موقعيت جمـهـوري   

 اسالمي در منطقه گذاشت؟
ـبـل     3A6 *�اد�:   اجازه دهيد ق

ـتـايـج     ازپاسخ دادن به اين سئوال كه ن
ـيـم،    اين سفر را چگونه ارزيابي ميكن
به اين سئوال پاسخ دهم كه اين سـفـر     
چه اهدافي را دنبال ميكرد و اصـوال  
در راستاي كدام سياست و يـا بـهـتـر         
ـبـال                  ـيـر سـيـاسـتـي در ق بگويم تـغـي

 مسائل خاورميانه قرار دارد. 
بــنــظــر مــن ســفــر تــرامــپ بــه             
ـفـرانـس               خاورميانـه، شـركـت در كـن
سران كشورهاي اسـالم زده و عـرب         
زبان و همچنين سفر به اسرائيـل يـك     
حلقه مهم از سـيـاسـت اسـتـراتـژيـك            
هيات حاكمه جديد آمـريـكـا اسـت.         
ـبـال      گوشه هايي از اين سياست در ق
ـيـن        معضالت منطقه را ما در كـمـپ
ــان                  ــري ــن ج ــي اي ــات ــغ ـي ـلـ ـبـ هــاي تـ
نئوفاشيست ديده بوديم. اين سفر در    
عين حال نشان يك چرخش سـيـاسـي    
مهم در سياست آمريكا در اين دوره   

 است.  
ـيـد سـيـاسـت         همانطور كه ميدان
اوباما در قبال معضالت خاورميانـه  
اساسا متكي بر تالش براي تـرمـيـم      
ـيـرو در                   موقعيـت رو بـه زوال ايـن ن
منطقه، به سازش و توافق رسيدن بـا    
بازيگران اصلي اين منطقه و ازجملـه  
حكومت اسالمي و نتيجتا تحـكـيـم    
موقعيت آمريكا در سطح جهانـي و    
ـيـش رو         در قبال رقبا و معضـالت پ
استوار بود. در ايـن چـهـارچـوب بـا               
ـنـد           حكومت اسالمي به سـازش و ب
بســتــي در قــبــال پــروژه هســتــه اي             
حكومت اسالمي دست پيدا كردند. 
ـتـرا دسـت         فشار معيني بر دولت اول
ـبـال مسـائـل               ـيـل در ق راستي اسـرائ
ـلـسـطـيـن          خاورميانه و حل مسالـه ف
اعمال كردند كه بـه درجـاتـي رابـطـه          
دول آمريكا و اسرائيل را دستـخـوش   
ـلـي      نوساناتي كرد. در سطح بين المـل
ـيـسـم        به مقابله با تمايالت ناسـيـونـال
نوظهور روسيه رفتند و توانستنـد بـا     
ـيـك             ـف پايه ريزي پيمان تـرنـس پـاسـي

(پي تـي تـي) بـه مـقـابلـه بـا غـول                     
اقتصادي چين بروند. اركان سياسـت   
جهاني اوباما بر اين محورها و كـال    
تحكيم و تقويت موقعيت رو به زوال   
آمريكا در سطـح جـهـانـي در دوران           

 پس از جنگ سرد استوار بود. 
سياست هيـات حـاكـمـه جـديـد           
ـفـاوت          آمريكا به درجات زيـادي مـت

ــاســي                 -اســت. يــك چــرخــش ســي
استراتژيـك اسـت. مـحـورهـاي ايـن              
تفاوت روشن اند. ترامپ آمريـكـا را      
از پيـمـان پـي تـي تـي خـارج كـرد.                  
مناسبـات آمـريـكـا و اروپـا تـا بـه                   
ـيـرات بسـيـاري        امروزدستخوش تغي
شده اسـت. هـيـات حـاكـمـه جـديـد                  
آمريكا بنـوعـي خـواهـان شـكـسـت            
پـــروژه اروپـــاي واحـــد و جـــدايـــي              
كشورهاي اصلي اين بلـوك جـهـانـي       
اسـت. در تــالش بــراي عــلــم كــردن              
حكومت اسـالمـي در قـامـت يـك              
نيروي متخاصم در مقابـل آمـريـكـا       
ـنـد. دسـت                 در سطـح جـهـانـي هسـت
ـيـشـبـرد هـر گـونـه                   اسرائيل را در پ
سياست فاشيستي باز گذاشـتـه انـد.      
در قــبـال روســيـه كـامــال سـيــاســت             
متفاوتي از سـيـاسـت دوره گـذشـتـه           
ــال              هــيــات حــاكــمــه آمــريــكــا دنــب
ميكنند. تالش ميكنند كه نزديكي  
ـيـن            سياسي و همسويي در سـطـح ب

 المللي ايجاد كنند. 
در قبال سياست جديد آمـريـكـا      
در بـرابـر حـكـومـت اسـالمـي بـايـد                
مكث بيشتري كرد. هـمـانـطـور كـه           
اشاره كردم، ميكوشند كـه جـهـوري        
ـيـروي                  اسالمـي را در قـامـت يـك ن
متخاصم و دشمن آمـريـكـا در دوره        
جديد تعريف كنند. ايـن تـخـاصـم و          
دشمني از جنس و در ظرفيت دشمن 
ـيـه          استراتژيك است. به درجـايـي شـب
دشمني و تقابلي است كـه در دوران        
پس از جـنـگ دوم جـهـانـي شـكـل                
گرفت. دارند ميكوشند كه جمهوري  
ـيـت قــرار                 اسـالمـي را در ايــن ظـرف
دهند. ميكوشند كه سيماي سياسي  
و ايدئولوژيك و فرهنگي آمريـكـا را     
ـقـابـل بـا اسـالم،                 در اين دوران در ت
ــروريســم اســالمــي و حــكــومــت             ت
اسالمي تعريف كنند. روشـن اسـت        
كه اين تقابل با اسالم سـيـاسـي يـك         

تقابل ارتجاعي و عميقا ضد انساني 
و نژادپرستانه است. به هـمـان انـدازه         
حكومت اسالمي ارتجـاعـي اسـت.      
در اين چهارچوب هـدف نـه نـابـودي         
حكومت اسالمي در كوتاه مـدت و      
ـلـكـه             پيشبرد سياست "رژيم چـنـج" ب
ـفـي بـراي               اساسا بـدسـت دادن تـعـري
هويت و سـيـمـاي آمـريـكـا در دوره               
جديد است. حكومت اسالمـي قـرار      
است كه كـيـسـه بـوكـس ايـن دوران               
هيات حاكمه آمريكا باشد. بـايـد در     
ـيـرو سـيـمـاي خـود را                تقابل با اين ن
ـبـار             بعضا شكل دهند. بـه ايـن اعـت
هــمــان دســتــهــايــي كــه قــرار اســت           
حكومت اسالمي را در مقام دشمـن  
استراتژيك قرار دهند، همان دسـتـهـا    
هم اين نيـرو را بـراي مـدتـي حـفـظ               
خــواهــنــد كــرد. بــه اعــتــبــار ديــگــر           
ـنـد.              نيازمند چنـيـن دشـمـنـي هسـت
دشمني كه نابودي اش به اعتباري به 
معناي تضعيف و زوال مـوقـعـيـت           

 خود است. 
كنفرانس سران كشورهاي اسـالم  
زده، منهاي حـكـومـت اسـالمـي و            
ـقـطـه عـطـف در                متحدينش، يـك ن
پيشبرد اين سياست است. اين سـفـر      
توانسته است كه پايه هاي ايجاد يك 
ـبـال حـكـومـت                    "جبـهـه واحـد" در ق
اسالمي و نيروهايش را در مـنـطـقـه       
بريزد. ناتوي عربي، شـاخـه نـظـامـي        
اين جبهه است. تجهيز نـظـامـي بـي        
سابقه عربستان سعودي، تالش براي 
ـبـال                ـيـروهـا در ق متحد كردن ايـن ن
حكومت اسالمي و پشت كـردن بـه       
داعش و قطع كمـك بـه ايـن جـريـان            
بمنظور مقابله با حكومت اسـالمـي   
در سطح منطقه، يك ركن ديگر ايـن    
سياستشان است. يك هـدف از ايـن          
تالش استراتژيك قرار دادن آمـريـكـا    

 در محور اين تخاصمات است. 
اين تغيير سياسـت آمـريـكـا در         
مــنــطــقــه تــبــعــات مــعــيــنــي بــراي          
ـبـال دارد.             حكومت اسـالمـي بـه دن
تشديد تخاصمات ارتجـاعـي مـيـان       
آمريكا و متحدين اش در منطقه در 
ـيـجـه         ـت قبال حكومت اسالمي يـك ن
بالواسطه اين استراتژي جديد اسـت.    
اين تقابـل مـخـاطـرات جـديـدي بـر              
فضاي تيره و آلوده خـاورمـيـانـه مـي        

افزايد. ابرهاي سـيـاه و بسـيـاري در            
 حال شكل گيري و حركت است.

 

روز يکشنبه گذشته ا����	���	ل:  
آنجال مرکل صدراعظم آلمان ضـمـن   
حمله به سياست هاي ترامپ و دولت 
ـيـا      ـتـان انگليس گفت که آمريکا و بري
ـنـد. بـه          شرکاي قابل اعتمادي نيـسـت
ـيـره شـدن رابـطـه                   ـيـل ت نظر شـمـا دل
اتحاديه اروپا و آمـريـکـا و اروپـا از             
ـتـايـج آن                  کجا نـاشـي مـيـشـود؟ و ن

 چيست؟
آنجال مركل ايـن    3A6 *�اد�:  

سياست را بار ديگر نيز تكرار كرد و   
به اين اعتبار هرگونه ابهـامـي را در       
اين زمينه كه شايد ايـن يـك لـغـزش         
سياسي باشد، به كناري زد. آنچه در    
حال شكل گيري است يك تغيير ريل 
سياسي است. گوشه هـايـي از روي          
آوري بــه ســيــاســت "انــزوا طــلــبــي"             
آمـــريـــكـــا در قـــبـــال ســـيـــاســـت             
"گلوباليستـي" آمـريـكـا اسـت. يـك                
ركن اين تغيير سياست، باز تـعـريـف    
ـبـال اروپـا                مناسبات آمـريـكـا در ق
است. اين شكاف در درجه اول خـود       
را در نقش، جايگاه و سرنوشت نـاتـو     

-يعني مهمترين سـازمـان نـظـامـي       
ســيــاســي مــيــان آمــريــكــا و اروپــا            
منعكس كرده است. آمريكا چسـب     
متحد كننده اين ائتالف است. بـدون   
ـيـك آمـريـكـا در ايـن                  نقش هـژمـون
ائتالف آينده اين ائتالف و به هـمـيـن    
اعتبار آينـده اروپـا در مـقـابـل يـك               
عالمت سئـوال قـرار مـيـگـيـرد. بـا               
اظهارات مركل و همچنيـن عـكـس      
الــعــمــل تــرامــپ در قــبــال آن، ايــن            

 شكاف عميق تر شده است. 
واقعيت اين است كه مسـالـه بـر      
سر پرداخت و يا عدم پرداخت هزينـه  
ناتو توسط كشورهاي اروپايي عضو 
نـاتــو نــيـســت. مــحـدود كــردن ايــن              
شـكـاف بـه يــك مسـالــه مـالــي بــه                
معناي نديدن يك تغيير ريل سياسي 
و تغيير استراتژي سياسي در سـطـح       
جهان است. آنچه تاكـنـون از اجـزاي         
سياست استراتژيك ترامپيسـم قـابـل      
تبيين است، اين است كه ترامپيـسـم   
ـبـال      يك سياست "انزواگرايانه" را در ق
اروپا و متحديـن تـاكـنـونـي اش در            
دستور قرار داده است. ناتو مهمترين 

حلقه اين اتحـاد اسـتـراتـژيـك اسـت.           
پس از جنگ دوم جهاني، اين اتحـاد  
ـقـل از          براي دولتهاي آمريكـا، مسـت
ـقـه حـاكـمـه            اينكه به كدام جناح طـب
آمـريـكـا تـعـلــق داشـتـه انـد، داراي                 
اهميت اسـتـراتـژي و حـيـاتـي بـوده                
است. هژموني آمـريـكـا اسـاسـا در            
جهان از اين مجرا تامين شـده و بـه         
ـيـر       پيش برده شده است. هرگونه تـغـي
ســيــاســي در ايــن قــبــال داري پــي              

