
 

 ٤ ۲۷   شماره 
حزب کمونيست کارگري ايران

  انترناسيونال

 تنفيذ و تحليف، پرده آخر يک مضحکه  
 

 بهروز مهرآبادي

آلمان: شکستي ديگر براي جمهوري  
 اسالمي 

 

 گفتگو با مينا احدي

شايسته انساني  ما تضمين يک زندگي شاد و  
 ميدهيم 

 سازمان جوانان کمونيست  

مرداد تجمع سراسري    ۱۳ 
 بازنشستگان  

 
 خواست هاي بازنشستگان:  

 حقوق باالي خط فقر   -
 درمان رايگان    -

 داشتن بيمه هاي همگاني و درمان رايگان    -
اداره صندوق هاي بازنشستگي و نظارت بر آن از طريق    -

اعضاء هر صندوق و همچنين رسيدگي به غارت صندوق  
ها و موسسات مالي بازنشستگان مانند جريان کارت  

 صدرا ...  
 آزادي اعتراض و تشکل     -

 پايان دادن به امنيتي کردن اعتراضات    -
  آزادي اعتراض و تشکل    -

 پايان دادن به امنيتي کردن اعتراضات    -
 آزادي اسماعيل عبدي و محسن عمراني   -

 معضالت پروژه احياي سلطنت در ايران 
 

 علي جوادي
 

من و "قصاب كردستان"و دخترش فاطمه  
 صادقي خلخالي 

 

 شيوا محبوبي
 

فاطمه صادقي، دختر صادق خلخالي كه مشهور بود به ' قصاب كردستان ' گويا برراي اولريرن برار در مرورد پردر   
صحبت ميكند. صحبتهاي فاطمه صادقي براي من به عنوان كسي كه در زمان خلخالي و اعدامهاي كردستان يك بچه  
بودم يادآور دردناكترين خاطرات بچگيم است. پدر ايشان خشونت را وارد دنياي كودكانه من و هزاران كودك ديگر كرد و  
صدها كودك را از داشتن پدر محروم كرد. من پدر ايشان را كه يك جالد بود نه ميبخشم و نره جرنرايراترف را فررامرو   

 ميكنم. 

 کارگران در هفته اي که گذشت 
 شهال دانشفر 

حضور سازمان جوانان کمونيست در  
 فستيوال پرايد و رژه افتخار 

استکهلم سوئد    ٧١٠٢ )پرايد پراد(     
 سازمان جوانان کمونيست  

جمهوري اسالمي عليرضا تاجيکي را اعدام  
 کرد! 

 کمبته بين المللي عليه اعدام 

 کارگر احضار شده نيشکر هفت تپه با قرار وثيقه آزاد شدند   ٣٥ 

 پرونده هاي امنيتي عليه کارگران بايد فورا بسته شود 

 باز گرداندن مجدد رضا شهابي به زندان محکوم است 

 رضا شهابي بايد فورا آزاد شود 

فعال کارگري و معلمين در اعتراض به    ٠٥١ در حمايت از  بيانيه  

بازداشت اسماعيل عبدي و تداوم تعقيب و حبس ساير فعالين  

 اجتماعي 



  2  ۶۹۳۱مرداد  ٠٢ انترناسيونال 

 

 

جوالي    ٠٣ تا    ٨٢ روزهاي  
قراربود در برلين کنفرانسي با  
موضوعات؛ اسالم و درک از آن،  
وهمچنين عقالنيت و راديکاليزم، و  
با شرکت دو سازمان اسالمي وابسته  
به جمهوري اسالمي برگزار شود.  
تحت فشار مخالفين جمهوري  
اسالمي، اين کنفرانس کنسل شد.  
در مقابل، در اولين روزي که قرار بود  
  ٨٢ اين کنفرانس برگزار گردد، جمعه  

جوالي، در برلين کنفرانس ديگري  
برگزار شد که مينا احدي يکي از  
سخنرانان آن بود. در  اين مورد و  
همچنين، در مورد بحث حجاب  
کودک که اکنون در آلمان باال گرفته  
است و در ميان احزاب حکومتي  
فضايي قطبي، له و عليه حمايت  
دولت از جريانات اسالمي دامن زده  
است با مينا احدي، يکي از چهره  
هاي مبارزه با جريانات اسالمي و  
امتياز دهي دولت به اين جريانات و  
کال جريانات مذهبي، گفتگو مي  
کنيم. توجهتان را به اين گفتگو جلب  

 ميکنيم:  
ماجراي حمايت       انترناسيونال: 

دولت آلمان از دو جريان اسالمي  
وابسته به جمهوري اسالمي چيست؟  
عکس العمل ها در سطح جامعه و  
 همينطور رسانه هاي آلمان چه بوده؟ 

وزارت زنان و  مينا احدي:  
خانواده در آلمان به دو سازمان  
اسالمي وابسته به جمهوري اسالمي  

هزار يورو براي برگزاري  ٨٢ 
کنفرانسي با عنوان " اسالم واقعگرا  
در مقابل راديکاليسم اسالمي"  
پرداخت کرده بود. دو موسسه  
"جامعه المصطفي" وابسته به  
دانشگاه المصطفي در قم و "سازمان  
شيعيان" در آلمان برگزار کننده اين  
کنفرانس بودند. خبر اين کنفرانس  
سه روزه، و همياري دولت آلمان با اين  
دو نهاد، از طريق رسانه ها در آلمان  
علني شد که موجي از اعتراض را  

شخصيت    ٨٨٣ دامن زد، از جمله  
سياسي و فرهنگي آلماني به اين  
موضوع اعتراض کردند. گونتر  
والراف نويسنده بسيار سرشناس  
آلماني، و سيران آتف موسس  
مسجد ليبرال در برلين، و اولريکه  
بکه ر سخنگوي سازمان استوپ دي  

بمبه،  و .. جزو اين معترضين  
بودند. من و نازنين برومند هم اين  
نامه را امضا کرده بوديم. در عين  
حال، من نامه سرگشاده اي به وزير  
زنان، کاتارينا بارلي نوشتم. نامه من  
در سايت هومانيست هاي آلماني  
منتشر شد. اين نامه، بعد از آن، در  
نشريه " اما" که بسيار پرخواننده  
است منتشر شد و به اين ترتيب نامه  
در ابعادي وسيع انتشار يافت.  
تعدادي از ايرانيان نيز در يک نامه  
سرگشاده به اين همکاري اعتراض  
کردند. وزير زنان دو روز قبل از  
برگزاري کنفرانس در تويتي نوشت  
که به نامه اعتراضي مينا احدي  
پاسخ خواهم داد و در روز کنفرانس  
وزارت زنان تويت کرد که بودجه را  
پس گرفته و اين همکاري را کنسل  
  ٨٢ کرده است. ما در همان روز  

جوالي، که روز آغاز کنفرانس آنها  
بود، در محل کنفرانس هاي دولت  
آلمان در برلين کنفرانس مطبوعاتي  
داشتيم و به اين امر پرداخته و به  
سواالت خبرنگاران پاسخ داديم. اين  
يک شکست براي حکومت اسالمي  
بود. سايت جامعه المصطفي هنوز  
فراخوان کنفرانس را در صفحه اول  
خود دارد و ننوشته که آيا اين  
کنفرانس برگزار شد يا نه. البته،  
وابستگان حکومت اسالمي، عليه  
زن خبرنگاري که اولين بار اين خبر را  
علني کرد، شکايت کرده اند که  
بزودي دادگاهي در اين مورد  

 تشکيل ميشود.  
اشپيگل، تيتري با       انترناسيونال: 

عنوان مدارس بي حجاب زده است  
که بخشي از خواست قديمي شما،  
يعني لغو حجاب کودک است.  
اشپيگل روزنامه قديمي و معتبر  
است و در ميان بسياري از  
سياستمداران اين کشور نفوذ قابل  
توجهي دارد. بحث اشپيگل چيست  
و اين مساله چه فرجه اي براي  
فعاليت شما و همينطور سکوالرها و  
مدافعين حقوق کودک ايجاد کرده  

 است؟ 
اشپيگل در بخف  مينا احدي:  

آنالين خود، هفته گذشته مطلبي زد  
با تيتر مدارس بي حجاب  و رسما از  
ممنوعيت حجاب در مدارس دفاع  

کرد. بله اين يک خواست محوري ما  
در سالهاي اخير بوده است. بارها در  
اين مورد نوشته و فراخوان به  
تظاهرات داده ايم. جنگ و جدال با  
سازمانهاي اسالمي در اروپا بر سر  
حجاب بسيار قديمي و در عين حال  
پر تنف و داغ است. حجاب سمبل  
جنبف اسالمي و اسالم سياسي و  
يک وسيله مهم سرکوب زنان و به بند  
کشيدن نيمه جامعه است. اينرا، ما  
زنان در ايران به عينه ديده و تجربه  
کرده ايم. حجاب يک تکه پارچه  
نيست، سمبل تحقير و بي حقوقي زن  
است. حجاب کودکان که در اروپا و  
آلمان روز به روز بيشتر ميشود،  
موضوع مورد نظر اشپيگل است که  
از خواست ممنوعيت آن دفاع  
ميکند، و به يک جدل در بين  
فمينيست هاي آلماني اشاره ميکند  
که اين روزها در جريان بود. بزرگترين  
سازمان زنان در آلمان " تره ده فام "  
است که در ماه مي کنفرانسي با  

شخصيت سياسي و فعال    ٤ حضور  
زن در برلين برگزار کرد، از جمله  
"نجال کله ک" که عضو مرکزيت اين  
سازمان است و من که در آن  
کنفرانس بوديم. بحث در مورد اسالم  
و حجاب بود و روز بعد کنگره  
ساليانه اين سازمان بود و بيانيه اي  
در آن به تصويب رسيد که در مورد  
ممنوعيت حجاب کودکان بود. اين  
  ٨٤ بيانيه علني شد و چند روز بعد  

نفر از فعالين اين سازمان طي يک  
نامه سرگشاده به اين تصميم قانوني  
سازمان خود اعتراض کرده و  
مخالفت خود با ممنوعيت حجاب  
کودکان را مطرح کرده و تهديد به  
ترک صفوف سازمان خود کردند. تره  
ده فام به اين نامه پاسخ داد و دهها  
نفر نامه سازمان زنان تره ده فام در  
دفاع از ممنوعيت حجاب را امضا  
کردند از جمله من . اشپيگل به اين  
جدل اشاره دارد و بعنوان يک  نشريه  
مهم از سياست ممنوعيت دفاع  

 ميکند.  
فضاي درون حزب  انترناسيونال:   

سبز آلمان که يک حزب پارلماني  
است و همچنين بزرگترين سازمان  
زنان در آلمان )تره د فام( درمورد  
نحوه برخورد به جريانات مذهبي و  

مشخصا اسالمي، قطبي شده است.  
 چرا؟ بر سر چه مسائلي؟ 

فضا فقط در بين  مينا احدي:  
حزب سبز و يا تره ده فام قطبي نشده،  
در همه احزاب در قدرت و  
اپوزيسيون، چنين فضايي هست.  
جنبف اسالمي يک موضوع مهم در  
اروپا و آلمان است. سياست  
مماشات با سازمانهاي اسالمي و  
دادن امتياز نمايندگي ميليونها نفر  
مردم پناهنده و مهاجر از کشورهاي  
اسالم زده به اين سازمانها و دادن  
امکانات ، بودجه و سوبسيد به اينها  
و دفاع از مالتي کالچراليسم و  
نسبيت فرهنگي، که از جمله دفاع از  
حجاب و قوانين شريعه را شامل  
ميشود، يک موضوع اعتراض  
دائمي در جامعه آلمان است. مردم به  
اين سياست معترض اند، ميگويند  
کودک نبايد حجاب داشته باشد،  
ميگويند اين همه امتياز به  
سازمانهاي اسالمي درست نيست و  
بايد جامعه از حقوق زنان دفاع کند   
و نه اينکه به مال و مردان ضد زن  
اسالمي کمک و ياري کند. ما با  
سازمانها و احزابي طرف هستيم که  
اوال، به بخاطر منافع سياسي و  
اقتصادي با دولتهاي اسالمي  
همکاري ميکنند و ثانيا، با اتکا به  
نسبيت فرهنگي و مالتي  
کالچراليسم ، مردم منتسب به اسالم  
را اليق زندگي تحت قوانين اسالمي  
و شريعه دانسته و براي انتگراسيون  
آنها مسجد ميسازند و حجاب را  
تبليغ ميکنند و همه اينها را به اسم  
فرهنگ آن مردم به جامعه  
ميفروشند. همين ها، هر نوع نقد و  
مبارزه با جنبف و فرهنگ اسالمي  
را بيماري نام نهاده و زمين بازي را به  
راستها و راسيستها واگذار ميکنند.  
اين مسائل باعث شده که شکاف در  
بين اين احزاب شدت گيرد و در  
مورد اينکه مشکل چيست و راه حل  
درست کدام است، جدل و درگيري  
 فکري در بين اينها دامن زده شود.  