 آمدهاي استراتژيك و پايدار است. 
اين شكاف اكنـون آشـكـار شـده         
ـتـايـج      است. تا كجا پيش مي رود؟ ن
آن كدام است؟ سرنوشت اروپاي واحد 
چه خواهـد شـد؟ بـه ايـن سـئـواالت               
اساسي بر اساس يـك مـجـمـوعـه از          
فرضيات ميتوان تـا حـدودي پـاسـخ         
ـنـده ايـن            داد. فرض اول و تعييـن كـن
اســت كــه شــانــس و امــكــان بــقــاي            
ـيـسـم تـا چـه            ترامپ و نتيجتا ترامـپ
حدي است؟ آيا تـرامـپ ايـن دوره از          
رياست جمهـوري خـود را بـه پـايـان              

 خواهد رساند؟ 
اينكه اين سياسـت تـا كـجـا بـه            
پيش ميرود از يك طرف بـه درجـات     
زيادي به موقعيت جريان ترامـپ در    
هيات حاكمـه آمـريـكـا گـره خـورده             
است. آيا ترامپ استيـضـاح خـواهـد        
ـنـد              شد؟ آيا سـرنـوشـت تـرامـپ مـان
ســرنــوشــت نــيــكــســون در دور دوم            
رياست جمهوري اش خـواهـد بـود؟          
تشابهات بسيارند. تالـشـهـا در ايـن         
زمينه در حال تشديد است. از طـرف   
ديگر مساله بـه قـدرت تـرامـپ در             
تغيير اين سيـاسـت اسـتـراتـژيـك در           
خود آمريكا گـره خـورده اسـت. آيـا              
ـيــت               حـزب جـمــهـوريـخــواه و كــال ال
ـبـال ايـن                    سياسـي ايـن جـنـاح بـه دن
گرايش بسيج ميشوند؟ ناروشني هـا  

 كماكان مهم اند. 
امــا نــتــايــج پــيــشــبــرد چــنــيــن          
سياستي روشن اند. تغيير موقعـيـت    
سياستي استراتژيك خود آمريكا در   
جهان كنوني يك نتيجه بالواسطـه آن    
است. تغيير موقعيت سياسي اروپـا     
جنبه ديگر اين سـيـاسـت اسـت. تـا             

 ۷ صفحه  
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قرار است اين اجـالس  ��	  /	ر�:  
 ٢٦ -١٥ ژوئن (    ١٦ تا  ٥ در فاصله 

خرداد) برگزار شود. ترکيـب شـرکـت        
کنندگان اين اجالس ها چگونه اسـت  
و مشخصا چه برنامـه و اهـدافـي را          

 دنبال ميکنند؟
ـنـا بـر اسـاسـنـامـه            (/. دا�-,�:   ب

سازمان جهاني کار، کنفرانس ساالنه 
ـفـره      ۴ اين سازمان با ترکيب هياتي  ن

از سوي کشورهاي عضو که عبارتند 
ـتـي، يـک                ـنـده هـيـات دول از دو نمـاي
نماينده کارفرما و يک نماينده کـارگـر   
تشکيل ميشود و ظاهـرا بـر اسـاس        
رايزني سه جانبه گرايي يعني دولـت،    
ـنـد.             کارفرما و کارگر عـمـل مـيـکـن
هياتي با اين ترکـيـب هـر سـال مـي            
نشينند و بـر روي مـقـررات کـار در               
سطح جهاني و اجراي آن بـه بـحـث و          
گفتگو مي نشينند. در اين سه جانبه 
ـنـدگـان         گرايي در بهترين حالت نـمـاي
دولت و کارفرمـايـان در يـک جـبـهـه             
ـفـر از              ـنـهـا يـک ن واحد قرار دارند و ت

نــفــره ظــاهــرا قــرار اســت          ۴ هـيــات    
کارگران را نمايندگي کند کـه راي او      
ـيـت قـرار دارد.          ـل طبعا هميشه در اق
اما در رابطه با هيات ايـران وضـع از       
اين هم بدتر است. در هيات اعزامـي   
ايران آن يک نفري هم که قرار است بـه    
عنوان نماينده کارگران شرکت کـنـد،     
از مــيــان تشــکــلــهــايــي دســت ســاز          
حکومتي تعيين ميـشـود کـه هـيـچ          
ربطي به کارگران ندارد و بـاز هـم در         
جبهه دولت و سـيـسـتـم حـاکـم قـرار              
دارد. اينها ارگانهـاي جـاسـوسـي در          
ـفـه        محيط هاي کار هستند کـه وظـي
شان کنترل و مهار جنبش اعتراضـي  
کارگري است و بعنوان بازوي دولت و 
ـقـش بـازي       کارفرما در کارخانجات ن

 ميکنند.
ـبـه       کارگران به کل اين بساط سه جـان
گري مسخره اعتراض دارند و هيـات  
اعزامي جمهوري اسالمي را نماينـده  
خود نميدانند. از همين رو مي بينيد  
کــه هــر ســال بــا فــرارســيــدن زمــان              
برگزاري اين کنفرانس ها، نامه هـاي    
بسياري از سوي تشکلـهـا و رهـبـران         
سرشناس کـارگـري در اعـتـراض بـه            
شرکت نمايندگان تشـکـلـهـاي دسـت        

نماينـده  “ ساز حکومتي تحت عنوان 

در اين اجالس هـا سـرازيـر      ”  کارگران
 ميشود.

اما اجازه بدهيد کمي هـم در مـورد         
کار اين اجـالس هـا تـوضـيـح دهـم.             
اجالس هاي سازمـان جـهـانـي کـار،          
ـلـي در                      ـيـن الـمـل ـلـه نـامـه اي ب مقاو
خصوص استانداردهاي کار در سطح 
جهاني را تصـويـب مـيـکـنـد و ايـن              
مقاولـه نـامـه هـا بـراي کشـورهـاي                 
عضو الزم االجرا هستنـد. در عـيـن         
ـفـرانـس نـظـارت بـر               حال يک کار کـن
اجراي مقاوله نامه هاي مصـوب آي    
ال او و رسيدگي به شکايات مبني بر 
عدم رعايت آنها از سوي کشـورهـاي     
ـلـف اسـت. از هـمـيـن رو يـک                     مخـت
موضوع اعتراض کارگران در نـامـه       
هايشان به سازمان جهاني کار، نقض 
آشکار پايه اي ترين حـقـوق کـارگـران       
که نقض مقاوله نامه هـاي سـازمـان        
جهاني کار است که ايران نيز عضوي 
از اين سازمان بوده و ملزم بـه اجـراي     
آنـهــا مـيــبــاشـد. کــارگـران ســکــوت            
سازمان جهاني کار در برابر بيحقوقي 
هاي پايه اي شان و سرکوبگري هـاي    

 رژيم اسالمي اعتراض دارند.
در هـر حـال اجـالس هـاي سـازمـان               
ـيـسـت.             جهاني چيزي يـک نـمـايـش ن
ـنـسـت کـه               دليلش نيز بـه روشـنـي اي
سازمان جهاني کار ارگاني بورژوايـي  
و بوروکراتيک و يکي از زير مجموعه 
هاي سازمان ملـل اسـت. سـيـاسـت           
هاي ناظر بر آن نيز تابع سياست هاي 
جاري سازمـان مـلـل و دولـت هـاي              
سرمايه داري در سطح جهاني اسـت.    
در پس همين سـيـاسـت هـاسـت کـه             
مماشات ها صورت ميـگـيـرد. يـک        
نـمـونـه بـارزش مـمـاشـات سـازمـان                
جهاني کار با جمهوري  اسـالمـي در     
طول حاکميت اين رژيم و سکـوت آن    
در قبال زير پا گـذاشـتـه شـدن حـتـي           
مقاوله نامه هاي خود اين سازمان از 
سوي حکـومـت اسـالمـي اسـت کـه             
مـورد اعــتـراض کــارگـران در ايــران            

 است.
 

بنا بر خـبـري مـحـمـد        ��	  /	ر�:  
ـيـس مـجـمـع عـالـي                ياراحمديـان رئ
نمايندگان کـارگـران ايـران از ارسـال             
نامه اعتراض اين مجـمـع بـه وزارت        
کـار بــه دلــيــل عــدم صـدور مــجــوز             

شرکت در اجالس جهاني کار خبرداد 
 موضوع چيست؟
درست است. محـمـد    (/. دا�-,�:  

ياراحمديان در خصوص عـلـت عـدم        
دعوت از وي براي حضور در اجـالس  

ـلـي کـار مـيـگـويـد: در ايـن                   بين المل
ارديبهشـت مـاه      ۲۷ زمينه در تاريخ 

اي به مـديـر کـل امـور            با ارسال نامه
بين الملل وزارت کار اعتـراض خـود     
را در خصــوص حــذف نــام بــنــده از             
لــيــســت افــراد اعــزامــي بــه عــنــوان          
سرپرست جامعـه کـارگـري ايـران در           
اجالس اعالم کـرديـم امـا بـا وجـود              

ـتـاحـيـه ايـن          ۴ اينکه فقط  ـت روز تا اف
اجالس زمان باقيست، هنوز پاسخي 
از وزارت کار دريافت نکرديم. اين در  
حالي است که براي دو نماينده مجمع 
عالي نمايندگان کارگران و نمايندگان 
دو تشکل ديگر کارگري ويـزا صـادر       

 شده است.
در ادامه او توضيح داده و ميـگـويـد:    

ـنـد          "سهل  انگاري وزارت کـار در فـراي
اين موضوع به خوبي واضح اسـت و      
بايد پاسخگو بـاشـنـد. ايـران عضـو             
هيأت مديره سازمان بين المللي کـار  
و عضو هيأت موسس اين سـازمـان     
ـنـابـرايـن رعـايـت نشـدن ايـن                است ب

 قوانين بديهي جاي تعجب است."
ياراحمديان پيش از اين در گفتگو بـا    
خبرنگار مهر گفته بود که مسئـوالن  

انـد اگـر        وزارت کار ما را تهديد کرده
ــم،             مشــکــالت را تــکــذيــب نــکــنــي

سـلـب مـي       ILOما در     مسئوليت
 شود.

اين گفته به روشني از نزاعهـاي درون    
حکومتي بر سـر دزدي هـايشـان در          
تامين اجتماعي پرده بر ميدارد. ايـن   
گفته هـا حـکـايـت از ايـن دارد کـه                   
چگونه جنبش اعـتـراضـي کـارگـري          
ـيـان را بـه جـان هـمـديـگـر                    حکـومـت
ـبـل            انداخته است. از جملـه چـنـدي ق
يــاراحــمــديــان بــه وقــوع بــحــران در             
سازمان تامين اجتماعي در صـورت  

ـيـاردي           ۱۳۰ تداوم بدهي  ـل هـزار مـي
 دولت، هشدار داده بود. 

ياراحمديان طي توضيحاتي ميگويد 
ــمــام                  ــون کــار ت ــر اســاس قــان کــه ب
نــمــايــنــدگــان رســمــي "کــارگــران" در          
سازمان جهاني کـار تـوسـط کـانـون            

عالي شوراهاي اسالمي کار، کـانـون   
هاي صنفي کارگران و يا  عالي انجمن

ـتـخـاب        مجمع نمايندگان کارگـران ان
ميشوند. که ظاهرا توافـق آنـهـا ايـن          
بوده که به صورت چرخشي هـر سـال       
نماينده يکي از اين تشکلهاي دسـت    
ـفـرانـس هـا و               ساز حکومتي در کـن
اجالس هاي بين المللي شرکت کننـد  
ـنـده ايـن           که امسال او به عنوان نـمـاي
تشکلهاي حکومتـي بـه وزارت کـار          

 معرفي شده است. 
امــا کشــاکــش هــايشــان بــه حــدي             
باالست که به گفته وي عليرغم اينکه  
فقط چند روز تا افتتاحيه اين مراسـم  
مانده، از او دعوتي نشده اسـت و او        
از وزارت کار خواستار پاسـخـگـويـي     

 ميشود. 
 