ايجاد شبکه زنان  انترناسيونال:  
سرکف، که زناني از کشورهاي اسالم  
زده در خاور ميانه و شمال آفريقا  
هستند، عليه حجاب کودک، عليه  
حمايت از جريانات مذهبي و  

مشخصا اسالمي، عليه ختنه  
کودکان، عليه حضور زنان محجبه  
بعنوان معلم مدارس، عليه برقع،  
بخشي از فعاليت شما در دو دهه  
گذشته در اين کشور بوده است.  
اينطور به نظر ميرسد که خواست  
هاي شما بدنبال يک مبارزه پيگير  
چندين ساله، گو  شنواي زيادي در  
آلمان پيدا کرده است و فضاي  
سياسي در آلمان را حول اين مسائل  
قطبي کرده است. اينطور است؟  
ابعاد مساله را ميتوانيد توضيح  

 بدهيد؟ 
در آلمان بنظر من،  مينا احدي :  

مباحثات در مورد جنبف اسالمي  
و اسالم سياسي و همچنين نقد  
مذاهب و اسالم، بسيار پيشرفته  
است. در اين کشور، افرادي همچون  
حامد عبدالصمد و يا زانا رمضاني  
و نجال کله ک و غيره حرفهايشان  
وسيعا منتشر ميشود و گو  شنوا  
براي آنها هست. من هم، در آلمان به  
همراه صدها نفر اعضاي نهاد اکس  
مسلم، و همچنين فعالين حزب  
کمونيست کارگري ايران، در اين  
کشور فعاليت و مبارزه ميکنم.  
صدها ميتينگ اعتراضي بويژه  
عليه حکومت اسالمي و يا حجاب  
و زن ستيزي سازمان داده و خودم در  
صدها کنفرانس و جلسه سخنراني  
کرده و در رسانه هاي آلماني زبان  
بارها حضور داشته ام. حرفهاي ما را  
ميليونها نفر شنيده اند. هر کس  
کمي انصاف داشته باشد اين کوه  
عظيم فعاليت هاي روزمره را مي  
بيند و تاثير آنرا هم ميتواند ببيند و  
بسنجد. اکنون اسم و يا حرفهاي ما  
در مورد سکوالريسم، مدرنيته،  
جدايي کامل مذاهب از دولت ونقد  
اسالم و کليسا و مذاهب و غيره براي  
بسياري آشنا است. ما در يکسال  
اخير شبکه زنان سرکف از کشورهاي  
اسالم زده را سازمان داديم و در دو  
کنفرانسي که برگزار کرديم، ديديم که  
ظرفيت بسيار بااليي در کشورهاي  

 آلمان: شکستي ديگر براي جمهوري اسالمي 
 

 گفتگو با مينا احدي



  3 ۲۷٤شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

 

اسالم زده از طرف زنان سرکف براي  
مقابله با جنبف اسالمي و فرهنگ  
و اخالقيات کهنه وجود دارد که بايد  
اين ظرفيت را ديد و آنرا به رسميت  
شناخت و حتي االمکان، کمک کرد  

 اين مبارزات بهم بپيوندند.   
دورنماي فعاليت  انترناسيونال:  

خودتان حول اين موضوعات را در  
آلمان چگونه ميبينيد؟ در سوئد به  
يمن فعاليت هاي وسيع فعالين حزب  
در دو دهه گذشته قوانيني به نفع  
کودکان و زنان در خانواده هاي  

و االن    -اسالمي تغيير کرد. شما  
جبهه نيروهاي    -ميتوان گفت 

سکوالر و مترقي در آلمان، بدنبال  
تغيير چه سياست ها و قوانيني در  
اين زمينه ها هستيد؟ اين  
موضوعات منحصر به آلمان  
نيست. کشمکف هاي مشابه در کل  
غرب و مشخصا در فرانسه،  
اسکانديناوري و انگليس و کانادا  
و ... جريان دارد. چگونه ميتوان و يا  
حول چه محورهايي ميتوان، جبهه  
قدرتمند و راديکال در غرب شکل  

 داد؟ 
درست است اين  مينا احدي:  

موضوعات منحصر به آلمان نيست  
در همه کشورهاي اروپا و در کانادا و  
آمريکا و در همه جا اين مسائل  
هست و راه حل ها و يا مباحثات در  
همه جا در جريان است. تا آنجا که به  
اروپا بر ميگردد، ما سعي کرده ايم  
برقع در اروپا ممنوع شود. ما  
ميکوشيم حجاب در مدارس ممنوع  
شود و حجاب در محيط هاي کار  
براي بزرگساالن هم، ممنوع شود.  
اين خواستها فقط از طريق  
فعاليتهاي افشاگرانه و کمپيني پيف  
نميرود، بلکه ما قطعنامه تهيه کرده  
و براي مقامات و دولتها و اتحاديه  
اروپا ارسال کرده ايم. ما در  
کميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا  
عليه حجاب کودکان شکايت کرده  
ايم، ما در پارلمانهاي محلي در  
آلمان بر عليه حجاب کودکان  

شکايت نوشته و اينرا نقض حقوق  
کودک دانسته و خواهان ممنوعيت  
شده ايم. بهر حال، ابعاد فعاليتهاي  

 ما گوناگون و گسترده است.  
بنظر من بايد بکوشيم در اروپا  
حجاب کودکان را ممنوع کنيم. اين  
يک گام بزرگ به جلو است. ما  
خواهان ممنوعيت تدريس مذهب به  
کودکان هستيم. هم در آلمان و هم  
کشورهاي ديگري در اروپا، شاهد  
هستيم که مباحثات بسيار پيشرفته  
است. در لوکزامبورگ اخيرا اعالم  
شد تدريس مذهب به کودکان  

 ممنوع است.  
ما در عين حال در همه جا از  
حق پناهندگي دفاع کرده و جبهه اي  
در دفاع از حق پناهندگي آتيست ها  
و بي خدايان از کشورهاي اسالم زده  
باز کرده ايم، که اينهم بسيار موفق  

 بوده است.  
کار ما دفاع از آزادي بيان و  
انديشه و دفاع از پاک بودن مراکز کار  
و فعاليت اجتماعي از هر نوع عالئم  
مذهبي و دفاع از حقوق زنان و  
کودکان و همه مردم است. در اين  
مورد، بسيار در سطح افکار  
عمومي کار کرده ايم و بايد اضافه  
کنم که تنها از اين طريق هست که  
ميتوان در مقابل دست راستي ها و  
راسيست ها هم ايستاد که با نشان  
دادن جهاديست ها و تروريست ها،  
همه مردم را به دامان آنها انداخته و  
خواهان اخراج همه مسلمانان و يا  
 خارجيها از آلمان و اروپا  ميشوند.  

ايرانيان مقيم آلمان  انترناسيونال:  
و ساير کشورهاي غربي که اين  
مباحث را دنبال ميکنند چه نقشي  

 دارند و يا بايد داشته باشند؟ 
طبعا ايرانيان بدليل  مينا احدي:  
ساله با حکومت    ٠٢ تجربه دردناک  

اسالمي و بدليل تسلط فرهنگ و  
اخالقيات مدرن و پيشرفته در ميان  
آنها، نقف زيادي مي توانند در  
پيشبرد اين مبارزات داشته باشند.  

و همچنين در اروپا و    -در آلمان 

تصوير از    -آمريکاي شمالي 
پناهندگان و مهاجرين ايراني اينست  
که بسيار مدرن و غير اسالمي  
هستند، حجاب  و حکومت اسالمي  
را قبول ندارند. اين خوب است. ولي  
بنظر من، همه ما کساني که منتقد  
حکومت اسالمي هستيم و نوع  
ديگري زندگي ميکنيم و اين قوانين  
و فرهنگ را عمال پس ميزنيم،  
ميتوانيم در جدل هاي روزانه و در  
مبارزه اجتماعي که در اروپا عليه  
مذهب و اسالم در جريان است، بيف  
از اينها نقف بازي کنيم. اما  
متاسفانه چنين نيست. فرهنگ و  
منف خود را کنار کشيدن و يا حتي  
کم اهميت دانستن دخالت در فضاي  
سياسي و يا مبارزات روزانه عليه  
حجاب و يا دخالت کليسا و مساجد  
در مقدرات مردم در بين جامعه  
ايرانيان ساکن آلمان و يا اروپا هست  
که مثبت نيست. بايد تا جايي که  
امکان دارد همه را تشويق کرد که در  
اين جدل مهم حضور داشته و بويژه،  
در نقف مردمي که عمال حکومت  
اسالمي و اخالقيات واپسگرايانه را  
پس زده و حجاب و عقب ماندگي و  
فرهنگ و سياست هاي حکومت  
اسالمي را در بسياري از عرصه ها  
عمال زمين زده اند، بتوانند در اين  
مورد حرف زده و به پيشرفت  
مبارزات مردم در اروپا عليه جنبف  

 اسالمي کمک کنند.  

ما تضمين يک زندگي شاد و  

 شايسته انساني ميدهيم 
ما رقص و پايکوبي را بخشي از  
زندگي بشر ميدانيم، ما به خيابرانرهرا  
رنگ شادي ميزنيم، ما لبرخرنرد روي  
لبها مي آوريم، ما کاري ميکنيم کره  
همجرنرسرگررايران، دوجرنرسرگررايران،  
ترنسکشوالها، زنان و همه انسانرهراي  
جامعه خودِ واقعي شان براشرنرد؛ مرا  
کاري ميکنريرم انسرانرهرا گررايشرات  
جررنررسرري شرران را پررنررهرران نررکررنررنررد،  
احساسات خود را پنهان نکننرد، مرا  
کاري ميکنيم که شادي در جرامرعره  
برسميت شناخته شود، انسانرهرا آزاد  
باشند برقصرنرد، پرايرکروبري کرنرنرد،  
بخندند، و يک زندگي شاد و شايسرتره  
انساني را تجربه کنند. مرا فررهرنرگ  
شررادي و پررايررکرروبرري را در مررقررابررل  
فرهنگ عرزاداري و انردوه و عرذاب  
وجدان و خودزنري و قرمره زنري قررار  
ميدهيم. ما تضمين يک زندگي شراد  

 و شايسته انساني ميدهيم. 
سازمان جوانان کمرونريرسرت هرر  
ساله با شرکت خرود در رهه افرترخرار  
)پرايد پراد(، و پخف مروزيرک هراي  
شاد و ترتيب رقص و پايکوبي قصرد  
دارد به جامعه جهاني نشان دهرد کره  
جوانان، زنان و ال جري بري تري هراي  

ايران يرک زنردگري مردرن، انسرانري،  
سکوالر و شاد مثل همه مرردم دنريرا  
مي خرواهرنرد و عرلري رغرم تصرور  
غلطي که جرهروري اسرالمري سرعري  
دارد به جامعه جهاني تحرمريرل کرنرد  
مبني بر اينکه مردم ايران، مرذهربري  
هستند، اکثريت مردم ايرران مرذهرب  
را نميخواهنرد و هرمرراه برا جرنربرف  
سکوالريستي در ايران که يک جنبف  
پيشرو و قوي هسرت، برا ايرن پرديرده  
 ضد انساني در حال جدال هستند. 

#سازمان #جوانان #کمونيسرت؛  
سازمان جوانان #حزب #کمونريرسرت  
#کارگري #ايران ، تا به حال به عنوان  
تنها سازمران سريراسري اپروزيسريرون  
جمهوري اسالمي در اين رهه شررکرت  
کرده و به عنوان يک سازمان پيرشررو،  
آزاديخواه و برابري طلب ،سرکروالر و  
راديکال، خود را نماينده مردم پيشرو  
و در عيرن حرال شرادي طرلرب ايرران  
ميداند و در همه فرصت ها و در همه  
 نقاط دنيا اين را اعالم مي کند. 
 سازمان جوانان کمونيست  

رهه افتخار )پرايد پراد( استکهلم،  
 ٧ ٠٢٢ پنجم  اوت  

 حضور سازمان جوانان کمونيست در فستيوال پرايد و رژه افتخار  
استکهلم سوئد    ٧١٠٢ )پرايد پراد(     

در ادامررره بررررگرررزاري مررريرررز  
اطالعاتي در مرحرل پرارک پررايرد و  
برگزاري سمينار تلويزيوني بمناسبت  
فستيوال پرايد استکهلم، شنبه پنجرم  

، اعضرراء و فررعررالرريررن  ٧ ٠٢٢ اوت  
سازمان جوانان کمونيست، با شرعرار  

ها، زنان   LGBTQ"همبستگي  
افرغرانسرترانري"،     و  و جوانان ايررانري 

پررررررررررررررچرررررررررررررم دفررررررررررررراع  
تر  دوجنسگرايان،  همجنسگرايان،  از 

کرروئريرررهررا، زنرران و   و  نسرکررشرروالرهررا 
جوانان ايراني و افغانستاني را در رهه  
افرررترررخرررار و در خررريرررابرررانرررهررراي  

براال   درکشرور سروئرد    استکهلم  شهر 
  بردند. 

فستيوال پرايد استکهرلرم و نريرز  
رهه)پراد( افتخار استکهلم بزرگترين  
فستيوال و رهه شمال اروپا در دفاع از  

LGBTQ   ها است که هرر سرال
تا سقف هفتصرد هرزار نرفرر برازديرد  
کننده و نزديک به هرفرتراد هرزار نرفرر  
شرکت کننده داشرتره اسرت؛ شررکرت  
کررنررنررده هررا مررتررشررکررل از احررزاب  
سريراسري، نرهرادهررا و سررازمرانرهرراي  

هررا،   LGBTQمرردافررع حررقرروق  
اکتيويست هرا، هرمرجرنرسرگررايران،  
دوجرنرسرگرررايران، تررنسررکرشروالرهررا،  
کوئيرها و انسرانرهراي آزاديرخرواه و  
برابري طلربري بروده کره در ايرن رهه  
حضور بهم رسانده انرد و پريرروزهراي  
خود در مبارزه براي تحقق حقوق اين  
 قشررر جررامررعرره جشررن گرررفررترره انررد. 
امسررال نرريررز طرربررق مررعررمررول هررر  

کررمررونرريررسررت  جرروانرران  سررازمرران  سررال 
کرمرونريرسرت   حرزب  )سازمان جوانان 

ايررران( برره عررنرروان تررنررهررا   کررارگررري 

سررازمرران سرريرراسرري اپرروزيسرريررون  
جمهوري اسالمي در اين رهه شرکرت  
کرد و به عنوان يک سازمان پيرشررو،  
سکوالر و راديکرال، خرواسرتره هراي  

LGBTQ   هرا، زنران و جروانران
ايراني و افغانستاني را نرمرايرنردگري  

 کرد. 
فيلمي که در لينک زير مالحظره  
ميکنيد لحظه اعالم حضور سازمان  
جوانان کمونيست در گزار  پرخرف  

 مستقيم اين فستيوال است. 
 

https://
goo.gl/6NsM8M 
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مقوله، شكل و فرم حكومت يك  
موضوع دائم كشمكف و جدل در  
جنبف ناسيوناليسم پرو غربي است  
و كال مساله اي مفتوح و است.  
موضوعي كه شايد بدون يك جدال  
خونين در اين جنبف دست راستي و  
 ارتجاعي، حل و فصل نخواهد شد.  
در اين جنبف، دو گرايف عمده  
موجود است. گرايف سلطنت طلب  

مشروطه خواه و گرايف    -
جمهوريخواه. گرايف "جمهوريخواه"  
اين صف، كال مقوله دستگاه  
سلطنت را پاشنه آشيل اين جنبف و  
يك مساله مزاحم و مانعي در جهت  
مقبوليت يافتن آلترناتيو اين صف  
در جامعه ميداند.اين گرايف، تال   
"سلطنت طلبان" را براي احياي  
"سلطنت" در ايران را تالشي غير  
واقعي و ناخوانا با واقعيت زمانه و  
جامعه كنوني در ايران مي پندارد.  
بعالوه، دليلي نمي بينند كه باالترين  
پست حاكميت سياسي در شكل  
حكومتي مورد نظر خود را، در  
اختيار اولين فرد ذكور باقيمانده  
خانواده پهلوي قرار دهند و سرنوشت  
آينده جنبف خود را به مكانيسم  
توارث خانوادگي و پهلوي بسپارند.  
"رقابت" براي تعيين مقام اول كشور  
در اين صف بيشتر دل بسته اند. و  
كم نيستند كساني كه در اين صف  
خود را شايسته تر و اليق تر و يا با  
سابقه تر از رضا پهلوي مي بينند.  
دليلي نمي بينند که شانس خود را  
براي احراز پست "مقام اول مملكت"  
از هم اكنون كور كنند و خود را از  
دايره رقابت خارج كنند؟ از طرف  
ديگر، گرايف "سلطنت طلب" اين  
صف، با تكيه بر "تاريخ" شاهان،  
 خود در تال  براي اعاده گذشته اند.  
اين واقعيات تاثير خود را تا  
حدود زيادي بر صفوف جريانات  
مشروطه خواه گذاشته است. از عمق  
و دامنه اين كشمكف در صفوف  
خود مطلع اند. ميدانند كه بسادگي  
نميتوانند پرچم احياي سلطنت را  
حتي در صفوف جنبف راست پرو  

غربي به پرچم غالب و حاكم تبديل  
كنند. بي دليل نيست كه رضا  
پهلوي و برخي ديگر از مبلغين  
اصلي اين جنبف، عوامفريبانه اين  
علم را در دست گرفته اند كه "شكل  
حكومت مهم نيست، مضمون آن  
مهم است." ميگويم عوامفريبانه،  
چرا كه اين جريانات براي لحظه اي  
هم حاضر نيستند از خواست خود  
براي احياي پروهه ارتجاعي سلطنت  
گذشت كنند. از طرف ديگر، اين  
شعار تالشي براي به تعويق انداختن  
سرنوشت اين كشمكف در درون اين  
صف است. تال  ميكنند نيروهاي  
جنبف خود را با اين وعده پوچ  
متحد كنند كه سرنوشت شكل  
حكومتي را در "رفراندوم" آتي در  
ايران تعيين خواهند كرد. از قرار  
مردم "راي" خواهند داد كه آيا رضا  
پهلوي را به پادشاهي "انتخاب" كنند  
يا فرم حكومتي جمهوري را  
برخواهند گزيد. به همين سادگي، به  

 همين پوچي! 
اما اين تبليغات و راه حلها،  
تماما صوري و عوامفريبانه اند.  
نيروي زيادي حتي در خود اين  
جنبف، به اين راه حل ها باور  
چنداني ندارد، و آن را جدي نمي  
گيرد. سلطنت طلبان طوق و دو  
آتشه، كال اين تبليغات و تال  و  
"عقب نشيني" تاكتيكي را، به حال  
جنبف و پروهه خود عميقا مضر  
ميدانند. حاضرند كه حتي از وارث  
سلطنت خلع يد كنند. بيانيه چندي  
پيف پنجاه و اندي از سلطنت طلبان  
و خلع يد از رضا پهلوي تالشي در  
اين راستا بود. اين جريانات حاضر  
نيستند سرنوشت حكومت خود را به  
مكانيسم "انتخابات" و يا "راي"  
مردم بسپارند. براي راه مردم ذره اي  
ارز  قائل نيستند. در كنار احياي  
پروهه سلطنت همزمان به احياي  
دستگاه ساواك و بساط خفقان و  
سركوب، بي تابانه دل بسته اند.  
ميدانند و صريحا نيز ميگويند كه  
سلطنت مقوله اي "انتخابي" نيست.  
موروثي است و از آن رضا پهلوي و  
فرزند ذكور اول محمد رضا پهلوي  
است. پيف از اين نيز مطرح  
ميكردند كه كس ديگري هم حق  

كانديدا شدن براي سلطنت مفروض  
را نميتواند داشته باشد. اما اگر  
تاريخ درسي در اين زمينه براي  
آموختن داشته باشد، بايد گفت  
واقعيت اين است كه مقوله، شكل و  
فرم حكومتي، و يا چگونگي  
تعويض حكومت در باال، در اين  
صف همواره با سركوب و كودتا و  
سر زير آب كردن رقبا همراه بوده و  
راي مردم كوچكترين جايي در اين  

 پروسه نداشته است.  
مضون مشترك سلطنت و  

 جمهوري در اين صف 
اما از نظر مردم آزاديخواه و  
برابري طلب، از نظر ما كمونيستها،  
"جمهوري" راست بورهوايي مورد  
نظر، بر خالف ادعاهاي كاذب شان،  
تفاوت چنداني با "سلطنت مشروطه"  
نخواهد داشت. خاورميانه در  
دورانهاي بسياري پر از  
"جمهوري"هاي سرمايه داري بوده  
است كه "مادام العمر" بوده اند.  
بنوعي، تماما سلطنتي و موروثي  
بوده اند. تنها اسمشان جمهوري  
است. مضمون حكومت جمهوري  
سوريه و اردن پادشاهي و مراكف  
پادشاهي در اساس و پايه يكسان  
اند. و اگر حتي خود تاريخ ايران را به  
عقب ببريم، سلطنت رضا شاه و يا  
جمهوري رضا شاه تفاوت چشمگيري  
نميكرد. رضا شاه ميتوانست رئيس  
جمهور مادام العمر باشد، با تمام  
خصوصيات استبدادي و شيوه هاي  
سركوبگرانه حكومتي كه از خود به  
نمايف گذاشت. تاجگذاري و اعالم  
پادشاهي رضا خان در آن برهه  
تاريخي، خود صرفا انتخابي بود كه  
تحت تاثير فشار اسالميستها و  
پذير  پروهه سلطنت از جانب سردار  

 سپه، صورت گرفت.  
واقعيت مهم و اساسي اين است  
كه سطنت و جمهوري در اين  
كشورها و از جمله ايران تابع  
مقتضيات اقتصادي و سياسي  
يكساني خواهند بود. انباشت  
سرمايه در "اقتصاد كار ارزان"  
ملزومات يكساني براي هر شكل  
حكومتي اعم از سلطنتي و يا  
جمهوري ايجاب ميكنند. و اين  
اصلي ترين مساله در تعيين ويژگي  

ها و يا مضمون حكومت سرمايه در  
 ايران است.  