ـ	ر�:   ـ/   	�ـيـسـت         � حـزب کـمـون
کارگري ايران هـرسـالـه تـالش کـرده            
ـفـرانـس     است که در روز بازگشايي کن
ساالنـه آي ال او خـود را بـه مـحـل                    
برساند و اعتراض خود را بـه حضـور     
هيـات جـمـهـوري اسـالمـي در ايـن                
ـيـز از            اجالس ها اعالم دارد. شـمـا ن
ـيـن بـراي آزادي کـارگـران              سوي کمـپ
زنداني هياتي را بـراي اعـتـراض بـه             
ـفـرسـتـاديـد.          سازمان جهاني کار مـي

 هدف شما چيست! 
جـمـهـوري اسـالمـي        (/. دا�-,�:  

نماينده کارگران و مردم ايران نيسـت.  
بلکه سرکـوبـگـرمـردم اسـت. مـا بـا               
حضــور اعــتــراضــي خــود و اطــالع           
ـقـت بـه         ـي رساني و نشان دادن اين حـق
جهانيان اعتراض خود را بـه حضـور       
جمهوري اسالمـي در اجـالس هـاي          
ـيـم.          سازمان جهاني کار اعـالمـيـکـن
ــوان                ــه عــن ــوري اســالمــي ب ــه جــم
حکومتي که پـايـه اي تـريـن حـقـوق             
کــارگــران و مــردم ايــران را نــقــض               
ـيـن                ميکند، حکـومـتـي کـه بـا قـوان
عصر حجري خود کارگر را بـخـاطـر        
اعتراضـاتـش بـه شـالق مـيـکـشـد،               

اخالل در   “ حکومتي که تحت عنوان 
کــارگــران، ”  نــظــم و امــنــيــت مــلــي        

معلمان و فعالين سـيـاسـي را بـطـور          
دائــم تــحــت پــيــگــيــرد قــرار داده و              
برايشان احکام سنگين زنداني صـادر  
مــيــکــنــد، حــکــومــتــي کــه تــحــت           
حاکميتش محيط هاي کار به قتلگاه 

کارگران تبديل شده است و يک نمونـه  
اخيرش معدن زمستان يـورت اسـت       

 ٤٥ که در جريان اين فاجعه انسـانـي     
کــارگــر جــانــبــاخــتــنــد. و بــاالخــره             
حکومتي که پايه هايش بر آپـارتـايـد    
جنسي و سرکوب و اعدام و جـنـايـت      
گذاشته شده است، جايش در سازمان 
جهاني کار نيست. ما بـه سـکـوت و        
مماشات سازمان جهاني کار اينهمـه  
بيحقوقي در قبال کارگران و مردم در   
ايــران و ســرکــو بــگــري هــاي رژيــم              

 اسالمي اعتراض داريم.
اينها همه بطور واقعي مضمون نامه 
هاي اعتراضي کارگران که هر سـالـه     
همزمـان بـا اجـالس هـاي سـازمـان               
 جهاني کار ارسال ميشود نيز هست.

ما ميگوييم همانطور که حـکـومـت      
ـقـاي جـنـوبـي در            آپارتايد نژادي آفـري
دوره اي از مبارزات مردم آن کشـور،    
در سطح جهاني بايکوت  و بـه انـزوا       
ـيـز          کشيده شد، جمهوري اسـالمـي ن
بايد در سطح جهاني منـزوي شـود و       
ـلـي و بـه         از تمامي نهادهاي بين المل
طريق اولي از سازمان جهاني کار کـه  
ـيـن و                 ظاهـرا مـوضـوع کـارش قـوان
استانداردهاي بين المللي کار اسـت،    
اخراج شود. جاي حکومت اسـالمـي    
در سازمان جهاني کار و در هيچ يـک  
ـلـکـه      از نهادهاي بين المللي نيست. ب
جاي آن پشت ميز محاکمه است. بـر     
اساس همين سياست است که ما هر 
سال تالش ميکنيم در اعـتـراض بـه        
حضور هيات جمهوري اسـالمـي در       
مقابل اجالس هاي ساالنه آن حـاضـر   
شويم و صداي اعـتـراض کـارگـران و         

 مردم ايران باشيم. 
الزمست يـادآوري کـنـم کـه کـارزار              
عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات          
کارگران، معلمان، و مردم مـعـتـرض    
استارتش در سال گذشته با اطالعيـه  
مشترک اسماعيل عبدي از رهـبـران       
اعتراضات معلمان و جعـفـر عـظـيـم        
زاده رئيس اتحاديه آزاد کارگران ايران 
ـيـه           ـيـان زده شد. واقعيت اينست کـه ب

 ۸ صفحه  
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آتنا دائمي فعال دفـاع از حـقـوق          
کودک، حقوق زن و عـلـيـه اعـدام بـا                

سال حـکـم در      ٧ اتهاماتي امنيتي با 
ـه حـکـم           زندان است. او در اعتـراض ب

 ١٩ دو خواهرش انسيـه و هـانـيـه از             
فروردين دست به اعتصاب غذا زد و     
روز دهــم خــرداد بــا تـبــرئــه آنــهــا بــا               
موفقيت اعتصاب غذايش را خاتـمـه   
داد. اعتـراض آتـنـا دائـمـي در واقـع                
اعتراضي به عملکرد قوه قضايي ايـن  
دستگاه سرکوب حکومـت اسـالمـي      
بود و موفقيت او در ايـن اعـتـراض،          

 يک پيروزي بزرگ است.  
يک فاکتور مهم در ايـن پـيـروزي        
کارزار مبارزاتي گسترده بـراي آزادي      
او بود که يـک سـرش در ايـران و سـر               
ــود. کــارزاري                ــا ب ديــگــرش در اروپ
اجتماعي که حمايت وسيعي را همـراه  
داشت و صداي آتنا را جهاني کرد. از    
جمله اعتراضات پرشور جواناني بـود    
که در روز بعد از مضحکه انتخـابـات   
با شعار "آتنا دائمي آزاد بايـد گـردد"،       
از او و خواستهايش پشتيباني کردند. 
و بويژه تالش هاي خـانـواده اش بـراي        

 انعکاس صداي اعتراض آتنا بود.  
حسين دائمـي پـدر آتـنـا دائـمـي             
ـه حـمـايـت از              طي نامه اي خـطـاب ب
حمايت هاي وسـيـعـي کـه از آتـنـا و               
خواستهـايـش شـد قـدردانـي کـرده و               
مينويسد: "من پدر آتنا دست تک تک   
آن عزيزاني که دراين مـدت از آتـنـاي        
مــن حــمــايــت کــردن ومــارو تــنــهــا             
نگذاشتن وبا گريه هاي ما گريستن با 

 خنده هاي ما خنديدن مي بوسم"
آتنا با گفتن اينکه "من به هـمـراه      
ـه                      شمـا مـوفـق شـدم کـه حـکـم تـبـرئ
خواهرانم را به دست آورم و ايـن آغـاز       
راه براي ايستادن در برابر آزار و اذيـت      
خانواده هـاي زنـدانـيـان سـيـاسـي يـا               
ـه          خانواده هاي جانباختگـان اسـت"، ب

 اعتصاب غذايش خاتمه ميدهد.
زنده باد آتـنـا دائـمـي، زنـده بـاد               
خانواده آتنا و زنده باد به هـمـگـان کـه       
ـه   حامي اين صداي انسانيت بودند و ب

 آن قدرت دادند.
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از اول هــفــتــه جــاري، کــارگــران           
ـه             کارگران هپـکـو اراک دراعـتـراض ب

مـاه حـقـوق و        ٣ عدم پرداخت بيش از  
ـه دسـت از          خطر تعطيل شدن کـارخـان
ـه              کار کشيده و در مـحـوطـه کـارخـان
تجمع کرده اند. يکماه اعتراض بـيـش    
از هزار کارگر کارخانه هپکو يکـي از    
نقطه هاي درخشان مبارزات کارگـري  

بود. کارگـران هـپـکـو بـا            ٩٥ در سال 
شعار هاي کوبنده خود، اعتراض کـل    

 کارگران و کل جامعه را فرياد زدند.
اين اعتراضات و تـظـاهـرات هـر       
روزه آنــهــا در خــيــابــانــهــاي اراک و               
سرانجام وارد صحنه شدن خانـواده در    
اين اعتراضات و عقب نشيني فـوري    
کارفرما و دولت و تن دادن به بخـشـي   
ـقـطـه                  از خـواسـتـهـاي کـارگـران يـک ن
عطف مهـم در جـنـبـش اعـتـراضـي              
کارگري بود که درسـهـاي بـا ارزشـي           
بــراي کــل جــنــبــش کــارگــري و ايــن             
کارگران در پي داشـت. اعـتـراضـاتـي         
که بر فضاي شهر اراک طنين انـداخـت   
و تاثير خود را در سـطـحـي سـراسـري        
گــذاشــت. ايــنــهــا هــمــه تــجــربــيــات           
درخشاني است که بـدون شـک امـروز        
کــارگــران هــپــکــو را در مــوقــعــيــت           
قدرتمندي براي پيشبرد اعتراضـشـان   
قرار داده است. از هـمـيـن روسـت کـه           
خبر دور جديد اعـتـراضـات کـارگـران        
هپکو سرها را بسوي خود جلب کـرده    
است. اخبار اين اعتراضات را وسيعـا   
پخش کنـيـم. از مـبـارزات کـارگـران              

 هپکو حمايت و پشتيباني کنيم.
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با کمال تاسف قاسم پشـت چـمـن      
کارگر فوالد بوير احمد که در جـريـان       
ـه آسـيـب ديـده            انفجار در اين کـارخـان
بــود، بــه دلــيــل ســوخــتــگــي بــاالي             

خــرداد در   ٦ درصــد در ظــهــرروز      ٩٠ 
بيمارستان صدراي شيراز درگـذشـت.      
قبل از او در چـهـارم خـرداد مـاه دو                 
ـه       کارگر آسيب ديده ديگر اين کـارخـان
به اسامي يوسف کرمي و زريـر حـاج       
باراني در اثر اين انفجار جـان خـود را       
از دســت دادنــد. جــانــبــاخــتــن ايــن              
ـه                ـه خـانـواده هـايشـان، ب کارگران را ب
کارگران فوالد بوير احمد و به همـگـان   

تسليت ميگوييم. محيط هـاي کـار        
ـه داران و             بخاطر سودجـويـي سـرمـاي
حمايت دولت و قوانينش، به قتل گـاه    
ــا                  ــبــديــل شــده اســت. ب کــارگــران ت
اعــتــراضــات گســتــرده مــان بــه ايــن          

 جنايت آشکار خاتمه دهيم.
انفجار در فـوالد بـويـر احـمـد در            

خرداد اتفاق افتاد که در جريـان   ١ روز 
 ٦ کارگر بشدت آسيب ديدند که    ٩ آن 

نفر انان به اسامي قاسم خوش چـمـن،     
زريـر حــاج بــارانــي، رســول اکــرمــي،          
حامد قاسمي ، کاووس عـبـاسـي  و           
کريم بيگدلي  بدليل سوختگي شديـد  
به شهرهاي شيراز و اصـفـهـان اعـزام           
ـه                        ـفـر از آنـان ب شدند. کـه حـال سـه ن
اسامي  زريز حاج باراني، قاسم خوش 
ــيــل                 چــمــن و رســول اکــرمــي بــه دل
سوختگي صددرصد به شـدت وخـيـم      

 گزارش شده است.
بعد از فـاجـعـه مـعـدن زمسـتـان            

کـارگـر      ٤٥ يورت کـه در جـريـان آن            
نفـر زخـمـي       ٧٠ جانباختند و بيش از 

شدند، انفجار در کارخانه فوالد بـويـر     
مـورد ديـگــري از ســودجــويـي هــاي            
کارفرمايان است که زير چتر حـمـايـت    
حکومت اسالمي با تمام قوانين ضـد  
کارگران و دستـگـاه قضـايـي اش، از           

 کارگران قرباني گرفت. 
ـه در      يکي از کارگران اين کارخـان
گفتگو با خبرگزاري ها ميگويد: اگـر     
لباس نسوز و ايمـنـي داشـتـيـم هـيـچ            
مشکلي براي کارگران ايـن کـوره کـه          
منفجر شد، پيش نميآمد. به گفته او  
آنها از کمترين امکانات و تجهـيـزات   
اوليه ايمني برخوردارند که نتيجه اش   
تلفات انساني انفجار روز دوشنبه اول   

 خرداد در کارخانه بوده است.
انفجار در فوالد بوير احمـد خشـم     
کارگران را برانگيخت و در دوم خـرداد  
ـه و         ـلـوي با تجمع در استانداري کهـگـي
بوير احمد به وضـع نـا امـن مـحـيـط             
کارشان اعـتـراض کـرده و خـواسـتـار             
ايمن شـدن فـوري مـحـيـط کـارشـان                
شدند. بهبود شرايط کاري و پـرداخـت    
طبهايشان، تعيين تکليف وضـعـيـت    
بيمه اي و شغلي از ديگر خواسـتـهـاي    
فوري ايـن کـارگـران در ايـن حـرکـت                 
اعتراضي بود. به گفـتـه کـارگـران در          
سه سال گذشته چند بار براي پيگيـري  
اين خواستها تجمع داشته ولي جوابي 
نگرفته اند. از خواست کارگران فـوالد   

بوير احمد براي ايمني محيط کارشان 
وسيعا حمايت کنيم. صداي اعتـراض   
خانواده هايي باشيم کـه قـربـانـي ايـن          
جنايت آشکار شدنـد. بـا اعـتـراضـي           
سراسري به ناايمني محيط هـاي کـار     
که به قتلگاه کارگران تبديل شده و هـر  

 روزه قرباني ميگيرد، خاتمه دهيم.  
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مـعـصـومـه جـاهــدي هـمـسـر بـهــرام                
هدايتي يـکـي از مـعـدنـچـيـان جـان                 
باخته، در ايـن مـراسـم گـوشـه اي از                
دردهــاي کــارگــران را بــازگــو کــرد.             