اما آقاي رضا پهلوي و مدافعين  
شان ميگويند حكومت ايشان  
متفاوت خواهد بود. ايشان مصرند  
كه حكومت شان حتي با سلطنت  
پدرشان تفاوت فاحشي خواهد  
داشت. از جنس ديگري است.  
ميگويند الگوي حكومتي  
مطلوبشان پادشاهي سوئد و و  
دانمارك و هلند است. و تنها و تنها  
اگر "مردم" خواستند، رضا پهلوي بر  
تخت سلطنت جلوس خواهد كرد. و  
ايشان تنها سلطنت خواهد كرد و نه  
حكومت. بالوه ايشان حتي وعده  
موقعيت سياسي و حقوق شهروندي  
در كشورهاي اروپايي را به مردم  
ميدهند. حتي اينگونه تبليغ  
ميكنند كه شرايط زندگي مردم در  
اين كشورها محصول سيستم  
پادشاهي و سلطنتي است. واقعيت  

 چيست؟  
واقعيت اين است كه شرايط  
حكومتي سرمايه در ايران و  
كشورهاي مشابه را نيات  
"خيرخواهانه" و يا "شيطان صفتانه"  
فردي كه در راس اين سيستم قرار  
ميگيرد تعين نخواهد كرد.  
موقعيت سياسي و حكومتي اين  
جنبف را ملزومات و نيازمنديهاي  
سرمايه تعيين خواهد كرد. پايه هاي  
مادي و عيني استبداد و بي حقوقي  
سياسي در ايران را حتي با فرض  
"نيات خير" نميتوان تغيير داد. كال  
در ايران سرمايه داري، با اقتصاد  
متكي به كار ارزان، حتي دمكراسي  
ليبرالي يك پديده غير قابل حصول و  
خيالي است. سود و انباشت سرمايه  
در چنين سيستمي با هر درجه  
آزادي، با كوچكترين ميزان آزادي،  
در تناقض و تضاد است. نميتوان  
آزادي داشت، نميتوان تشكل و  
تحزب داشت و در عين حال سود  
فراوان توليد كرد. رابطه اقتصاد و  
سياست در ايران سرمايه داري  
مشتقي از رابطه سود و ديكتاتوري  
است. در جمهوري اين جريانات نيز  
همانند حكومت سلطنتي ابتدا  
كارگر و كمونيسم را سركوب خواهند  
كرد، تا بدنبال آن بتوانند حق نفس  

كشيدن را از مردم سلب كنند.  
جامعه بايد بداند كه در حكومت  
مورد نظر اين جريانات احزاب  
آزاديخواه و حتي غير درباري ممنوع  
خواهند شد. كال چه سلطنت و چه  
جهموري سرمايه داري در ايران براي  
بقاء خود بايد هر روزه سركوب كنند.  
در حكومت اين جريانات نيز براي  
تحميق و كم توقع كردن مردم به  
مذهب و دستگاه كثيف مذهب  
متوسل خواهند شد. با آخوند  
معامله سياسي خواهند كرد تا  
دستگاه آخوند را براي حقنه كردن  
افيون مذهب در اذهان جامعه حفظ  
كنند. سلطنت مشروطه از نوع سوئد  
و دانمارك در ايران با اقتصاد كار  
ارزان يك توهم و يك اتوپي  
عوامفريبانه بيف نيست. موقعيت  
مادي و سياسي جامعه سوئد  
محصول تال  هاي سيستم انگلي  
پادشاهي نيست. حاصل مبارزات  
كارگران و آزاديخواهاني است كه  
اجازه نداده اند شرايط استبدادي را به  
اين جوامع تحميل كنند. حاصل  
موقعيت مادي جامعه و مختصات  
اقتصادي است كه كارگران به  
سرمايه تحميل كرده اند. حضور  
بقاياي انگل سلطنت در اين جوامع  
نه شاخص موفقيت و اراده مردم  
بلكه محصول ناتواني در بر چيدن  
تمامي اين بساط ارتجاعي در پس  
يك انقالب اجتماعي از نوع انقالب  
فرانسه و انقالب اكتبر است.  
سكوالريسم در اين جوامع محصول  
مبارزات تاريخي و دورانساز عليه  
دستگاه مذهب و سلطنت است.  
بعالوه، سلطنت در جوامعي كه  
كماكان موجود است، نماينده سنت  
 و عقب ماندگي و ارتجاع است.  

 آينده سلطنت 
واقعيت است كه پروهه احياي  
سلطنت يكي از احتمالت سياسي  
در ايران نيست. ممكن است، اما  
محتمل نيست، شانس چنداني  
ندارد. شانس ابقاي سلطنت در  
جامعه بسيار ضعيف تر از شانس  
كليت آلترناتيو راست در فرداي پس  
از جمهوري اسالمي است. فرو   
سلطنت به جامعه در ايران محتاج  
تالشي هركولي است. مساله اين  
است كه مردم رعيت نيستند كه شاه  
بخواهند. ما نيز اجازه نخواهيم داد.  
 آزاديخواهي نيز اجازه نخواهد داد. 

 معضالت پروژه احياي سلطنت در ايران 
 

 علي جوادي
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مضحکه آخرين دوره انترخرابرات  
رئيس جمهور اسرالمري برا نرمرايرف  
تنفيذ و تحليف تکميل شد و به پايان  
رسيد. شروطري هرمرچرون الرترزام بره  
اسالم و قوانين اسالمي، مرد برودن،  
اعتقاد به ولي فقيه، گذشتن از فيلترر  
هاي شروراي نرگرهربران و ... کرافري  
نيسرت و در نرهرايرت حرکرم رئريرس  
جمهور "منتخب" را "رهربرر مرعرظرم"  
بايد تنفيذ کند. و به گفته خميني اين  
تنفيذ تا زماني اسرت کره عرمرل برر  
طبق موازيرن اسرالم براشرد. يرعرنري  
افسار رئيس جرمرهرور هرمرچرنران در  
 دست ولي فقيه باقي خواهد ماند. 

جمهوري اسالمي تال  کرد ترا  
نمايف تنفيذ و تحليف را مفصلتر و  
پر صدا تر از دوره هاي پيرف بررگرزار  
کررنررد. روحررانرري و خررامررنرره اي در  
صحبتهايشان تال  کردند تا قيرافره  
آدمهاي متمدن را برخرود برگريررنرد،  
آرامف داشته باشند و يرکرديرگرر را  
مودبانه مورد خرطراب قررار دهرنرد.  
تمام تال  دست اندرکاران جمهروري  
اسالمي برر آن برود ترا تصرويرر يرک  
حکومت با ثبات و يرکردسرت را از  
خود ارائه دهند. حتي روحاني ليست  
وزراي خود را برا ترائريرد خرامرنره اي  
تعيين کرده بود، تا مانع لگرد پررانري  
هاي رهبر از همان ابرترداي دوره دوم  

 حکومتف شود. 
اما با تمام اين تال  ها رهيم نره  
مي تروانرد مرانرع از شردت گررفرترن  
نزاعهاي دروني خود شود و نره قرادر  
است تغييري در ماهيت خود بعنروان  
يک حکومت جنايتکار و ترروريسرت  

 بدهد.  
بررحررران اقررتررصررادي جررمررهرروري  
اسالمي هر روز افزايرف مري يرابرد.  
فقر و فالکت هر روز بيشتر برر شرانره  
هاي مردم و بويژه کارگران سنگيرنري  
مي کند. روند سريع تخريب و غارت  
محيط زيست زندگي ميليونهرا نرفرر  
را برخرطرر انرداخرترره و برروز فرجرايررع  
بزرگتري را هشدار مي دهد. با وجود  
فضاي امنيتري و سررکروب هرر روز  
اخبار تازه اي از اعرترراضرات عرلريره  
رهيم به گو  ميرسد بانکها در صف  
اعالم ورشکستگي ايستاده اند. آمار  
بيکاري روز برروز براالترر مري رود.  

بيشتر توليد تروسرط شررکرت هرايري  
انررجررام مرريررشررود کرره از رانررت هرراي  
حکومتي استفاده مري کرنرنرد و در  
تملک آيت اله هاي ميليارد، سررداران  
سپاه و آقازاده ها و وابسرترگران آنرهرا  
است. حتي برخرف هراي برزرگري از  
سرمايه داري از حرکرومرت نراراضري  
است. بيشرترر شرهررک هرا و مرراکرز  
صنعتي در تمام نقاط ايرران مرترروک  
شده و به خانه اشباح شربراهرت پريردا  
کرده اند. تال  رهيم بيف از هر چيرز  
بر سر پا نگاه داشتن صنعت نرفرت و  
گاز متمرکز است تا اين منبع مرالري  
را براي برقراي دسرترگراه سررکروب و  
غارت و چپاول خرود افرزايرف دهرد.  
چشم امريرد حرکرومرت بره سررمرايره  
گذاري خارجي دوخته شده و حراضرر  
است هر امتيازي بدهد تا غرب را در  
چرپراول نريرروي کرار ارزان و مرنرابرع  

 طبيعي کشور سهيم کند.  
در اين مريران اترحراديره اروپرا و  
دولتهاي غرب تال  مي کنند ترا از  
اين وضعيت بيرشرترريرن اسرترفراده را  
ببرند. پروشرف ظراهرري و دروغريرن  
دفاع از حرقروق بشرر کرنرار زده شرده  
است. در حاليکره زنران ايرران از هرر  
فرصتي براي دور انرداخرترن حرجراب  
اسالمي استفراده مري کرنرنرد، و در  
همان روزهايي کره چرنرديرن نرفرر در  
اسارتگاهرهراي جرمرهروري اسرالمري  
اعدام ميشوند، نماينده اتحاديه اروپا  
خانم مونيکا مورگيني، حرجراب برر  
سر گذاشته و وقيحانه با خيل جانيران  
 و غارتگران اسالمي سلفي ميگيرد.  
بررزرگررتررريررن مررعررضررل بررانرردهرراي  
مختلف جمهوري اسالمي، ادامه بقا  
برره هررر شررکررل مررمررکررن اسررت. ايررن  
معضل شکراف هراي برزرگري را در  
نظام بوجود آورده و موجب کشمکف  
هاي پايان ناپذير و حتي خونين در آن  
شده است، اما در عريرن حرال ترنرهرا  
نقطه وحدت درون نرظرام هرم بشرمرار  
مرري رود. وحرردترري کرره خررود را در  
سرکوبگري و جنايت نشان مريردهرد.  
گذاشتن تروريست مرعرروف مرحرمرد  
جرررعرررفرررري صرررحررررارودي، قررراترررل  
عبدالرحمان قاسملو، بعنوان ميرزبران  
مراسم ترحرلريرف در حرقريرقرت پريرام  
جمهوري اسالمي است که همرچرنران  