خـرداد، در مـراسـم           ٤ شامگـاه روز      
يادبود هشت جـان بـاخـتـه رامـيـانـي            
ــان يــورت                ـه مــعــدن زمســت ــادثـ ح
ـه نـمـايـنـدگـي از            معصومه جاهدي ب
ـه                  خانواده هـاي کـارگـران جـان بـاخـت
فاجعه انفجار معدن زمسـتـان يـورت      
آزادشهر، اظهار کرد: درخـواسـت مـا        
اين است که مسـئـوالن گـوش شـنـوا          

 داشته باشند.
وي بيان کـرد: امـيـدواريـم تـمـام ايـن               
آمدن و رفتن ها و قول هاي داده شـده      
از ضمانت اجرايي برخـوردار بـاشـد و        
امورات جاري و دستـورات داده شـده       
ـه نـتـايـج مـلـمـوس بـا                  براي رسيدن ب

 قدرت پيگيري شود.
وي افزود: معادن زغـال سـنـگ جـزو          
منابع طبيعي گلستان و شـهـرسـتـان         
هاي آزادشهر و راميان است اما تمـام  
دفاتر، امور بيمه اي و امورات جـاري    
کارگران معدن در سـمـنـان پـيـگـيـري          
مي شود و اين نوعي اجحاف و ظـلـم     

 است.
وي ادامــه داد: در رامــيــان امــکــان             
درماني و رفـاهـي مـنـاسـبـي وجـود              
ندارد و معدنچيان بايد سلسله مراتب 

 خود را در سمنان طي کنند.
وي تاکيد کرد: خواستار اين هسـتـيـم       
ـقـت يـاب بـا جـديـت                  که کميته حـقـي
ـقـيـه     پيگير اين موضوع باشد تا حق ب

 معدنکاران هم پايمال نشود.
وي خاطرنشان کرد: خيلـي از پـدران،        
ـه   مادران و همسران جانباختگان حادث
زمستـان يـورت تـوانـايـي پـيـگـيـري                
امـورات درگــذشـتــگــان را نــدارنــد و           
خــواســتــار آن هســتــيــم کــه امــورات          
معدنچيان توسط اداره کار پـيـگـيـري     

 شود.
وي با تاکيد بر اينکه بايد بحث بـيـمـه    
معدنکاران پيگيري شود تا حق بيـمـه   

آن ها پايمال نشـود، بـيـان کـرد: چـرا             
بايد براي معدنچيان بـيـمـه خـيـاطـي           

 و ... رد شود.
جاهدي تصريح کرد: معدنچـيـان مـا       
هميشه خواستار حق و حقوقشان بوده 
اند و هيچگاه هيچ مسئول و صاحـب  
معدني بـحـثـي از مسـائـل ايـمـنـي                 

 مطرح نمي کرد.
ـه سـهـل        وي با بيان اينکه چرا اين گـون
انگاري ها و فجايـع رخ مـي دهـد و            
مسبب اين حوادث چه کسـي اسـت،       
تصريح کرد: مجوز کلينيـک تـامـيـن        
اجتماعي را به راميان داده و آن را هـم  
افتتاح کردند، اما هيچ امکاناتـي در    
آن موجود نـيـسـت و هـيـچ دردي از              
ــد. او در                       ــنـ ــي کـ ــمـ ــردم دوا نـ مـ
صحبتـهـايـش خـواسـتـار راه انـدازي              
درمانگاه راميان شد. معدن زمستان  
ــم. از                   ــي ــکــن ــرامــوش ن ــورت را ف ي
خواستهاي برحق آنها وسيعا حـمـايـت    

 کنيم.
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ـه                  با اعـزام اسـمـاعـيـل عـبـدي ب
بيمارستان موافقت شد اما اسماعيل 
ـه                  عبدي حاضـر نشـد بـا دسـتـبـنـد ب

 بيمارستان برود
بنا بر خبر منتشر شـده از سـوي         
کانون صنفي مـعـلـمـان، اسـمـاعـيـل           
عبدي عضو هـيـئـت مـديـره کـانـون              

 ١٠ صنفي معلمان تهران که از تاريخ 
ارديبهشت در اعتراض به حکـم خـود     

برد. پـس      در اعتصاب غذا به سر مي
از پيگيري هاي انجام شـده از طـريـق        

 ٩ پدر، خـانـواده و وکـيـلـش در روز                  
خرداد از سوي مسئـوالن دادسـتـانـي        
ـه     جمهوري اسالمي موافقت شد که ب
بيمارستان منتقل شود. امـا بـدلـيـل          

خواستند او را با دستبنـد و     اينکه مي
ـه بـيـمـارسـتـان بـبـرنـد،               لباس زندان ب
اسمـاعـيـل عـبـدي حـاضـر نشـد بـا                  

 دستبند به بيمارستان برود.
اسماعيل عبـدي بـا اتـهـامـاتـي           

ـه       سـال حـبـس مـحـکـم              ٦ امنيتي ب
است. او به اين حکم و احکام امنيتـي   
براي تمامي فعالين کارگري، معلمان 
و مــردم مــعــتــرض اعــتــراض دارد.          
ــيــه امــنــيــتــي کــردن             اعــتــراض عــل
مبارزات کارزاري اسـت کـه از سـال            
گــذشــتــه بــا بــيــانــيــه مشــتــرکــي کــه           
اسماعيل عبدي به همراه جعفر عظيم 
ـه آزاد     زاده رئيس هيات مديره اتحادي
کارگران با خـواسـت مشـخـص لـغـو             

�)E� �
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بعضي از احـزاب و        ا����	���	ل:  
ـتـخـاب         يا شخصيت هاي سيـاسـي ان
مجدد روحاني در مقابـل کـانـديـداي       
خامنه اي را دليل بر اين ميدانند کـه    
با اصالحات ميشود جامعه را تغيير 
داد و مسئله انقالب و سرنـگـونـي بـه       
عقب رانده شده است. شما در اين باره 

 چه ميگوئيد؟
� ��7ای3:  اگر خطر سرنـگـونـي    ��

ـيـازي          ـبـود ن و انقالب بيخ گوششان ن
نميديدند در هر موقعيتي بـخـودشـان    
اطمينان خاطر بدهند کـه خـطـر رفـع         
شده است. در کشورهاي غربـي و يـا        
حتي کشورهـاي جـهـان سـومـي کـه             
احتمال انقالب و سرنگونـي در چشـم       
انداز نيست، کسي از انتخـابـاتـهـا بـه        
صــرافــت مــقــايســه و تــقــابــل بــيــن             
ـتـد. ايـن          اصالحات و انقالب نمي اف
نــوع اظــهــارنــظــر هــا در جــوامــعــي           
مــوضــوعــيــت پــيــدا مــيــکــنــد کــه           
حکومت حتي از سـايـه خـودش هـم           
ميترسد؛ حکومتي که الزم مي بينـد  
حتي به کانديداهاي دسـتـچـيـن شـده          

خودش هشدار بدهد در مناظره هـاي  
انتخاباتيشان مواظب"آشوب و فتنـه"   
باشند. هيچيک از احزاب و نيـروهـاي    
چپ و آزاديخواه و حتي  چهره اي کـه      
بخشي از خواستهـاي آزدايـخـواهـانـه        

ـبـعـيـض        -وانساني مردم  مثل رفع ت
جنسي و برابري زن و مرد، جمع شـدن  
ـيـن،    بساط مذهب از حکومت و قوان
لغو اعدام، يا آزادي زندانيان سيـاسـي   

ـنـدگـي کـنـد اجـازه              -و غيره  را نـمـاي
فعاليت سياسي چه برسد شـرکـت در       
انتخابات را ندارد دقيقا به اين خاطـر  
کــه خــواســت رهــائــي از شــر کــل                 
حــکــومــت اســالمــي يــک گــرايــش           
گستـرده و قـوي در جـامـعـه اسـت.                 
دقيقا به اين دليل که در هر انتخابات 
واقعي مردم به مخالفـيـن کـل نـظـام          
ـيـن               حاکم راي خواهـنـد داد. اگـر چـن
نبود بـه شـوراي نـگـهـبـان و احـکـام                 
واليتي و مجمع تشخيص مصلـحـت   
ـتـخـابـات و               ـتـرل  ان و مهندسي و کـن
بسيج نيروهاي انتطـامـي شـان بـراي         
ـتـخـابـات" و غـيـره                   "حفط امنـيـت ان

 نيازي نميداشتند.  
به نظرم آنچه در اين دوره شـاهـد       

ــاي            ــهـ ــريـ ــاگـ ــودافشـ ــم، از خـ ــوديـ بـ
کانديداهاي حکومتي و قطبـي شـدن     
فضاي جامعه و اظهار نگـرانـي هـاي      
خامنه اي در جريان انتخابات تا عدم 

ـيـون و تـا             ۱۶ شرکت حـداقـل        ـل مـي
کشاکشي که بالفاصله بعد از اعـالم      
نتايج آرا بين جناحهاي حکومتـي بـر     
سر آمار و نحوه برگزاري انتخابات در 
گرفته است، همگي نشان دهنده ثقـل  
و سايه سنگين نارضـائـي و گـرايـش         
وسيع ضد حکومتـي تـوده مـردم بـر           
ـنـهـا                    ـتـخـابـات اسـت. نـه ت معرکه ان
خامنه اي و جناح اصولگرا، بلکه کل 
حکومت از اين انتخابات بهم ريخـتـه   
تر و ضعيف بيرون آمدند و توده مردم 
با روحيه تر و متوقع تر و با اعتماد به 
نفس بيشتر. ترديدي نبايد داشت کـه     
ـبـشـهـاي                ـتـخـابـات جـن بعد از ايـن ان
اعتراضي وسـيـعـي کـه در جـامـعـه              
جاري هستند گسترده تر و تـعـرضـي      
تر خواهـنـد شـد. ايـن جـواب دنـدان                
شکني به همه  شارالتانهائي خـواهـد   
ـتـخـاب                  ـنـد ان بود کـه تـالش مـيـکـن
روحاني را به حسـاب رضـايـت دادن          

 مردم به خط استحاله واريز کنند.

 ۲ از  صفحه  

آنجا كه به اروپاي واحد بر مـيـگـردد،    
چالش اين سياست از جانب ترامپ و 
ترامپيستهاي اروپايي مسـالـه جـدي      
ــدون نــقــش                اســت. اروپــاي واحــد ب
هژمونيك آمريكا به سادگي قادر بـه    
ـيـن          ـيـسـت. اول سازمانيابي و اتحاد ن
سئوال اين است كه كدام نيرو در اروپا 
ـلـوك               در نقش و مـقـام رهـبـري ايـن ب
سياسي قرار خواهد گـرفـت؟ آلـمـان،       
ائتالف آلمان و فـرانسـه؟ طـي كـدام           
پروسه اي ميتوان به ايـن مـوقـعـيـت          
دست يافت؟ معضالت ايـن پـروسـه        
ــان در                 ــم ــمــا آل كــدام اســت؟ مســل
موقعيت اقتصادي و سياسي بهتـري  
ـنـده اروپـا قـرار           براي نقش رهبري كـن
دارد. يك كانديد جدي است. اما يـك    
واقعيت ساده اين است كـه اروپـا بـه          
سادگي در زير پـرچـم آلـمـان مـتـحـد            
نــخــواهــد شــد. در تــوضــيــح داليــل           
تاريخي اين مساله بايد به دو جـنـگ   
جهاني و نقش آلمان در شكل گـيـري     

 اين جنگها اشاره كرد. 
از طـــرف ديـــگـــر تـــرامـــپ و              
ترامپيسم تمامـا خـواهـان از دسـت           
ـبـال اروپـا       دادن هژموني آمريكا در ق

ـنـه              نيستند. اين هژمونـي را بـا هـزي
ــري               ــصــادي كــمــت ــاســي و اقــت ســي
ميخواهند. پيشبرد اين سـيـاسـت را       
دارند با تضعيف اين اتحاديه به پيش 
ـبـرنـد. رويـدادهـاي آتـي جـوانـب                  مي
ـيـر        متعدد ناروش اين شكاف و تـغـي
سياست را شفـاف تـر خـواهـد كـرد.            

 تبيين دقيقتر نيازمند زمان است.
انترناسيونال: بـا گـذشـت نـزديـک بـه              
چهار ماه از انتخاب ترامپ بـعـنـوان      
رئيس جمـهـور آمـريـکـا حـمـالت و              
انتقادات به او دائما در حال افـزايـش     
اســت. بــرخــي از طــرح هــاي او بــا                
مخالفت شديـد مـواجـه و بـه حـکـم               
دادگاه متوقف شد. موقعيت ترامپ  
را در صحنه سياسي آمريکا چگـونـه   
ـيـضـاح او        مي بينيد؟ آيا امکان اسـت
وجــود دارد؟ آيــا در صــورت ادامــه           
قدرت تا چه اندازه مي تواند سياسـت  

 هاي خود را به پيش ببرد؟
 

مـوقـعـيـت تـرامـپ و           3A6 *�اد�:  
هيات حاكمه اش، يك سير نزولـي را    
در چند ماه قدرت گيري ايـن جـريـان      
طي كرده است. همانـطـور كـه اشـاره          
كرديد برخي از فرامين اين جريان بـا    

حكم دادگاه متوقـف شـده اسـت. از           
طرف ديگر تشكـيـل دادسـتـان ويـژه          
ـقـش روسـيـه در                   بمـنـظـور بـررسـي ن
انتخابات آمريكا و امكان همـكـاري   
ـيـن       با ترامپ و همكارانش و هـمـچـن
استـخـدام وكـيـل مـدافـع شـخـصـي                
توسط ترامپ به ايـن مسـالـه ابـعـاد          
جديد و سرعت زيادي داده اسـت. از       
طرف ديگر جامعه آمريكا به شـدت    
قطبي شده است. تقابل با تـرامـپ و        
ترامپيسم بـه يـك ويـژگـي سـيـاسـي              
دوران كــنــونــي تــبــديــل شــده اســت.          
تشديد تقابل اجتماعي راست و چـپ    

 در جامعه در حال گسترش است. 
ـيـضـاح تـرامـپ              آيا آمـكـان اسـت
وجود دارد؟ پـاسـخ قـطـعـي بـه ايـن                
مساله به نتايج تحقيـقـات دادسـتـان       
ـيـس                   ـيـن شـهـادت رئ ويژه و هـمـچـن
سازمان اف بي آي بعضا گـره خـورده     
ـتـه بـه ايـن                   است. چنانچـه ايـن كـمـي
نتيجه برسند كه همكاران ترامپ و به 
درجه اي خـود او در هـمـدسـتـي بـا                 
ـيـر گـذاري بـر              دولت روسيه بـراي تـاث
انتخابات آمريكا دخالت داشته انـد،    
چنانچه روشن شود كه ترامپ رئيـس  
ـيـق در                   افي بي آي را بـخـاطـر تـحـق
زمينه دخالت دولـت روسـيـه تـحـت            
ـتـوان گـفـت        فشار قرار داده است، مي

كه زمينه هـاي جـدي و غـيـر قـابـل               
ـيـضـاح تـرامـپ                برگشتـي بـراي اسـت
ـيـضـاح                   فراهم شـده اسـت. امـا اسـت
تــرامــپ در عــيــن حــال نــيــازمــنــد             
چرخشي در حـزب جـمـهـوريـخـواه و             
نماينـدگـان ايـن جـريـان در كـنـگـره                  
آمريكا است. تا زمانيكه بخش قابل  
مالحظه اي از ايـن جـريـان راي بـه                 
استيضاح ندهند، چنين اقـدامـي در       
دستور قرار نخواهد گرفت. شـايـد بـا       
تغيير احتمالي كـنـگـره آمـريـكـا در           
انتخابات ميان دوره اي ايـن پـروسـه          

 بطور عملي آغاز شود. 
تا آنجا كه به پيشبرد سياستهـاي  
ترامپ برميگردد بايـد اذعـان كـرد،        
اين سياستها به همان درجه و بـه هـر       
ـيـرات        درجه كه پيش رفته اسـت، تـاث
مخرب و انزجار آوري بدنبـال داشـتـه      
است. طرح جديد بودجه آمريكا يـك     
ضربه بزرگ به خـدمـات درمـانـي و           
بيمه هاي اجتماعي در آمريكا است. 
ـيـق                 پيش بيني مـيـشـود كـه بـا تـعـل
سيستم درماني نيم بند اوباما، بيـش  

ميليون تن عمدتا از سالمندان  ٢٤ از 
ـيـمـه     و بخش فقير و كودكان جامعه ب
درماني خود را ازدست خواهند داد.   
تعرض راسيستي به افراد منتسب به 
اسالم گسترش بسياري يافتـه اسـت.     

تعرض به شهرونداني كه در مكـزيـك   
ـيـن           و ساير كشورهاي آمـريـكـاي الت
متولد شده اند و فاقد مدارك قانونـي  
ـنـد، ابـرهـاي        اقامت در آمريكا هست
سياهي بر بـاالي سـر ايـن بـخـش از              

 جامعه قرار داده است. 
در عيـن بـايـد تـاكـيـد كـرد كـه                 
ــلــيــغــات ايــن جـريــان مــبــنــي بــر             ـب ت
گسترش اشتغال و بهبود مـوقـعـيـت       
مالي محرومان جامعه آمريكا پـوچ  
تر از آن بود و هسـت كـه الزم بـاشـد           
نگاهي به كـارنـامـه ايـن جـريـان در               

 واقعيت و در عملكردشان انداخت. 
پــروســه هــاي حــقــوقــي اي كــه            
بخشهايي از هيات حاكمه در مقابـل  
ترامپ و دولت او انـداخـتـه انـد، يـك          
مانع در پيـشـبـرد سـيـاسـتـهـاي ايـن              
جناحند. اما بـايـد تـاكـيـد كـرد كـه                 
نيروي محركه اصلـي ايـن تـحـوالت         
ــراض              ــت جــنــبــش و اعــت مــوقــعــي
انسانگرايي در جامعه است. بـه هـر        
درجه كه اين اعتراض گسترش يابـد،  
ـيـز       شكاف جناحهاي هيات حاكمـه ن
تشديد خواهد شد. به همان درجه نيز  
ريـــزش بـــيـــشـــتـــري در صـــفـــوف            
جــمــهــوريــخــواهــان صــورت خــواهــد      

 گرفت.

 ۴ از صفحه  
 ��ا�G و �Fیی� �ی	�� در ���ی>	
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تمامي پرونده هاي امنيتي مـفـتـوحـه     
براي فعالين کارگري، معلمان و مـردم  
معترض، از زندان دادند آغاز شد و بـا  
جلب حمايت وسيـعـي در ايـران و در            
سطح بين المللي به جنبـشـي تـبـديـل        
ـه جـلـو مـيـرود.                    شد کـه هـمـچـنـان ب
اعــتــراض عــبــدي در ســالــگــرد ايــن          
حرکت در دهم اسفند، تحرک جـديـدي   
به اين جنبش داد. اعتراض اسماعيل  
عبدي و خواسـتـهـايـش تـا کـنـون بـا               
حمايت وسيعي از سوي کـانـون هـاي        
صنفي معلمان و تشکلهاي کـارگـري     
و فعالين و رهبران سرشناس کـارگـري   

 ٢٤ روبرو شده است. در همين راستا     
نفر از چهره هاي شناخته شده کارگـري  
و معلمان بيانيه دادند و از او حمـايـت   
کردنـد. تـعـدادي ديـگـر از فـعـالـيـن                   
کارگري نيز از ايـن بـيـانـيـه حـمـايـت               
کردند. در هفته اي که گذشتـه کـانـون       
صنفي معلمان تهـران بـيـانـيـه اي در            
حمايت از عبدي داد  که در بخشي از 
ـفـي            آن چنين آمده است: "کـانـون صـن
ـه بـرخـورد               معلمان تهـران کـه هـرگـون

امــنــيــتــي بــا فــعــالــيــن صــنــفــي را             
ــمــي  ــرن ــد ضــمــن حــمــايــت از               ب ــاب ت
هاي اسماعيل عبدي نگـرانـي    خواسته

خود را از وضـعـيـت جسـمـي ايشـان             
ـه     اعالم مي دارد و در صورت هـرگـون
اتفاق براي سالمتي ايشان مـقـامـات    

ــربــط را مســئــول آن مــي             ــد.    ذي دان
ـه      همچنين الزم به ذکر است با توجـه ب

ي اسـمـاعـيـل عـبـدي              اينکه خواسته
ـفـي مـعـلـمـان                 خواسته ي کـانـون صـن

ــاري از                ــران،اعضــاي آن و بســي ــه ت
باشـد و     معلمان در سرتاسر کشور مي

ي معلمي از  با توجه به نگراني جامعه
وضعيت ايشان احتمال هرگونه تحـرک  
ـه در روزهـاي            اعتراضي از سـوي بـدن

 آتي دور از انتظار نيست."
بدين ترتيب معلمان بـا حـمـايـت         
قاطع خـود از اسـمـاعـيـل عـبـدي و                  
خواستهايش، و تـاکـيـد بـر اعـتـراض           
عــلــيــه امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات،         
ـه           ـه خـواسـت اولتيماتوم دادند که اگـر ب
ــاســخ داده نشــود،                 ــدي پ هــاي عــب
اعتراض آنان در روزهـاي آتـي دور از         

 انتظار نخواهد بود. زنده باد معلمان
� !�را  �	  ��86 >ا��	6

 �زاد (�د. 

 ۶ از  صفحه  
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عظيم زاده بيانيه اي  -مشترک عبدي
عليه فقر و رياضت اقتصادي و بـراي    
يک زندگي بهتر و بـا خـواسـت مـهـم          
لغو پرونده هاي مفتوحه با احکـامـي   

بود. اين ” اخالل در نظم امنيتي”چون
بيانيه توانست به کارزاري قـدرتـمـنـد       
تبديل شود که کارگران و معلمان دو   
نيروي مهمش بودنـد و از آنـجـا کـه             
اعتراض آن بعدي اجتماعـي داشـت،     
اين کارزار توانست دامنه اي گسترده 
تر پيدا کند. کارزاري که بطور واقعي  
در دفاع از حق تشکل، حق اعتصاب 
و آزادي هاي پايه اي مردم بود. نکتـه   
مهم اينسـت کـه ايـن کـارزار ادامـه              
يافت و هم اکنون اسماعيل عبدي در 
اعتراض بـه حـکـم زنـدان خـودش و              
امــنــيــتــي کــردن مــبــارزات از دهــم          
ارديبهشت تا کنون در اعتصاب غذا 
بسر ميبرد و تا کنون حمايت وسيعي 
از او و خواستـهـايـش در ايـران و در             
ـتـه اسـت،          سطح جهاني صورت گـرف
امسال نيز کمپين عليه امنيتي کردن 
مبارزات، همچنان يک محـور مـهـم      
اعتراض ما عليه جمهوري اسـالمـي   
ــا                    ــه مــمــاشــات آي ال او ب و عــلــي
سرکوبگري هاي رژيم اسالمي اسـت.  
ما  با رفتن به محل اجالس سازمـان  
جهاني کار سعي ميکنيم که صـداي    
اعتراض عـبـدي، صـداي اعـتـراض            

 کارگران و مردم باشيم. 
  