به سياست ترور ادامره خرواهرد داد.  
حتي اگر بين باندهاي رهيرم تروافرقري  
هم شده باشد، شرکرنرنرده و مروقرتري  
اسررت. ايررن ترروافررقررات بررر مرربررنرراي  
گروکشي و باجگيري از طرف مقابرل  
انجام ميشود. چرنرد روز بريرشرترر از  
بازداشت حسين فريدون، برادر رئيس  
جمهور و انتشار پرونده سنگين دزدي  
هاي او نمي گذرد. جناح روحاني هرم  
بنروبره خرود پررونرده اخرترالس هراي  
نجومي باند ولي فقيه را افشاء کررده  
و اعدام هاي بيشمار را به گرردن ايرن  

 جناح مي اندازد.  
سياست ارعاب و سرکروب رهيرم  
سالها است که شکست خورده اسرت.   
در روزهاي اخير شاهرد اعرترراضرات  
کارگري از جمله اعتراضات کارگرران  
نيشکر هفته ترپره و صرنرايرع فروالد  
اهرواز بروديررم. ترجرمررعرات مرردم در  
مقابل موسسات مالي آشکارا عليره  
رهيم و دست انردرکراران غرارترگرر آن  
بود. مردم اجازه نمي دهند که اوبا   
رهيم در زندگي شخصي آنها دخرالرت  
کنند و در هفته اخير اخبار متعرددي  
از گوشمالي اين اوبا  از جمله چرنرد  
آخوند توسط مردم، منتشر شد. نالره  
و شيون از روگرداني زنان و جوانان از  
قوانين اسالمي صحبت همريرشرگري  
آخوندها بر روي منابر و از تريبونهاي  
مختلف است. برحرران اقرترصرادي و  
نارضايتي عمريرق و ترنرفرر مرردم از  
جمهوري اسالمي خود را در عرمريرق  
تر شدن شکافهراي درون رهيرم نشران  
خواهد داد. گستر  بيرف از پريرف  
اعتراضات و به خيابران آمردن مرردم  
اجازه نخواهد داد که رهيم اسالمي با  
نمايشهاي تهوع آوري نظير تنرفريرذ و  
 تحليف به بقاي خود ادامه دهد.  

 تنفيذ و تحليف، پرده آخر يک مضحکه 
 

 بهروز مهرآبادي

  ۳۹ مررداد    ٨٥ روز يکرشرنربره  
کارگر کشت و صنعت نيشکر هرفرت  
تپه در شرعربره اول داديراري دادگراه  
شو  تفهيم اتهام شردنرد. هرمرزمران  
ترعرداد قرابررل ترروجرهرري از کرارگررران  
نيشکر رفقاي خود را همراهي کردند  
و در مقابل دادگاه حضرور يرافرترنرد.   
بنا بر خربرر مرنرترشرر شرده از سروي  
سنديکاي نيشکر هفته تپره اسرامري  
اين کارگرران تروسرط مرديرر عرامرل  
شرررکررت، سرريررامررک افشررار، و بررا  
همکاري حراست، ترهريره شرده و بره  
دادگسررتررري شررو  ارسررال گرررديررده  
است. اتهام اين کارگران شرکت آنرهرا  
در اعتصابات اخير کارگران نيشرکرر  
هفت تپه است. کارگران احضار شرده  

 با سپردن کفالت آزاد شدند.  
در بريررانريره خربررري سرنررديرکرراي  
نيشکر هفته تپه احضار کرارگرران و  
هرگونه پرونده سرازي عرلريره آنران و  
کارگران ديگر برخرشرهرا در سرراسرر  
کشور محکوم شده و آنها خرواسرترار  
لغو کليه اتهامات امنيتي و قضايي  

 عليه کارگران شده اند.  
کرارگررران نرريررشررکررر هررفررترره تررپرره  
دستمزدهاي پرداخت نشرده خرود را  
ميخواهند، خرواسرترار بره رسرمريرت  
شررنرراخررترره شرردن سررنررديررکرراي خررود  
هستند، خواستار پرداخت سهم بيمره  
کررارفرررمررا بررراي پرررداخررت مررقرررري  

کارگر بازنشستره    ٠٤٨ بازنشستگي  
هسرترنرد، خرواسرترار    ٣٥ شده اسفند  

پايان دادن به امنيتي کردن مرحريرط  
کارخانه هستند و چندين مراه اسرت  
که بخاطر اين خواستها در اعرترراض  
و مبارزه هستند. اتحراد مربرارزاتري  
کارگران، تصميم گيري هاي جرمرعري  
آنان در مجمع عمومي براي مرترحرد  
باقي ماندن، حضرور فرعرال خرانرواده  
هاي کارگران، حمايت مردم شرهرر از  
اين مبارزات، در اين مقطع حسراس  
از مبارزات کارگران نيرشرکرر هرفرت  
ترپرره، کررلريرردي و حرريراترري اسررت. از  
خواستها و مبارزات کارگران نيشکر  

 هفت تپه وسيعا حمايت کنيم.  
اعتراضات قدرتمند و متحردانره  
کارگران نيشکرر هرفرت ترپره ترا هرم  

اکنون انعکاس گسترده اي داشرتره و  
مورد حمايت تشکلرهراي مرخرترلرف  
کارگري در داخل و در سرطرح جرهران  
قرار گرفته است. از جمله تشکلهايي  
چون اترحراديره آزاد کرارگرران ايرران،  
سنديرکراي شررکرت واحرد، انرجرمرن  
صررنررفرري کررارگررران برررق و فررلررز کررار  
کرمانشاه، کميته همراهرنرگري برراي  
ايررجرراد تشررکررل هرراي کررارگررري از  
مبارزات اين کارگران حمايت کرده و  
احضار کرارگرران مرعرتررض در ايرن  
کارخانه را مرحرکروم کررده انرد. در  
سطح بين المللي نيز اتحاديره آي يرو  
اف ) فدراسيون بين المللي اترحراديره  
هاي کارگران غذايي، کشاورزي و..(  
کررارزاري در حررمررايررت از کررارگررران  
نيشکر هفت تپه و خرواسرترهرايشران  
اعالم کرده است. کرنرگرره سرراسرري  
اتحاديه هاي کارگري انگرلريرس نريرز  
طي بيانيه اي از مطالبرات کرارگرران  
شرکت نيشکر هفت تپه حمايت کرده  

 است. 
اعتراضات قردرترمرنرد کرارگرران  
نيشکر هفت تپه اکنون در موقعريرت  
حساسري قررار دارد. وسريرعرا از آن  
حمايت کنيم. اخبار اين اعترراضرات  
را رسانه اي کرنريرم و برا حرمرايرت و  
پشتيباني قاطع خود از مربرارزات و  
خررواسررتررهرراي آنرران، در کررنررارشرران  
بايستيم و خواستار لغو فوري پررونرده  
هاي امنريرتري تشرکريرل شرده برراي  
کارگران معترض در اين کرارخرانره و  
توقف احضار و ترهرديرد و فشرار برر  
روي آنان شويم. تشکرل حرق مسرلرم  
کارگران است و سنديکراي نريرشرکرر  
هفت تپه بايد به رسرمريرت شرنراخرتره  
شررود. صررداي اعررتررراض کررارگررران  
نيشکر هفت تپه در سرطرح جرهرانري  

 باشيم. 
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني 
 

Free Them Now 
Shahla.daneshfar2@

gmail.com 
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اعتراض سراسري پرستراران بره  
طرح پرسترار بريرمرارسرترانري و برراي  
پيگيري خواسترهرايشران و فرراخروان  
بازنشستگان در سرراسرر کشروربرراي  
تجمع در مقابرل مرجرلرس اسرالمري  

مررداد و جرنرب و جرو     ٠٨ براي  
گسترده براي برگزاري اين روز برزرگ  
اعتراضي دو خربرر داغ  در هرفرتره  
گذشته است. اين اتفراقرات در کرنرار  
اعتراضات گسترده در محيرط هراي  
کارگري، از جمله ادامه اعرترراضرات  
متحدانه و قدرتمند کارگران نيرشرکرر  
هفت تپه، ادامه اعتراضات کارگرران  
گروه ملي اهواز، ادامه اعرترراضرات  
کارگران قطار شهري اهواز هر يک بره  
نوبه خود نشانه اي از پيرشرروي هراي  
کريرفري جرنربرف کرارگرري و فضرراي  
تعرضي آن در اوضراع پرر جرنرب و  

 جو  امروز جامعه است.  
 تجمع سراسري پرستاران 

مرررداد پرررسررترراران در    ٨٥ روز  
سراسر ايران دست به تجمع اعتراضي  
زدند. فراخوان اعتراض براي اين روز  
از قربررل داده شرده بررود و مروضرروع  
محوري اعترراض آنرهرا مرربروط بره  
طرح جديد پرستار بيمارستانري برود.  
اما موضوع اصلي بره طرور واقرعري  
مشررکررالت اسرراسرري اي اسررت کرره  
پرستاران سالهاست با آنها درگيرند و  
به اشکال مختلف پيگريرر رفرع آنرهرا  
شده اند. قضيه از اين قرار اسرت کره  
دولت در ادامه طرحهاي تعرضي ا   
به بخف هاي مختلرف جرامرعره، در  
رابطه با پرستاران نيز با طرح پرسرترار  
بيمارستاني وارد عرمرل شرده اسرت.  
اولين صدمه اين طرح ايجراد ترفررقره  
در صفوف پرسرتراران ترحرت عرنروان  
متخصص و غير متخصرص اسرت.  
به عبارت روشنترر در شررايرطري کره  
کررمرربررود پرررسررتررار برره بررحرررانرري در  
بيمارستانها تبديل شده اسرت و يرک  
موضوع اعتراض پرستاران، اضرافره  
کاري هاي اجباري و باال بودن شردت  
کار آنها است، دولت براي ارزان ترمرام  
کردن نيروي کار در بيمارسرترانرهرا بره  
طرح پرستار بيمارسترانري روي آورده  
است. طبق ايرن طررح نريرروي جروان  
بيکار بدون طي دوره هراي آمروزشري  
پرستاري از طريق بيمارسرتران و يرک  