ارزيابي شما در مـورد  ��	  /	ر�:  
حضور اعـتـراضـي هـر سـالـه حـزب              
هـمــزمــان بــا اجــالس هــاي ســاالنــه           
سازمان جهاني کار چيست و بارتـاب  

 اين اعتراضات چگونه بوده است؟ 
به نـظـر مـن حـرکـت          (/. دا�-,�:  

اعتراضي هر سـالـه مـا در مـقـابـل               
سازمان جهاني کار يکي از پيشـروي  
هاي جنبش کارگري است. ما با ايـن   
کار و در کنار آن با اطالع رساني دائم 
خود از وضع کارگران و مـبـارزاتشـان    
در ايران و از سرکوبـگـري هـاي رژيـم         
اسالمي به اتحاديه هـاي کـارگـري و        
نهادهـاي انسـان دوسـت در سـراسـر              
جهان، توانسته ايم گفتمان هاي خـود  
را در سطح جهاني گسترش دهيـم. و     
در واقع اعـتـراضـاتـي از ايـن دسـت             
توانسته اسـت، تـوجـه سـازمـانـهـاي            
کــارگــري در ســراســر جــهــان را بــه              
مــبــارزات کــارگـــران در ايــران و                 

خواستهايشان بيشتـر جـلـب کـنـد و            
ـلـي      زمينه جلب همبستگي بين الـمـل
بيشتري را فراهم سازد. در طـول ايـن      
سالهايي که ما خود را به اجالس آي   
ال او رسانديم و صداي اعتراضمان را 
به مماشات اين سازمان با جمـهـوري   
ــلــنــد کــرديــم، در مــوارد           اســالمــي ب
متعددي عکس ها و تصاوير حضور 
ـيـن        ما  در سطح رسانه هاي خـبـري ب

 المللي انتشار پيدا کرد. 
نــکــتــه آخــر ايــنــکــه مــا بــا حضــور             
اعتراضي هر ساله خـود در مـقـابـل           
سازمان جهاني کار چهره بوروکراتيک 
و نمايشي اجالس هاي اين سـازمـان     
را به سخره گرفته و سعي کرده ايم کـه  
ـتـوانـد                ـيـز مـي نشان دهيم که آنـجـا ن
مکان اعـتـراض کـارگـران  و مـردم              

 عليه دولت هاي ديکتاتور باشد.
 

ـيـت     ��	  /	ر�:   تاثيرات اين فـعـال
 کدامها هستند؟

ـتـايـج          (/. دا�-ـ,ـ�:   مـا امـروز ن
مستقيم چنين فعاليت هـايـي را بـه          
ـيـم. از جـملـه             ـن ـي روشني ميتوانيم بب
ـيـز         متاثر از چنين فعاليت هايـي و ن
متاثر از اعـتـراضـاتـي نـظـيـر آن در              
ــات               خــارج کشــور از ســوي جــريــان
سياسي مختلف، و همچنين مـتـاثـر    
از اعتراضات مستقيـم تشـکـلـهـا و          
رهبران کارگري به سـازمـان جـهـانـي        
کار و مماشاتش با سرکوبگري هـاي    
رژيم اسالمي، ما سال گذشته شـاهـد   
اين بوديم که بطور مثال کنفدراسيـون  
بين المللي اتحاديه هاي کارگري (آي  
ـقـه اي در               ـيـسـاب تي يو سي) بـطـور ب
اعتراض به حضور هيات جـمـهـوري      
اسالمي در اجالس سازمان جـهـانـي    
ـنـدگـان                کار، اعـالم داشـت کـه نـمـاي
واقعي کارگران ايران، جعـفـر عـظـيـم        
زاده، بهنام ابـراهـيـم زاده و مـحـمـد               
جراحي هستند و حمايت خـود را از        
کارگران زنـدانـي و حـقـوق پـايـه اي                 
کارگران در ايران اعالم داشـت. و يـا        
در نتيجه تالشهاي ارسالن ناظـري از    

کمپين براي آزادي کارگـران  “ اعضاي 
در استراليا شاهد ايـن بـوده       ”  زنداني

ايم که اتحاديه هاي کارگري آنـجـا از     
ـيـرانـي و        جمله اتحاديه کارگران کشـت
ـيـه      ـيـان اتحاديه کارگران مونتاژ طي ب
ــار لــغــو عضــويــت             هــايــي خــواســت
جمهوري اسالمي در سازمان جهاني 
کار و آزادي فـوري کـارگـران زنـدانـي          

شــدنــد. هــمــچــنــيــن در کــنــفــرانــس           
بزرگـتـريـن اتـحـاديـه هـاي کـارگـران                
صنعتي که سه سال قبل در بـانـکـوک    

ـيـن بـراي       “ برگزار شد، قطعنامه  کمـپ
بـا خـواسـت      ”  آزادي کارگران زنـدانـي  

اخراج جمهوري اسالمي از سـازمـان     
جهاني کار، مورد تاييد قرار گـرفـت.   
در همين دو سه ساله  اخير نيز شاهد 
حمايت هاي قابل تـوجـهـي از سـوي         
شوراي سراسري کارگـران ونـکـوور و        
ـيـه       حومه در کانادا، نهاد ائتالف عـل
فقر در کانادا، اتحاديه هاي کـارگـري     
ـيـرانـي در       کارگران ساختماني و کشت
استراليا، و اتـحـاديـه هـاي کـارگـري           
بسياري در انگليس و سوئد و غـيـره       
بوده ايم که همگي ضـمـن مـحـکـوم          
کردن نقض حقوق پايه اي کارگران در 
ايران خواستار آزادي کارگران زنـدانـي   

 و زندانيان سياسي شده اند.
اين اتفاقات طبعا امسـال مـا را در         
شرايط مساعد تري براي اعتراض به 
حضور هيات جمهوري اسـالمـي در       
اجـالس آي ال او و مـمـاشــات ايــن                
سازمان با رژيم ايران قرار داده اسـت.  
ــرده            ــراضــات گســت خصــوصــا اعــت
کارگري و وزن سنگين آن در اوضـاع      
ـيـش از هـر           سياسي جامعه، امروز ب
وقت توجه جهانيـان را بـخـود جـلـب            
کــرده اســت. از هــمــيــن رو حضــور              
اعتراضي ما در بـرابـر ايـن اجـالس           
ـيـشـتـري دارد و                  اهميـت سـيـاسـي ب
اساسا عرصه کار بين المللي ما براي 
جلب حمايت و همبستـگـي جـهـانـي        
کــارگــري يــک عــرصــه مــهــم بــراي             
پيشروي بيشتر جنـبـش کـارگـري در         

 ايران است. 
 

امسال برنامه کـارتـان   ��	  /	ر�:  
 چيست؟

بـرنـامـه مـا امسـال          (/. دا�-,�:  
اينست که در اجتماعي که قرار است 
در نهم ماه ژوئن که از سوي جريانات 
سياسي مختلف بنا بر سنت هر ساله 
در محلي در ميدان ملـل شـهـر ژنـو         
ـنــيـم و                 بـرگـزار مـيـشــود، شـرکــت ک
همچنان صداي اعتراض کارگران در   

 ايران باشيم. 
در عين حال امسال نيز ما مثـل هـر     
سال طي بيانيه اي اعتـراض خـود را       
به حضور هيات جمـهـوري اسـالمـي       

 در آي ال او اعالم کرديم. 
ما از نهادها و سازمانهـاي کـارگـري      
در سراسر جهان خواستار اعتراض به 
حضور هيات جمهوري اسـالمـي در       

اجالس آي ال او شده ايم. ما خواستار 
بايکوت هيات جمهوري اسالمي در   
اين اجالس شده ايم. در عين حال مـا   
خواستار اين شده ايم که به حکـومـت   
اسالمي فشار بياورند که اسـمـاعـيـل     

سـال حـکـم در زنـدان            ٦ عبدي که با 
ـنـا دائـمـي فـعـال دفـاع از                 است و آت
حقوق کودک، حقوق زن و عليه اعـدام  
که هفت سال حکم دارد و نيز تمامـي  
زندانيان سياسي از زندان آزاد شـونـد.   
ـتـي         ـي ما خواستار پايان دادن بـه امـن
کردن مبارزات کارگران، معـلـمـان و      
مردم مـعـتـرض در ايـران شـده ايـم.               
خواست ما هـمـانـطـور کـه اشـاره و               
تاکيد کردم اخراج جمهوري اسـالمـي   
از سازمان جـهـانـي کـار و تـمـامـي                

 مراجع بين المللي است.
سال گذشته ما از طريق همبسـتـگـي    
و حمايت کارگري و با کمک دوستاني 
ـيـم         از فعالين کارگري ترکيـه تـوانسـت
اطــالعــيــه هــاي خــود را بــه دســت             
نمايندگان شرکت کننـده در اجـالس       
برسانيم و در چند جاي سالن عـکـس     
ـيـن     کارگران زنداني نصب شد. همچن
همه نامه هاي اعتراضي ارسـالـي از     
سوي تشکلها و فعاليـن کـارگـري از        
ايران را در پوشه اي گذاشته و تحويل 
ـنـکـه در          اين سازمان داديم. ضمن اي
مقابل درب ورودي کنفرانس پيکتـي  

ايــران از   “ بـر پـا کــرديـم و پــالکــارد              
” سازمان جهاني کار بايد اخراج شود

را نصــب کــرديــم و بــديــن تــرتــيــب              
توانستيم صداي اعـتـراض کـارگـران         
ايران باشيم. امسال نيـز تـالش کـرده         
ايم که در تـمـاس بـا اتـحـاديـه هـاي                
کارگري جهاني خواستار ايـن شـويـم        
که صـداي اعـتـراض مـا بـاشـنـد و                  
ــات               ــراض مــا بــه حضــور هــي اعــت
جمهوري اسالمي در اين اجـالس را      

 انعکاس دهند.
 

يک موضوع اعتراض ��	  /	ر�:  
هــر ســالــه کــارگــران در ايــران نــيــز              
اعتراض به حضور هيات جـمـهـوري      
اسالمي در اجالس آي ال او اسـت.          
اخبار امسال چيست و صحبت شـمـا   
خطاب به فعالين و رهبران کارگري و   
 تشکلها و نهادهاي کارگري چيست؟

ببينيد وقت کوتاهـي  (/. دا�-,�:  
به اجالس ساالنه سازمان جهاني کار 
باقي مانده است. بايد تعجيل کـرد و     
مثل هر سال با نامه هاي اعتـراضـي   
مان به حضور هيات جمهوري در اين 
ــراضــمــان را            اجــالس، صــداي اعــت
ـلـف       جهاني کنيم. از تشکلهاي مـخـت
کارگري، رهبران و چهره هاي شناخته 
شده کارگري، و البته نه تنها کارگـري  
بلکه نهادهاي دفـاع از حـقـوق زن و            
حقوق کودک نامـه هـاي اعـتـراضـي          
ـنـد.        خود را به اين اجالس ارسـال کـن
بطـور مـثـال رسـمـيـت داشـتـن کـار                  
کودکان در ايران نقض آشکار مقاولـه  
نامه هاي سازمان جهاني کار است . 
تشـکـلـهــاي دفـاع از حـقـوق کــودک               
توسط ايـن رژيـم مـورد حـملـه قـرار               
مـيـگــيـرنــد، بــايـد بـه سـکــوت ايــن               
سازمان در قبال اين موضوع و ابعاد 
جنايت بـار کـار کـودکـان اعـتـراض               
کرد. و يا در حاکميت رژيم آپـارتـايـد       
جنسي، زنان کارگر در بدترين شرايط 
کار ميکنند. دستمزد کمتر در بـرابـر     
ـيـکـاري        کار برابر، ابعاد تکاندهنـده ب
در ميان زنان که در آمارها از دو برابر 
ـتـه     بودن آن نسبت به مردان سخن گـف
ميشود، تحقير سيستماتيـک و دائـم       
ـفـکـيـک          زنان در محيط هاي کار ، ت
جنسيتي، حجاب اجباري و صـدهـا       
نمونه ديگر گوشه هايي از ابعاد ستـم  
بــر زنــان در ايــن جــامــعــه و بــطــور               
مشــخــص زنــان کــارگــر اســت کــه             
مستقيما کنفوانسيـون هـاي ژنـو را          
ـقــض مــيــکــنــد. بــايــد نــامــه هــاي             ن
ـبـار زنـان        اعتراضي ما وضعيت اسـف
کارگر را نيز انعکاس دهد و در ايـن        
زمينه نهادهاي دفـاع از حـقـوق زن            
خصوصا ابعاد فـاجـعـه بـار شـرايـط           
معيشت و زندگـي زنـان در ايـران را            
انعکاس دهند. خصوصا هـمـانـطـور      
که اشاره کردم با توجه به فضاي پر از 
اعتراض در مـيـان کـارگـران و کـل                
جامعه زمينه براي انعکاس گستـرده  
اين اعتراضات در سـطـح جـهـانـي و          
ـيـن              جلب حمايت وسـيـع در سـطـح ب
المللي فراهم تر است. و بايـد شـتـاب       

 کرد.

 ۵ از  صفحه  
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ـنـدات    ستاد او اعالم کرده اند که مست
مورد ادعـاي خـود را بـه           «تخلف»

شوراي نـگـهـبـان و دادسـتـانـي کـل                 
اند. شوراي نگهبـان    کشور ارسال کرده

ـلـب را بـرسـمـيـت                    ـق اخيـرا مسـالـه ت
شناخت اما اعالم کرد که تقلبات در 
ـتـخـابـات را            حدي نبوده که نتيـجـه ان
ـيـه        تغيير دهد و در نتيجه قـوه قضـائ
بايد موارد مشخص را بررسي کند و 
تصميم بگيرد. يعني مساله به بخش  
بررسي جرم و جنايت احاله داده شـده    
است. برخي امام جمعه ها و رسـانـه        
هاي حکومتي نيز در همين راستا از 
تقلبات گسترده گزارش و شواهدي را 

 ارائه داده اند. 
در ادامه اين تصميم اژه اي مـعـاون         
قوه قضائيه هم در کنفرانسي خـبـري     
اعالم کرد که "گزارش هاي متعـددي   
به قوه قضائيه رسيده است که تا االن   
در مورد افرادي که پـرونـده بـرايشـان         
تشکيل شده يک دسته ستاد نامزدها 
هستند، يک دسته هواداران نامزدها، 
ـنـد، يـک             برخي خود نـامـزدهـا هسـت
ـتـخـابـات          دسته مجريان و نـاظـران ان
بوده اند که در حال رسيدگي است. در 
ـتـي هـم         رابطه با برخي مسئوالن دول
گزارشات و شـکـايـاتـي رسـيـده کـه                
پيگيري مي شود. برخي بـه واسـطـه         
ـيـغ و      استفاده از وجوه دولتي براي تبل
خريد رأي در انتخابات تفهـيـم اتـهـام       
ـلـب             ـق ـيـز از ت شدند." جناح روحاني ن
گسترده جناح مقابل سخن ميگـويـد   
ـبـات گسـتـرده            ـل ـق و آنها را متهم به ت

 کرده است. 
اين شـروع يـک کشـاکـش جـديـد در               
حکومت اسالمي است که سرنوشـت  
آن معلوم نيست به کجا بکشـد. امـا      
هرچه باشد نزاع در درون حکومت را   

 شدت بيشتري خواهد داد. 
کسي در اين که جمـهـوري اسـالمـي       
ـلـب و دزدي و                 ـق حکومت دروغ و ت
رياکاري است ترديدي ندارد. آمـار و       
ارقام و هيچ چيز اين حکومـت قـابـل      
اعتماد و اتکا نيست. اما وقتـي کـه      
خود حکومتي ها تقلب و دزديـهـا و       
ـنـد ايـن       جنايات يکديگر را رو ميکن
تنها موردي است که حقيقتـي در آن      
نهفته است. و به همين دليـل ادعـاي      
ـلـب وسـيـع در                       ـق ـيـسـي بـه ت بـانـد رئ
انتخابات اخير را هم بايد بـاور کـرد.       

اما نکته مـهـم در ايـن مـاجـرا ايـن               
نيسـت. نـکـتـه مـهـم جـابـجـا شـدن                    

 جايگاه و موقعيت جناحهاست. 
اين جابجا شدن معادله، يعني اينکه 
جناح رقيب خامنه اي دست به تقلـب  
عليه جناح تاکنون غالب يعنـي ولـي     
ـلـب          ـق فقيه ميزند و صداي اينهـا از ت
بلند ميشود، يک اتفاق تـازه و مـهـم        
ـقـول                است. اين نشـان مـيـدهـد کـه ب
ـتـاده    معروف کوزه گر خود در کوزه اف
است و جناح خامنه اي قرباني همـان  
روشها و توطئه گري هايـي شـده کـه        
قبال ديگران را به کـمـک آنـهـا کـنـار             
ميزد. احتماال روحاني بدون تقلب هم 
ـيـسـي مـي           راي باالتري نسبت بـه رئ
ـنـکـه طـرف                   آورد. اما بـا عـلـم بـه اي
ـلـب     ـق مقابل هر جا و هرچقدر بتواند ت
ـنـکـه بـا                    خواهد کـرد، و از تـرس اي
ـيـب مـمـکـن اسـت              تقلبات وسيع رق
بازي را ببازد، متوسل به تقلـب شـده     

 است.  
بهرحال ايـن يـک بـازتـاب مشـخـص             
تضعيف مـوقـعـيـت خـامـنـه اي در              
درون حکومت است. حقيقت اينست  
که همانگونه که اشاره شد تضـعـيـف      
جناح خامنه اي فقط تضـعـيـف يـک       
ـلـکـه انـعـکـاسـي از                 جناح نيسـت. ب
تضعيف جدي کل حکومت اسالمي 
و تمام جناحهـاي آن در بـرابـر مـردم             
است. جمهوري اسالمي بـهـيـچـوجـه       
حکومت بيست سال پيش و ده سـال      
پيش و حتي چهار سال پيش نيـسـت.   
مردم وسيعا جلو آمده اند. آگاهـتـر و     
ـتـر شـده انـد، اعـتـراضـات                 متشـکـل
ـفـرت از                    گسـتـرده اسـت و خشـم و ن
حکومت نيز بسيار وسيـع و عـظـيـم         
ـبـوده اسـت مـواردي کـه                است. کم ن
کارگران و مردم توانسته اند حکومت 
ــن بــه                     ـت ــذاشـ ــردن گ ــه گ را وادار ب
خواستهايشان کنند. در اين فضاست  
که ولي فقيه بعنوان نماينده کـل ايـن       
حکومت مورد خشم و نفرت عـظـيـم    
ـفـورتـريـن                 همه مردم اسـت و بـه مـن
ـبـديـل                 شخصيت در کـل جـامـعـه ت

 ميشود.
ايــن فضـــاي خشـــم و نـــفـــرت و                  

ــزاعــهــاي درون               ــه ن ــراضــات ب اعــت
حکومت بيشـتـر دامـن زده اسـت و             
آنها را بيشتـر بـه جـان هـم انـداخـتـه                
است. بازتاب اين فضاي اعتراضـات   
ـتـخـابـاتـي         را حتي در مناظره هاي ان
ــه                  ــد کــه يــکــي ب ــشــد دي شــان مــي

خواستهاي معلمان تاکيـد مـيـکـرد،       
يکي به خواستهاي بازنشـسـتـگـان و       
ديگري وعده از بين بردن زندگي زيـر    
خط فقر و امثال آنـرا مـيـداد. هـيـچ             
ــراضــات             ــکــه اعــت تــرديــدي در ايــن
اجتماعي صفوف حکومت را هر روز 

 بيشتر به هم ميريزد نبايد داشت. 
حکومت اسالمي تالش ميکـنـد بـا      
روشهايي مثل بـرخ کشـيـدن قـدرت           
سرکوب خود اوضاع را در کنترل نگه 
دارد. در اين رابطه حتي ابايي نداشته  
است که در همين سالهاي اخير بارها 
"مانور ضد شورش کارگري" بـگـذارد     
ـنـکـه             ـقـه اسـت. اي که در دنيا کم ساب
حکومتي عليه کارگـران و اکـثـريـت         
ـنـا          مردم تحت حاکميت خـودش عـل
مــانــور ضــد شــورش بــگــذارد امــر           
غــريــبــي اســت و اعــتــراف آشــکــار           
حکومت به وحشتش از اعـتـراضـات    
کارگري است. امـا فضـاي جـامـعـه             
گوياي اينست که نـه کـارگـران و نـه             
بخشهاي مختلف مردم معترض يک 
ذره براي طرح خواستهايشان بـه ايـن       
نوع مانورها و بازيها توجه نـدارنـد و     
مانورهاي حکومتي بر خالف انتظار 
حـکـومــت نــه فــقـط رعــبـي ايـجــاد              
نخواهد کرد بلکه نشانه هاي ضـعـف   
حــکــومــت را جــلــوي چشــم مــردم             
ميگذارد. در اين رابطه بايد مطمـئـن    
بود که حکومتي که از درون دارد بـه    
هم ميريزد نيروي سـرکـوبـش هـم در         
ـنـده و بـي روحـيـه                  برابر مـردم شـکـن

 خواهد بود.  
در يک کـالم جـمـهـوري اسـالمـي از             
درون اين انتخاباتش ضـعـيـف تـر و           
متشتت تر بيرون آمد. بدون ترديد در  
ــرش              ــي شــاهــد گســت مــاهــهــاي آت
اعتراضات بخشهاي مختلـف مـردم     
عليه کل حکومت و دولـت روحـانـي      
ــا                   خـــواهـــيـــم بـــود. در ايـــن فضـ
کشاکشهاي حکومت و افشاگريها و   
ـلـب و دزدي و                   ـق اعتـرافـاتشـان بـه ت
حقوقهاي نجومي و ثروتهاي نجومي 
شان موضوع اعتراضات گسترده تـر  

 و تعرضي تر مردم خواهد بود.
در کنار بحران دروني حکومت، بـايـد   
ـلـي،             ـيـن الـمـل موقعيت ضعيف تـر ب
ـبـش اسـالمـي،            تضعيف بيشتـر جـن
بحران اقتصادي و فضاي معترض تر 
اجتماعي را قرار داد تا روشـن شـود       
که سرازيري حـکـومـت بـطـور جـدي           

 ٢٠١٧ مه  ٣١ آغاز شده است.  
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ـنـا دائـمـي دو               اسماعيل عبـدي و آت
زنداني سـيـاسـي کـه در اعـتـصـاب                
غذاي طوالني بسر ميبرنـد جـانشـان      

ــا               روز و      ۵۰ در خــطــر اســت. آتــن
روز اسـت در         ۳۱ اسماعيل عـبـدي     

اعتصاب غذا هستند. آتنا به هـفـت      
سال و اسماعيل عبدي به شـش سـال     
زندان محکوم شده اسـت. جـرمشـان         
اين است که يکي از حقوق کودکان و   
زنان دفاع کرده و ديـگـري از حـقـوق           
معلمان و کارگران. جمهوري اسالمي 
ـيـت مـلـي             ـيـه امـن آنها را به اقدام عل
متهم کرده است. اسمـاعـيـل عـبـدي         
خواهان اينست کـه دفـاع از حـقـوق             
معلمان اتهام امنيتي تلقـي نشـود و       
آتنا به سيستم قضايي اعتراض دارد   
و خواهان اينست که فشار به خانـواده  
اش پـايـان داده شـود. بـي تـوجـهـي                 
حکومت و سيستم قضايي حکومـت  
به خواستهاي بحق آنـهـا، آنـهـا را بـه            
اعتصاب غـذا کشـانـده اسـت. امـا               
حکومت بيرحـم اسـالمـي حـتـي بـه             
اعتصاب غذاي آنها و خطري که جان 
ـيـز تـوجـهـي             آنها را تهديد ميکـنـد ن
نــدارد. نــيــروي مــا قــادر اســت ايــن             
عزيزان را از چنگ حکومـت نـجـات      

 دهد. 
جنبـش گسـتـرده اي در ايـران و در                 
ــي بــراي آزادي               ســطــح بــيــن الــمــلــل
ـنـا دائـمـي بـه                اسماعيل عبـدي و آت
جريان افتاده است. هرمـعـلـمـي، هـر         
کارگري، هر انسان شريفي ميتواند به 
ـيـونـدد و در حـد تـوان               اين جنبش بپ
ـنـــد.                  بــراي آزادي آنــهـــا تــالش کـ
احدالناسي در اين مملکـت تـرديـدي      
ـنـا و عـبـدي               ندارد که دستـگـيـري آت
بــخــشــي از تــالش حــکــومــت بــراي          
ـنـدتـر شـدن صـداي                  ـل جلوگـيـري از ب
ـبـي مـردم          آزاديخواهي و عدالت طـل
است. بخشي از تـالش بـراي عـقـب              
راندن زنان و آزاديخواهاني اسـت کـه       
هيچ نيرويي قادر به تسليم کردن آنهـا  
نيست، بخشي از تالش بـراي عـقـب        
راندن معلمان و کارگران است که روز   
به روز اعـتـراضـا خـود را گسـتـرش               
ـقـا            ميدهند و حکومت ديـگـر مـطـل
ـيـسـت. در               قادر به جلوگيـري از آن ن
سالهاي گذشتـه بـراي صـدهـا فـعـال             
کارگري پرونده امنيتي درست کرده و 
آنها را به دادگاه و زندان کشـانـده انـد        