آمرروز  سرررپررايرري برره کررار گرررفررترره  
ميشوند. نيرويي کره ترحرت عرنروان  
"غير ماهر" قرار است بيشتريرن کرار  
از گرده ا  کشيده شود و پايين ترين  
سطح مزد بره او ترعرلرق گريررد و برا  
قراردادهراي مروقرت و پريرمرانري بره  
بردگي کشريرده شرود.  پررسرتراران و  
دانشررجررويررانرري کرره آمرروز  ويررژه  
پرستاري را ديرده انرد، بره ايرن طررح  
اعتراض دارند و ميگويند چرا دولرت  
از ميان نريرروي بريرکرار مروجرود در  
ميان پرستاران و پرستاراني کره دوره  
آموزشي خود را تمام ميکنند و وارد  
بازار کار ميشوند،  نريرروي خرود را  
تامين نرمريرکرنرد؟ چررا قرراردادهراي  
پرسرترارانري کره بصرورت مروقرت و  
پيماني به کار اشتغال دارنرد، دائرم و  
رسمي نميشود؟ و حرفشران ايرنرسرت  
که برا اجرراي ايرن طررح اسرترانردارد  
درمان در بيمارستانها پايين خرواهرد  
آمد و جان بيماران به خطر مي افترد.  
روشن است که اينها جنبره هرايري از  
تعرضي است که با اين طرح بره کرل  
جامعه صورت ميگيرد. امرا هرنروز  
تمام ابعاد تعرضي که در طرح دولرت  
نهفته اسرت را بريران نرمري کرنرد. از  
همين رو خرطرري کره در ايرن مريران  
مبارزات پرستاران را تهديد ميکنرد،  
تفرقه در صفوف مربرارزاتري آنران از  
طريق همين طرح است. روشن اسرت  
که جنگ پرستاران با اين نريرروي بره  
کار گرفته "غير متخصص" يا "غريرر  
کررارآمررد" تررحررت عررنرروان پرررسررتررار  
بيمارستان، نيسرت و نربرايرد براشرد.  
بلکه جنگ بر سر توطئه اي است کره  
پشت چنين طرح تفرقه افرکرنرانره اي  
نهفته است. دولت با ايرن طررح و از  
طرريرق  بره کرارگريرري نريرروي ارزان  
"غيرماهر" عمال چماق اخرراج را برر  
روي سر پرستراران شراغرل گررفرتره و  
مرريررکرروشررد بررا ايررن کررار هررمرريررن  
دستمزدهاي زير خط فقر آنان را نريرز  
مورد حمله قرار دهد و شرايط سخت  
تر کاري را به  آنرهرا ترحرمريرل کرنرد.   
پاسخ ما در برابر ايرن تروطرئره گرري  
اتحاد مبارزاتي هرمره پررسرتراران در  
تمام سطوح " ترخرصرصري" و "غريرر  
تخصصي" است. پاسرخ مرا مربرارزه  
متحد همه پرستاران عليه زندگي زير  

خط فقر است. پاسخ مرا تراکريرد برر  
خواستهاي سراسري اي چون افرزايرف  
حقوقها در گرام اول براالترر از سربرد  

ميليون ترومرانري، کراهرف    ٤ هزينه  
فشار کار بر روي پرستاران از طرريرق  
استخدام پرستار به اندازه نياز جامعره  
و لغو اضافه کاري هاي اجباري، براال  
بردن سطح بهداشت و درمان در تمرام  
مراکز درماني و درمان رايگان برراي  
همه مردم است. برنرابررايرن ترمرامري  
کساني کره ترحرت عرنروان پررسرترار  
بيمارستاني به کار گرفرتره شرده انرد،  
حرق دارنررد از يررک زنرردگرري انسررانرري  
برررخرروردار برراشررنررد. بررويررژه مررزيررت  
داوطلبان اين شغرل، عرالقره مرنردي  
آنها به کار در ايرن برخرف خردمراتري  
مهم در جامعه است و بايد به عنروان  
نيروي آماده به کار در برخرف درمران  
آموز  الزم را ببينند و به کار گرفته  
شوند. در مبارزه براي اين خواسرترهرا  
پررسرتراران، دانشرجرويران پررسرترار و  
نرريررروهررايرري کرره بررعررنرروان پرررسررتررار  
بيمارستان قررار اسرت آغراز بره کرار  
کنند، بايد متحدانه کنار هم بايستند   
و تعرضات رهيم اسرالمري را عرقرب  

 زنند.  
پررررسرررتررراران در ترررجرررمرررعرررات  
اعتراضي تا کنونري شران برارهرا برر  
روي گوشه هايري از ايرن خرواسرترهرا  
تاکيد کرده اند، با شعرار مرعريرشرت،  
منرزلرت ، حرق مسرلرم مراسرت، برر  
داشتن يک زندگي انساني تاکيد کرده  
اند. امروز نيز با  قردرت اترحرادشران  
اسررت کرره مرريررترروانررنررد تررعرررضررات  
حکومت اسرالمري را عرقرب زنرنرد.  
خواستهاي پررسرتراران، خرواسرترهراي  
هررمرره مررردم اسررت. وسرريررعررا از  
اعتراضات و خواستهاي آنها حمايت  

 کنيم. 
اولررريرررن ترررجرررمرررع سرررراسرررري  

 ٣١ بازنشستگان در سال  
بازنشستگان برراي سراعرت ده  

مرداد  براي پريرگريرري    ٠٨ صبح روز  
خواستهرايشران فرراخروان بره ترجرمرع  
سراسري در مقابل مجلس اسرالمري  
را داده اند. هفته اي کره گرذشرت در  
واقع هفتره تردارک ايرن گرردهرمرايري  
بزرگ و سراسري برود و مرعرلرمران و  
پرستاران بازنشسته و بازنشرسرترگران  

از ديررگررر بررخررف هررا از شررهرررهرراي  
مختلف بيانيه داده و شرکت خود در  
اين تجمع اعتراضي برزرگ را اعرالم  
داشتند و اين جنب و جو  در سطرح  
سراسري به پا شرده اسرت. بره گرفرتره  
بازنشستگان، در نتيجه اعتراضراتري  
که در چند سال گذشرتره داشرتره انرد،  
دولت متقبل شده اسرت کره در برازه  

ساله، حقوق بازنشسرترگران    ٥ زماني  
سرال    ٠٢ همطراز شود و نيز بعرد از  

براي اولين بار در اليحه بودجره برراي  
بازنشستگان، رديف بودجره در نرظرر  
گرفته شده است. امرا ايرن را کرافري  
ندانسته و خرواسرترار اجرراي کرامرل  
قانرون مرديرريرت خردمرات کشروري  

 هستند.  
در کارگروههاي بازنشرسرترگران  
براي پيگيري خواسرترهرايشران اعرالم  
شده است که دولت مکرلرف اسرت از  

وظررف برازه زمرانري     ۳۱ ابتداي سال  
دوساله، نابرابري موجود، بين حرقروق  
بازنشستگان کشروري ولشرکرري در  
سنوات مختلف را ترعرديرل نرمرايرد.  
همرچرنريرن برراي جربرران مرعروقرات  
حرراصررل از اجررراي نرراقررص قررانررون  
خدمات کشوري، اين ما به تفاوت از  

پررداخرت    ٨٤٣٣ ترا سرال    ٣٢ سال  
 شود. 

اما توده وسيرع برازنشرسرترگران  
ميگويند چرا بازه زماني دو ساله، ده  
سال انتظار بس نيست؟ از جرمرلره در  
بيانيه گروه اتحاد برازنشرسرترگران بره  

مرداد چنين    ٠٨ مناسبت تجمع روز  
آمرده اسرت: "در آغراز سررال مررقرردار  
ناچيزي به حقوقهرا افرزوده شرد و بره  
واقع "حق ما را ندادند، طرح فرالکرت  

اما بازنشستگان همچنان زيرر      دادند" 
خط فقري هولناک قرار دارند و ديگرر  
ترراب و تررحررمررل نررامرره نررگرراريررهررا و  

 مذاکرات فرسايشي را ندارند." 
در اين بيانيره و فرراخروان آنرهرا  
براي تجمع در مقابل مجلس چرنريرن  
آمررررده اسررررت:" گررررروه اتررررحرررراد  
بازنشسترگران، چرنرانرچره از نرامرف  

مشخص است هرمره برازنشرسرترگران  
اعم از کشوري، لشرکرري و ترامريرن  

برا تروجره      اجتماعي را در برمي گيرد 
به عدم دستيابي به مطالبات خود که  
برون رفت از خط فقر و داشتن بريرمره  
اي کارآمد و رايگان و حفظ سالمرت  
صندوق هاي بازنشستگري بروده، برا  
برگزاري تجمعي خواسته هاي خود را  
مررجررددا برره مسررئرروالن يررادآور مرري  

 شود.". 
در ادامرره ايررن برريررانرريرره هررمرره    

بازنشستگان و خانواده هايشان  را به  
شرررکررت وسرريررع در ايررن حرررکررت  
اعتراضي فراخوانرده و مريرنرويسرد:"  
اکنون با شعار خرط فرقرر سره و نريرم  
ميليون، حقوق ما يک و نيم ميلريرون  

مررداد    ۹۶ با صدايي رسا در تجمرع  
در مقابل مجلس شرکت    ۶۱ ساعت  

مرري کررنرريررم. سررپررس چررنررد تررن از  
بررازنشررسررتررگرران قررطررعررنررامرره را برره  
مسئوالن ارائه خواهند کرد و تا پايان  
شرهرريرور در انرترظرار پرراسرخرگرويرري  
مسئوالن خواهيم ماند و در صرورت  
عدم توجه به خواسته هاي برحقمان به  
تجمعات و ترحرصرن روي خرواهريرم  

 آورد.". 
سرره بررنررد مررهررم قررطررعررنررامرره  
پيشنهادي گروه اتحاد بازنشسرترگران  
برون رفت از خط فقر يعرنري؛ )چرهرار  
ميليون(،  داشتن بيمه هاي همگاني  
و درمان رايگان و برداشتن فشارهاي  
امررنرريررترري از فضرراهرراي فررعررالرريررت  
آنهاست. در خاتمه قرطرعرنرامره آنرهرا  
چنين آمده است:" ايرن خرواسرتره هرا  
ازطريق تعدادي از بازنشسرترگران بره  
مسئوالن ارائه مي گردد وخرواسرترار  
پاسخگويي آنان به مرطرالربراترمران از  
طريق يک رسانه عمومري ترا آخرريرن  
روز شهريور هسرتريرم.  چرنرانرچره بره  
مطالبات مرا پراسرخ مرنراسرب داده  
نشود کماکان به تجمعات و ترحرصرن  

 ادامه خواهيم داد.". 
در کنار اين فراخوان دادن هرا و  
اعالم خواست ها بصورت قطعنامه،  

 کارگران در هفته اي که گذشت 
 شهال دانشفر 
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گفتمان ها بر سر اعترراض سرراسرري  
مررداد در گرروهرهراي    ٠٨ براي روز  

مبارزاتي بازنشسرترگران در مرديراي  
اجررتررمرراعرري قررابررل ترروجرره اسررت.   
ميگويند با توجه به تجربيات قربرلري  
ديگر مذاکره ونماينرده فررسرترادن در  
کرار نرخررواهررد بررود. بررلررکره جرمررعرري  
خواهند ايستاد. ميگويند ترنرهرا راه  
اعالم مهلت برراي پراسرخرگرويري بره  
خواسترهرايشران اسرت و اگرر پراسرخ  
نگيرند، دوباره جمع خرواهرنرد شرد و  
اعتراض خواهنرد کررد. مريرگرويرنرد  
خالي بودن صندوق بازنشسترگري بره  
آنها ربطي ندارد و سخنشران خرطراب  
به بطحرايري وزيرر جرديرد آمروز  و  
پرور  اينست که  آقراي برطرحرايري  
شما معاون مديريت و برنرامره ريرزي  
وزير قبلي فرانري بروديرد و يرکري از  
اعضاي هيات مديره صندوق ذخريرره  
فرهنگيان چرا با حضرور شرمرا ترمرام  
موجودي صندوق ذخيره غارت شد و  

شما سکوت کرديد و چگونه شرمرا را  
به عنوان وزير معرفي کردند؟ و بدين  
ترتيب به دزدي هرا و اخرترالس هرا  

 اعتراض دارند. 
در چنين فضايي از اعرترراض و  
مبارزه اسرت کره برازنشرسرترگران بره  
  ٠٨ استقبرال ترجرمرع سرراسرري روز  