بايد اين حربه را از حکومت گـرفـت.     
اين بخشي از تالش براي کسـب حـق     
اعتصاب و اعتـراض و تـالش بـراي          
متشکل کردن کارگران و مردم است. 
ـيـه     مبارزه براي لغو اتهام امنيتي عـل
عبدي و آتنا يعني مبارزه براي آزادي 
اعتراض و اعتصاب، آزادي متشکل 
شدن و متشکل کردن. کارگران بـايـد      
در راس اين مبارزه قرار گيرند تا جلو 
هرنوع پرونده سازي عليـه هـمـکـاران       
خود و عليه هر انسان آزاديخواهي را   

 بگيرند.  
ــوري                 ــراي آزادي ف ــارزه ب ــد مــب ــاي ب
ـنـا دائـمـي را                اسماعيل عـبـدي و آت
وســيــعــتــر کــرد تــا ايــن عــزيــزان بــه            
اعتصاب غذاي خـود پـايـان دهـنـد.          
بايد فعاليت براي آزادي عبدي و آتنـا  
ـلـي             ـيـن الـمـل را در ايران و در سطـح ب
گسترش دهيم و حکومت را وادار بـه  
آزادي آنها کنيـم. وقـت آن اسـت کـه              
مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي و   
لغو اتهامات امنيتي را در هـمـه جـا      
به جريان اندازيم. وقـت آن اسـت کـه             
شــبــکــه هــاي مــبــارزه بــراي آزادي             
زندانيان سياسي را سازمان دهـيـم و       
هر کارگر و مـعـلـم مـعـتـرضـي، هـر             
دانشجو و زن و جوان آزاديخواهي در   
اين شبکه ها حضور داشته باشد و يا 
خود مبتکر ايجاد جمع و شبـکـه اي     
براي آزادي زندانيـان سـيـاسـي شـود.          
بايد فعال تر از هر زمان به حمايت از   
خــانــواده هــاي زنــدانــيــان ســيــاســي          
برخاست و دوش بـه دوش آنـهـا ايـن             
مبارزه را به يک مبارزه وسيع توده اي 
ـيـم کـه هـر           تبديل کرد. بايد کاري کن
دستگيري و هـر پـرونـده سـازي اي،               
هزينه سنگيني براي حکومت ايجـاد  
کند و هر زنداني سيـاسـي بـدانـد کـه          

 نيروي وسيعي را همراه خود دارد. 
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري مــردم        
آزاديخواه و شريف را فراميخواند کـه    
بــه مــبــارزه بــراي آزادي اســمــاعــيــل          
ـيـونـدنـد و                     ـپ ـنـا دائـمـي ب عبدي و آت
ـيـان سـيـاسـي را           خواست آزادي زندان

 همه جا فرياد بزنند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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کميته پيگيري ايجـاد  «بگزارش 
تشکلهاي کارگري ايران، طي چنديـن  
تــمــاس تــلــفــنــي، از ســوي وزارت              
ـيـن کـارگـري         اطالعات دوتن از فعـال
اقـايـان مـحـمـود صـالـحـي وبـهـنــام                 
ابراهيم زاده مورد تهديد قرار گرفتنـد  
وزارت اطــالعــات اقــاي مــحــمــود          
صالحي را تهديد به بـازداشـت کـرده        
است انها دليل تهديد ايـن دو فـعـال          
کارگري را ارتباط با زنـدانـي فـرهـاد         
سلمان پور ظهير که مدت پنج ماهي 

ـنـد      وزارت در سـلـول       ٢٠٩ است در ب
ـيـان کـرده انـد.            انفرادي بسر ميبرد ب
الزم به ذکر ا ست محمـود صـالـحـي       
ـتـه دفـاع از                سخنگو و مسـول کـمـي
بهنام ابراهيم زاده در زمان دستگيري 

بوده ودر حال حاضر از سوي دستگـاه  
قضايي به نه سـال حـبـس مـحـکـوم             
گرديده است. بهنام ابراهيم زاده فعـال   
ـيـگـيـري                 ـتـه پ کارگري وعضـو کـمـي
وعضو جمعيت دفاع از کودکان کـار    
وخيابان ميباشد که به تازگي در روز   
يازده ارديبهشت جاري بعد از تحـمـل   
نزديک به هشت سال حبس در زنـدان      

 .»اوين ورجاي شهر ازاد شد

فعالين کارگري از جمله محمـود  
صالحي و بهنام ابراهيم زاده در حلقـه  
اي از حمايتهاي بين المللي و داخـل      

 کشوري قرار دارند.
تهديد فعالين کارگري و معلمـان  
سياست نـاکـام حـکـومـت اسـالمـي            

 است.

کميته کردستان حزب کمونيست 
ـتـي            ـي کارگري ايران تـهـديـدهـاي امـن
ـيــن کــارگـري مــحـمــود              ـيــه فــعـال عـل
صالـحـي و بـهـنـام ابـراهـيـم زاده را                   

 محکوم ميکند.
ـيـن کـارگـري، مـعـلـمـان و                 فعـال
مدافعـيـن حـقـوق زنـان، کـودکـان و                
زيست محيطي را فرا ميخوانيـم هـر     
چه گسترده تر عليه سياست " اتـهـام        
ـيـن          امنيتي" که مانع فعاليـت، فـعـال
کارگري و معـلـمـان و تشـکـل هـاي             

 مدني ميشوند، متحدانه بايستند.  
 

 ١٣٩٦ خرداد  ١١ 
 ٢٠١٧ ژوئن  ١ 
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مـه در       ۳۱ صبح روز چهارشنبه 
اثر انفجار يک کاميون بـمـب گـذاري        
شده در مرکز محله ديپلماتيک کـابـل   

نفر جان خود را از دسـت     ۹۰ بيش از 
ـفـر مـجــروح         ۴۶۱ داده و حـداقـل          ن

ــي                ــان ــچ جــري ــون هــي ــاکــن ــد. ت شــدن
مسئوليت اين اقدام جنايتـکـارانـه را      
نپذيرفته است. اما شواهد دال بر ايـن   
است که اين کار جريـانـات اسـالمـي       

 است.
اين انفجار در محله اي که مرکـز  
استقرار بسياري از نهـادهـاي اصـلـي       

ــر          دولــتــي، ســفــارتــخــانــه      هــا و مــق
فرماندهـي نـاتـو اسـت و بـه شـدت                 

دهد کـه   محافظت ميشود، نشان مي
مردم افغانستان در ساير مناطق ايـن  
کشــور از کــوچــکــتــريــن امــنــيــتــي           

  برخوردار نيستند. 
افــغــانســتــان عــمــال بــه مــيــدان         

نيروهاي تروريستي اسـالمـي    جنگ 
و رقابت قدرت هـاي جـهـانـي و دول           
منطقه تبديل شده است. اينها از هـر     

انــد.    طــرف بــه جــان مــردم افــتــاده            
اســـالمـــي     -حـــکـــومـــت قـــومـــي    

ـقـط         افغانستان و حاميان آن نيز نـه ف
توحش افسـار   قادر به پايان دادن اين 

گسيخته نيستند بلکه خود بخشي از 
صورت مساله اند. تاوان اين فـجـايـع     
بيشمار را مردم مصيبت ديده و بـي      

تـوان     پردازند. مـي   پناه افغانستان مي
و بايد به اين وضعيت دردناک خاتـمـه   

 داد. 
ــســت کــارگــري           حــزب کــمــونــي
صميـمـانـه خـود را در کـنـار مـردم                  
مصيبت ديده و داغـدار افـغـانسـتـان        

دانــد و پــيــگــيــرانــه از مــبــارزه              مــي
جريانات چپ و آزاديخواه و سـکـوالر     
افـغـانسـتـان بــراي رهـايـي از دولــت               
مرتجع قومي اسالمي و جارو کـردن  
دار و دسته هاي تروريسـت اسـالمـي      
از اين کشور دفاع مي کند. ما مردم  
آزاديخواه در سراسـر جـهـان و بـويـژه            
مردم ايران را فراميخوانيم کـه دولـت     
هاي مرتجعي که در ايـن وضـعـيـت         
نــقــش دارنــد، از جــملــه جــمــهــوري            
اسالمي ايـران را تـحـت فشـار قـرار              
دهند و به رهايي مـردم افـغـانسـتـان          

 ياري رسانند.  
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يکي از عوارض حاکميت رژيم اسالمي تخريب بسيـار  
خطرناک محيط زيست است که مدتهاست از مرز هشـدار    
دهنده گذشته است. هواي شهرها منجمله به دليل توليد و    
فروش بنزين هاي غير استاندارد و آالينـده هـاي نـاشـي از           
فعاليت مراکز صنعتي و استفاده از سوخت هاي فسيلي و   
يا هجوم ريزگردها به مرز کشنده رسـيـده اسـت. بسـيـاري             
رودخانه ها و درياچه ها، دشتها و تـاالب هـا خشـک و در            
معرض نابودي قرار دارند.  گسترش بيابان زايي، نابودي و    
قطع  جنگلها  و به تاراج بردن منابع آبي کشور جنبه هـاي    

 ديگري از فاجعه زيست محيطي در ايران هستند.  
آب، هوا و خاک يعني سه عـنـصـر اصـلـي در حـيـات              
انسان و جانوران و گياهان در ايران تحـت حـاکـمـيـت رژيـم           
اسالمي سرمايه مورد تعرض منافع سود جويانه "آقا زاده    
ها" و کل سرمايه داران بوده است. واژه هاي رايجـي نـظـيـر         
زمين خواري، کوه خـواري، دريـاخـواري، سـاحـل خـواري،             
ـيـابـان خـواري مصـداق              رودخانه خواري، جنگل خـواري، ب
همين واقعيـت اسـت. فسـاد عـمـيـق و رشـوه خـواري در                        
ارگانهاي دولتي و نبودن کنترل بر واحد هاي بزرگ صنعتي 
و کشاورزي عوامل مهم در مسموم شدن هوا، آب و خـاک      

 در ايران است. 
ـيـسـت کـارگـري ايـران در راسـتـاي سـنـد                       حزب کمـون

 ٣ ۹ ٣ ۱ فرورديـن     ۲۱ مصوب  دفترسياسي حزب به تاريخ 
"در باره تخريب محيط زيست در ايران" بر اين اقـدامـات و       

 سياستها تاکيد دارد:
  

حمايت فعال از جنبش عليه تخريـب مـحـيـط زيسـت.            -

جنبش عليه تخريب محـيـط زيسـت در ايـران اکـنـون در                 
اشکال مختلفي نظير اعتراض به آلودگي هوا در شهـرهـاي   
بزرگ، اعتراضات به سد سازيهاي زيان آور و خشـک شـدن       
آب رودخانه ها و درياچه ها، اعتراض به پـخـش پـارازيـت،       
اعتراض به افزايش گرد و غبار و مسئله ريـز گـرد هـا در            
هوا، اعتراض عليه حيوان آزاري،اعتراض به شکار حـيـات   

شـنـاسـي جـريـان           وحش، اعتراض به تخريب باغ هاي گـيـاه  
ـفـه        دارد. حزب تقويت و گسترش اين جنبش را امر و وظـي

 مهم خود مي داند و براي آن مجددانه تالش مي کند.    
دامن زدن به گفتمان دفاع از محيط زيست در جـامـعـه      -

از طريق تلويزيون کانال جديد و گـروهـهـا و شـبـکـه هـاي                  
مدياي اجتماعي، و با برگزاري  ميزگرد، سمينار،گفتـگـو،   

 سخنراني، در داخل و خارج کشور .
تشويق هر چه بيشتر جوانان و گروههاي مختلف مـردم     -

ـقـويـت             براي مشارکت درحفظ محيط زيست از طـريـق  ت
نهادهاي غير دولتي وهمچنين ايـجـاد ان. جـي. او هـاي                 
جديد در زمينه مـحـيـط زيسـت و دعـوت بـه مـبـارزه و                     
اعتراض مستقيم عليه جمهوري اسالمي بـعـنـوان عـامـل        

 اصلي تخريب محيط زيست در ايران.
  

 دفتر سياسي حزب کمونيست کارگري ايران 
 ۱۳۹۶ خرداد  ۷ ، ۲۰۱۷ مه  ۲۹ 

توضيح: اصل اين قرار به کنگره دهم حزب ارائـه شـده بـود        
که به دليل ضيق وقت مورد بررسي قرار نگرفت و به کميته 

 مرکزي و نهايتا به دفتر سياسي سپرده شد.
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