 مرداد ميروند. 
نررکررترره قررابررل ترروجرره در چررنرريررن  
فضايي پيامرهراي هرمربرسرترگري برا  
بازنشستگان اسرت. از جرمرلره گرروه  
معلمان نوزده اسفند طي بريرانريره اي  
حمايت خود را از فراخوان اعتراضري  
بررازنشررسررتررگرران اعررالم داشررترره و  
مينويسند: "نظر بره ايرنرکره اهرداف  
صنف بازنشستگان وشاغلين در يرک  
راستا وباهم مرتبط هستند. بنابراين  
دست دردسرت هرم و دو  دردو   
بازنشستگان فررهريرخرتره مرترحرد و  
يکصدا در صفي متحد فرياد عدالت  

مرررداد برره    ٠٨ خرواهري مران را در  

 گو  مسئولين مي رسانيم.". 
خالصه کالم ايرنرکره  اعرترراض  
اصلي بازنشرسرترگران، اعرترراض بره  
زندگي زير خط فقر، بره تربرعريرض و  
نابرابري ، به محروميت از بيمه هراي  
اجرتررمراعرري و درمران رايرگرران ، برره  
اختالس ها و حقوقهاي ميليراردي و  
بي تامين مطلقشان برعرد از سرالرهرا  
کار و مشقت اسرت.  و ايرن صرداي  
اعتراض کل جرامرعره اسرت و برايرد  
وسيعا از آن حرمرايرت کررد. آخرريرن  
  ٣٥ تجمع بازنشستگران در اسرفرنرد  

بود. تجمعي که ده هرزار نرفرر در آن  
شرکت داشتند و برا شرعرارهراي يرک  
اختال  کم بشره مشرکرل مرا حرل  

ميليون، حقوق ما    ٤ ميشه، خط فقر  
يک ميليون، معيشت، منزلرت، حرق  
مسلم ماست، اعتراضشان به زندگي  

 زير خط فقر را اعالم داشتند.  

به نظر ميايد من و خيلي از بچره  
هاي دوران من خاطررات مرترفراوتري  
نسبت به پدر جنايتكار ايشان داريرم.  
فرراطررمرره صررادقرري در بررخررشرري از  
صحبتهرايرف مريرگرويرد " ... مرن  
خيلي از وقرايرعري را کره در جرريران  
انقالب اتفاق افتاده چون بچه برودم از  
نزديک تجربه نکردم. من بچه برودم و  
حاال بايد بروم و ببينرم در کرردسرتران  
چه اتفاقي افتاده يا ماجراي هويردا و  

دانرم،    ها چه بروده. وقرتري نرمري   اعدام 
اصالً صالحيت ابراز نرظرر دربراره آن  
قضايا را ندارم. وقتي که من سکوت  

هرا    دانرم، آدم   گويم نمري   کنم يا مي   مي 
برازي    خواهم لر    کنند که مي   فکر مي 

کنم. اما واقعيت اين اسرت کره مرن  
اي نرداشرترم کره دربراره    خيلي عرالقره 

وقايع کردسرتران برخروانرم برا ايرنرکره  
دانم آن مقطرع هرم خريرلري مرهرم    مي 

است. ممکن است يک روز اين کار را  
بکنم و ببينم اتفاقات کرردسرتران چره  
بوده و نرقرف پردر مرن چره بروده." .  
ايشان ميگويد بچه بود و از نرزديرك  
وقايع كردستان را ترجرربره نركررده و  
عالقه اي نداشته در مورد  بخوانرد  
و حاال هم ميگويد شايد يك زمرانري  
در مورد  بخواند. اما براي مرن بره  
عنوان يك بچه يازده ساله شرنريردن و  
لمس و تجربه وقايع كردستان عرالقره  
و انتخاب نبرود، واقرعريرت و جرزئري  
جدايي ناپذيرر از زنردگري روزمرره ام  
بود. هر لحظه نگران برودم كره كردام  
عضو خانواده ام و يا خواهر و برادر و  
يا پدر و مادر كدام يرك از دوسرترانرم  
قرار است به حكم خلخالي تبعيد و يا  
اعدام بشوند. من انتخرابري نرداشرترم  
وقتي اشكها و زجه هاي مادر نسرين  
و شهال كعبي را در مرراسرم برعرد از  
اعدامشان ديدم. در آن زمران مرغرز  
جوانم نميتوانست هضم كند كره چررا  
شهال و نسرين كه دو انسان مهربان و  
نازنين و دو پرسرتراري برودنرد كره در  
بدتريرن شررايرط وظريرفره پررسرتراري  
خودشون را انجام دادنرد برايرد اعردام  
شوند. من انتخابي نداشتم وقتي هرر  

بار با شنيدن اسم پدر جالد اين خرانرم  
نفس در سينه ام حبس ميشد ، چررا  
كه هر برار شرنريردن اسرمرف بره ايرن  
معني بود كه آدمهايي را كه دوسرت  
داشتم تبعيد و يا اعردام مريرشردنرد.  
پدر جرنرايرتركرار ايشران بسريراري از  
لحظات شاد كرودكرانره را از مرن و  
هزاران كودك ديگر گرفرت و خرون و  
اعدام و خشونت و ترس را جايگرزيرن  

 آن كرد. 
فاطمه صادقي ميگويد : " مرن  

هاي خرودم را دارم. الرزامري    دغدغه 
ندارم چيزي که براي پردر مرن جرالرب  
بوده براي من هم جالب باشد ... " .  
درست است، ايشان نبايد با پدر  و  
جناياتي كه كرده تداعي بشود. پدر و  
مادر انتخابي نيرسرترنرد و يرك برچره  
كنترلي روي شخصيرت و عرمرلركررد  
پدر و مادر  ندارد. اما اين خانم كه  
حاال ديگه بچه نيست و حق انتخراب  
دارد ، ميتواند از پدر  دفاع نكند و  
خود  را به بيراهه نرزنرد كره اطرالع  
ندارد پدر  چه جنرايراتري مررتركرب  
شده و بايد برود در مورد  بخروانرد.  
جنايات خلخالي در هرمره جرا ثربرت  
شده است. آيا فاطمه صادقي كه اسرم  
خود  را ' پژوهشگر علوم سيراسري '  
گذاشته است عكس مشرهرور اعردام  
به دستور خلخالي در سنرنردج را كره  
در آن برادران ناهيد در حاليكه يركري  
از آنها زخمي بودند و اعدام شدنرد را  
نديده است؟ ايشان الزم نيرسرت بررود  
كردستان تحقيق كند كره پردر  چره  
جناياتي مررتركرب شرده، ترمرام ايرن  

 اسناد روي اينترنت وجود دارد . 
ميگويند انسان حس همدردي با  
همنوعف را دارد ولي به نظر ميرايرد  
اين حس همدردي در فاطمه صادقري  
وجود نردارد. مسرئرلره ايرنرسرت كره  
فاطمه صادقي ميخرواهرد جرنرايرات  
پدر  را توجيره كرنرد. از نرظرر مرن  
كسي كه جرنرايرتري را تروجريره و يرا  
سرپو  مريرگرذارد در ارتركراب آن  

 جنايت سهيم است.  

من  و "قصاب  
كردستان"و  

دخترش فاطمه  
 صادقي خلخالي 

 

 شيوا محبوبي

عليرضا تاجيرکري کره  از سرن  
سالگي در  بازداشرت بسرر مري    ۶۳ 

مرداد تروسرط    ۶۳ برد، سحرگاه روز  
رهيم جنايتکار جرمرهروري اسرالمري  
اعدام شد. عليرضا تاجيکي در سرال  

  ۶۳ زماني که فقط نوجواني    ۶۹۳۶ 
ساله بود بنا بره اترهرامري کره بره او  
نسبت داده شده برود يرعرنري قرترل و  
تجاوز دستگيرشد و پرس از مردتري  
حکم اعدام وي صادر گرديد. کميرتره  
بيرن الرمرلرلري عرلريره اعردام، اعردام  
جنايتکارانه عليررضرا تراجريرکري را  
شديدا محکوم مي کنرد. جرمرهروري  
اسالمي بايد از هر سوي تحت فشرار  
قرار گيرد که به اعدامها در ايرران و  
برويرژه اعردام کرودکران و نرروجروانرران  

 خاتمه دهد. 
عليرضا تاجيکي که يکبار قررار  
  ۷۱ بررود در در روز يررکررشررنرربرره  

در    ۶۹۳۳ مره(    ۶۳ ارديبهرشرت ) 
آباد شيراز اعدام شرود بره    زندان عادل 

دليل تالشهاي فعالين عرلريره اعردام  
در ايران و دنيا توانسته بود از مهلکه  

 مرگ بطور موقت نجات يابد. 
نسرين ستوده که زماني وکرالرت  
عليرضا را بر عهده داشت در براره او  
در فيس بوک خود قبال نروشرتره برود  

ي او نرقرراط ابرهررام    کره:  "در پررونرده 
بسياري وجود دارد که صدور چرنريرن  

حکمي را با شبهات زيرادي مرواجره  
سرازد، امرا در بردترريرن فررض،    مي 

عليرضا تاجيکي در زمان ارترکراب  
سال بيشتر نداشرتره    ۶۳ جرم اتهامي  

 است." 
بنا به گزار  سازمان عفو بريرن  
الملل عرلريررضرا تراجريرکري پرس از  

روز در سلول    ۶۳ دستگيري به مدت  
انررفرررادي در آگرراهرري شرريررراز، برردون  
دسررترررسرري برره خررانررواده و وکرريررل،  

فشرار و شرکرنرجره    نگهداري و تحرت 
مجبور به اعتراف علريره خرود شرد.  

هرا در دادگراه    اين نوجوان زنداني برار 
گناهي خود را اقرار داشته اسرت،    بي 
او را   «اعتررافرات »حال دادگاه    بااين 
عرنروان مردرک در طرول دادرسري    به 

عليه او پذيرفرتره و عرالرغرم فرقردان  
هرگونه مدرک و سند معتبر ديرگرري  
عليه عليرضا تاجيکي او را به اعدام  
 محکوم کرد و به مورد اجرا گذاشت. 
اعدام عرلريررضرا تراجريرکري در  
زماني روي مري دهرد کره فردريرکرا  
موگريني مسئول سياسرت خرارجري  
اتحاديه اروپرا در صرحرن مرجرلرس  
اسالمري برا آدمرکرشران جرمرهروري  
اسررالمرري عررکررس مرري گرريرررد.  
دپيلماتهاي خارجري بريرشررمرانره در  
ديدار نمايشي زندان اوين مشرارکرت  
مي کرنرنرد و آنروقرت ربرل کروفرلرر،  

مسررئررول امررور حررقرروق بشررر دولررت  
آلمان، يک روز قبل از اعدام عليرضا  
تاجيکي نگراني خرود را نسربرت بره  
اعدام وي در ايران اعرالم مري دارد.  
اعدام عليرضا تاجيکي و نروجروانران  
ديررگررر در ايررران سررنررد ديررگررري بررر  
مرحررکرومرريرت نرره فررقرط جرمررهرروري  
اسالمي بلکه همه دولترهرايري اسرت  
که به خاطر منافع سودپرستانه خرود  
با جمهروري اسرالمري بره سرار  و  

 مماشات مي پردازند. 
عليرضا تاجريرکري مرتراسرفرانره  
توسط جمهوري اسالمي اعردام شرد  
ولي هنوز دههرا نروجروان ديرگرر در  
ايران در رديرف اعردام قررار دارنرد.  
هزاران نفر ديرگرر هرم در زنردانرهراي  
ايران با حکم اعدام مواجه هسرترنرد.  
بايد به تمام توان به کمک اعدامي ها  
در ايرن شتافت و آنرهرا را از مررگ  
نررجررات داد. مرراشرريررن آدمررکررشرري  
جمهوري اسالمي را  بايد با مربرارزه  
و اعتراض دسته جمعي و فشار بريرن  

 المللي به توقف کشاند. 
 

 کمبته بين المللي عليه اعدام 
اوت    ۶۱  -۶۹۳۱ مرداد    ۶۳ 

 ۷۱۶۲ 

 جمهوري اسالمي عليرضا تاجيکي را اعدام کرد! 
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 نشريه حزب 

 کمونيست کارگري 
 

 سردبير: خليل کيوان
 

 مسئول فني: سهند مطلق
 

 anternasional@yahoo.comايميل: 
 

 انترناسيونال هر هفته روز جمعه منتشر ميشود

اسماعيل عبدي دبريررکرل سرابرق  
وعضو ارشد کانون صنفري مرعرلرمران  
ايرران کره پرس از اعرترصراب غررذاي  

روزه درمرخصي بسر مري    ٠٢ سخت  
برد، در پنرجرم مرردادمراه از مرقرابرل  
منزلف توسط مامورين امنيرتري بره  
شيوه اي وحشيانه بازداشت ومرجرددا"  

زنردان اويرن مرنرترقرل    ٠٥٣ بره برنرد  
نرفرره    ٨٠٣ گرديد. اعتراض بريرانريره  

فعالين کارگري و معرلرمران بره ترداوم  
تعقيرب قضرايري و حربرس فرعرالريرن  
کارگري و معلمان و فعالين اجتماعي  
از جمله نرمرونره هراي اخريرر آن چرون  
بازگرداندن مجدد اسماعيل عبدي بره  
زندان، بازگرداندن محسن عمراني بره  
زندان در نهم مردادماه بعد از سه روز  
مرخصي، تبعيدعلري اکربرربراغرانري،  
فشار بربرهرشرتري از اعضراي کرانرون  
صنفي معلمان  وجعرفرر عرظريرم زاده  

روز حرکرم    ٣٨ فعال کارگري، صدور  
تعليقي بمدت سره سرال برراي طراهرر  
قادر زاده و يکسال تعليقي براي رضرا  
مسلمي زندان است. در ايرن بريرانريره  

اسرفرنرد    ٨٣ معلمان و کارگرن گرروه  
حمايت خود را از اسماعيل عربردي و  
خواستهايف که همرانرا لرغرو احرکرام  
امينتي صادر شده براي کليه فعالريرن  
کارگري، معلمان و فعالين اجتماعري  
اسرت، اعرالم کرررده و بررا ترراکرريرد بررر  
همسرنوشتي مشترک همه معرلرمران،  
کارگران ومزدبگيران خواسرترار آزادي  

 وي شده اند.  
امضاء کنندگان ايرن بريرانريره برر  
حضور موثر همه تشکلهاي مسترقرل  
کارگري و بويرژه کرانرونرهراي صرنرفري  
مررعررلررمرران در سررراسررر کشررور بررراي  
محکوم کردن وجلوگيري ازادامه ايرن  
فشارها و تال  همه اين تشرکرل هرا  
بمنظور ايجاد شرايط امن و آزاد براي  
فعاليتهاي اعتراضي جهت پريرگريرري  
مطالبات حرق طرلربرانره مرعرلرمران و  
کارگران وهمه مرزدبرگريرران جرامرعره  
تاکيد کرده اند. بيانيه اعرالم مريردارد  

که همانگونه کره مررخصري و آزادي  
موقرت اسرمراعريرل عربردي حراصرل  
ايستادگي و مقراومرت وي و کرارزار  
همبستگي جهاني برود، اکرنرون نريرز  
آزادي دوباره اسماعيل عبدي در گررو  
حمايت هاي وسيع معلمان وکرارگرران  
و افکرار عرمرومري جرامرعره ايرران و  
سراسر جهان است. اين بيانيره ضرمرن  
قدرداني از حمايت هراي ترا کرنرونري  
همه تشکل هاي صرنرفري مرعرلرمران،  
کرارگررران، دانشررجررويرران، نررهرراد هرراي  
اجترمراعري مردنري، شرخرصريرت هرا  
وسازمانهاي مستقل بين الرمرلرلري را  
براي کمک به پايان دادن به ادامره ايرن  
وضعيت غير قابل قبول فرا خوانرده و  
بر حمايت از مبارزات برحق معلرمران  

 و کارگران تاکيد کرده است. 
کررمررپرريررن بررراي آزادي کررارگررران    

زندانري، حرمرايرت قراطرع خرود را از  
خواسرترهراي اعرالم شرده در بريرانريره   

نفره فعالين مرعرلرم و کرارگرري    ٨٠٣ 
 اعالم ميدارد.  

اسررمرراعرريررل عرربرردي، مررحررسررن  
عمراني دو تن از معلرمران مرعرتررض  
زنداني و آتنا دائمي از فعالين دفاع از  
حقوق کودک، حقوق زن و عليه اعردام  
و تمامي زندانيان سياسي بايد  فورا و  
بدون قيد و شرط آزاد شوند. ترمرامري  
احرکررام امررنريررترري صرادر شررده بررراي  
فعالين کارگري، معلمران و فرعرالريرن  
اجتماعي بايد فرورا لرغرو شرود و بره  
تعقيب و تهديد فرعرالريرن کرارگرري و  
مردم معترض و احضار آنان به دادگاه  
و تهديد دائمي زندگي و معيشترشران  

 بايد خاتمه داده شود.  
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني 
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فعال کارگري و    ٠٥١ در حمايت از  بيانيه  

معلمين در اعتراض به بازداشت اسماعيل  

عبدي و تداوم تعقيب و حبس ساير فعالين  

 اجتماعي 

به گزار  منتشر شرده از سروي  
سنديکاي شرکت واحد رضا شرهرابري  
عضررو هرريررات مررديررره سررنررديررکرراي  
کارگران شرکت واحد براي جلروگريرري  
از ضبط ملک وثريرقره گرذار تروسرط  
دادستاني همراه باتعردادي ازاعضراي  
سنديکا و خانواده ودوسرتران سراعرت  
شف و بيست دقيقه بعد از ظرهرر روز  
هفدهم مرداد به زندان رجرايري شرهرر  
مراجعه کرد. بدين ترتيب دادسرترانري  
تهران، از طريق اعمال فشار به وثيرقره  
گذار ، رضا شهابي را براي ترحرمرل  
سرره مرراه حرربررس ديررگررر برره زنرردان  

 بازگرداند.  
  ٢٣ خررداد    ٨٨ رضا شهابي در  

هنگام رانندگي با اتوبوس و جابجراي  
مسافران توسط نريرروهراي امرنريرتري  

مراه فشرار در    ٨٣ بازداشت و پس از  
اويررن برره شرف سررال    ٨٣٣ انرفرررادي  

حبس و پرداخت مبلغ هفت ميرلريرون  
و پانصد هزار تومان جريمره نرقردي و  
پن  سال محروميت از فعاليرت هراي  

دادگراه    ٨٥ سنديکايي از سوي شعبه  
 انقالب محکوم گرديد. 

رضا شهابي بره دلريرل جرراحرات  
ناشي از خشنوت نيروهاي امرنريرتري  
در هرنرگرام برازداشرت و هرمرچرنريرن  
بازجويي هاي طوالني و طاقت فرسرا  
از ناحيه گردن و کمر آسيب هاي جدي  
ديد و بره خراطرر ايرنرکره مسرئروالن  
قضايري برا درمران وي در خرارج از  
زندان مخالفت مري کررد، او در سره  
مرحله ناگزير دست به اعتصاب غرذا  
زد و به علت وخرامرت جسرمرانري بره  
بيمارستان منتقل گرديد. شهابري در  

دو مرحله از ناحيه گردن و کمر تحرت  
عمل جراحي قرار گرفت و برا ترايريرد  
پزشکي قانوني و برراي طري مرراحرل  
درماني به مرخصي پرزشرکري اعرزام  
شد. با وجوديکه مرخصري پرزشرکري  
جررزو دوران مررحررکررومرريررت زنرردانرري  
محسوب ميشود، اکنون دادسرترانري  
با بيشرمي تمام مدعي است کره سره  
ماه از مرخصي پزشکي رضرا مرورد  
تاييد قرار نگرفتره اسرت. برر هرمريرن  
اساس دسرترور ضربرط وثريرقره او را  

 صادر کرده است.  
سنديکاي شرکت واحد اين اقردام  
را محکوم و خواستار آزادي بدون قيد  
و شرط رضا شهابي شهابي و تمامري  
کارگران و معلمان دربند و لغو احکام  
زنردان برراي ابرراهريرم مرددي و داود  
رضوي دو عضرو ديرگرر سرنرديرکراي  

سال حکم دارنرد،    ٥ واحد که هر کدام  
 شده است.   

جررمررهرروري اسررالمرري فررعررالرريررن  
کارگري، معلمان و فعالين اجتماعري  
را با اتهامات امنيتي همرواره ترحرت  
فشار و پيگرد قرار ميدهد، براي آنهرا  
احکام زندان صادر ميکرنرد، آنرهرا را  
دستگير و زنداني ميکند و وقتي هرم  
زيرر فشرار اعرتررراضرات اجرتررمراعرري  
ناگزير به آزاد کرردن آنرهرا مريرشرود،  
برايشان وثيقه هاي سنگيرن ترعريريرن  
ميکند، براي اينکه فشار زندان را برر  
روي سر آنها و خانواده هايشان و کرل  
جررامررعرره نررگرراهرردارد. از جررمررلرره در  

کررارگررر مررعررترررض    ٥٠ مرررداد  ٨٥ 
نيشکر هفت تپه با قررار وثريرقره آزاد  
شدند. هم اکنون جرعرفرر عرظريرم زاده  

رئيس هريرات مرديرره اترحراديره آزاد  
کارگران ايران نيز با معضل وثريرقره و  
فشارهاي دسترگراه قضرايري برر روي  
کسررانرريررکرره بررراي آزادي وي وثرريررقرره  
گذاشته اند، روبروست. بايرد ترمرامري  
وثيقه هاي تعيين شده براي فرعرالريرن  
کارگري، معلمان و مرردم مرعرتررض  
لغو شود و آزادي بدون قريرد و شررط  

 آنها اعالم شود.  
کررمررپرريررن بررراي آزادي کررارگررران  
زندانري در کرنرار سرنرديرکراي واحرد  
بازگرداندن رضا شهابري بره زنردان را  
شديدا محکوم و خواستار آزادي بدون  

 قيد و شرط او است. 
يک کارزار مهم معلمان، کارگران  
و فعالين اجترمراعري، کرارزار عرلريره  
امنيتي کردن مبارزات است، باترمرام  

 قدرت به اين کارزار بپيونديم.  
کارگران زنداني، معلمان دربند و  
همه زندانيان سياسي بايد فورا و بدون  
قرريررد و شرررط آزاد شررونررد. احررکررام  
امنيتري صرادر شرده برراي ترمرامري  
فعالين کارگري، معلمان و فرعرالريرن  

 اجتماعي بايد لغو شود.  
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 باز گرداندن مجدد رضا شهابي به زندان محکوم است 

 رضا شهابي بايد فورا آزاد شود 


