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با بازگشايي سال تحصيلي جديد در 
اول مهر، از يک طرف موجي از شور 
و انرژي و اميد، ميليونها خانـواده و    
ميليونها دانش آمـوز و دانشـجـو و          
معـلـم را بـه حـرکـت و تـکـاپـو در                     
مياورد و از طـرف ديـگـر بـا شـروع            
سال تحصيلي موجي از نـگـرانـي و        
خشم و اعتراض، ميليونها خـانـواده     
را در بر ميگيرد، خانواده هايـي کـه     

تــوان فــرســتــادن فــرزنــدان خــود بــه           
مدرسه را ندارند، خانواده هـايـي کـه      
به سختي و با کـمـتـريـن امـکـانـات            
ـنـد    کودکانشان را به مدرسه ميفرست
ـيـت آمـوزش             ـف و نگران ايمني و کـي
پايين و تدريس خـرافـه بـه کـودکـان            

 هستند. 
 

ـلـي جـديـد، امـا سـال                   سال تـحـصـي
نگراني شديد مقامات حکومت نيز 

ـيـروي عـظـيـم            هست. ميدانند اين ن
متنفر از اين حکومت و ايـن نـظـام،      
مصمم تر، روشن تـر و آمـاده تـر از            
هميشه وارد ميدان مبارزه ميشـود.  
به همين علت هنوز اول مهر نرسيـده  
فشار بر معلمان معترض را تشـديـد   
کـــرده انـــد تـــا جـــلـــو گســـتـــرش               
مبارزاتشـان را بـگـيـرنـد. امـا ايـن                 
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اختالفات دروني دستگاه هـيـئـت    
حاکمه جمهوري اسالمـي بـه قـدمـت         
عمر اين حکومت و همزاد آنسـت. در     
دوره هاي مختلف دعـواهـاي درونـي        
حکومت بي وقفه، با داليل و بـروزات    
متفاوت، اينجـا و آنـجـا سـر بـرآورده              
است. جناحهاي مختلف رژيم به جـان    
هم افتاده اند و براي بقا و بدست آوردن 
امکانات بيشتـر و گسـتـرش دامـنـه            
اقتدار خود، زير پاي يکديگر را خالـي  
کــرده انــد. دســتــجــات و بــانــدهــاي              
ـا تـحـت       حکومتي بنا به مصلحت و ي
فاکتورهاي متفاوت به هم پيوسـتـه و     

 يا از هم گسسته اند.  
در اين مـيـان کشـمـکـش رابـطـه            
ـا غـرب و بـويـژه               جمهوري اسالمـي ب
امريکا يکي از مهمـتـريـن، پـيـچـيـده          
ترين و در عـيـن حـال قـديـمـي تـريـن               
ـانـدهـاي     موضوع مورد مشاجره بين ب

 حکومتي بوده است.
خامـنـه اي بـعـنـوان سـکـان دار                
اصلي و بخش تعيين کننده در قـدرت  
سياسي در جمهوري اسالمي بـعـنـوان    
پدر خوانده و تيولدار تنـظـيـم درجـات       
رابطه با غـرب، اعـمـال قـدرت کـرده              
اســت. تــالــشــهــاي ديــگــر بــانــدهــاي          
ـا         حکومتي براي حل و فصل رابـطـه ب
غرب، بدون تاييد و قبول هژمـونـي او     
از خط قرمزهاي تعيين کننده واليـت    

 است.
بخش اساسي و محتواي هويـتـي   
اسالم سياسي نوع جمهوري اسالمي، 
اساسا در کشمکش با امريکا و غرب 
ـابـد و خـالـصـه مـيـشـود.                بروز مي ي
سياست کالن ديپلماتيک و مداخله ها 
و ماجراجويي هاي نظامي و امنيـتـي   
برون مرزي اسـاسـا مـنـطـبـق بـر ايـن               
کشمکش بنيان نهـاده شـده اسـت. از           
دعواي صدور انقـالب و چـرب کـردن          
ــ                 سبيل انـواع دسـتـجـات اسـالمـيـ 
تروريستي و ادعاي رهبري مسلـمـيـن    
ـا         جهان، گذشتن راه قدس از کـربـال، ت
محو اسراييل، تالش براي دست يابـي  
به تسليحات هسته اي تا مرگ بر ايـن  
و آن، از درگيريهـاي درون خـانـوادگـي         
حکومتـي و عـروج اصـالح طـلـبـان               
حکومتي رنگارنگ تا طيف هاي ريز 
و درشــت ذوب شــدگــان در واليــت،             
درون مــايــه و خــمــيــره اصــلــي اش               

ـا شـيـطـان           خصومت مهندسي شـده ب
بزرگ يا براي نزديکي و حسن رابطه با 
آن اســت. بــراي ضــربــه زدن بــه بــانــد               
ـا           حريف، اتهامي باالتر از ايـجـاد و ي
ـا شـيـطـان              حتي هموار کردن رابـطـه ب

 بزرگ وجود ندارد.  
اما علـيـرغـم هـمـه هشـدارهـا و              
بيدارباشـهـا و رصـدهـاي امـنـيـتـي،               
ظاهرا ايـن شـيـطـان مـداومـا مـوفـق               
ـا رخـنـه و                   ـا انـقـالب نـرم، ب ميشود ب
هجوم فرهنگي، از بشقاب ماهواره تا 
ـلـب              مذاکرات هسته اي، حـتـي در ق
سپاه و ارتـش، دل بسـيـاري از مـهـره              
هاي درشـت حـکـومـت اسـالمـي در             
باالترين پستها را ببرد. ايـن شـيـطـان          
مداوما از اين و آن حـزب دسـت سـاز          
ـامـه هـاي          ـا روزن باندهاي حکومتي ت
ـاسـت،       خودي که با رانت جناحها سـرپ
ـازاده هـاي              همه را اغوا مـي کـنـد. آق
گردن کلفت، يا عاشق سينه چـاک ايـن     
ـا شـمـشـيـر              شيطان اند يا عليـه اش ب
ـالـي در رزم و                 چوبين در جـدالـي خـي
ـا          نبردند. دعوا ويا سازش در رابـطـه ب
غرب، بخشي از دست يابي و مـحـروم   
شدن از خان يغماي اختالسها و رانـت      

 ها و بريز و بپاش هاست.
ـا   تاريخ اين کشمکش ديرينه اما ب
دور جديد مذاکرات و توافقات آشکـار  
و پنهان هسته اي ورق خورده و پوستـه  
ــمــي اش را پــاره کــرده اســت.                  قــدي
مقررات بازي دارد تغييـر مـي کـنـد.         
اسرار مگو عيان تر گـفـتـه مـيـشـود.         
موقعيت اسـتـراتـژيـک جـنـاح هـا در                
رقابت و کسب هژموني حکومتي نيز 
بــه تــنــاســبِ تــاثــيــر در ايــن رونــد،                
دستنخوش تغـيـيـرات جـدي گـرديـده           
است. بر همين متـن دعـواهـا شـکـل          
عريان تري بخود مـي گـيـرد. تشـنـج           
بين جناح هاي حکومتي با فـروريـزي     
ـا امـريـکـا شـمـايـل                   تابوي مـذاکـره ب
ـا،                ـابـد. بـرهـمـيـن مـبـن جديدي مي ي
حمالت طرفين به يکديگـر حـاکـي از        
تغييري آشکار در تناسب قـواي بـيـن        

 آنان نيز هست.
ـا              خامنه اي سکـان دار رابـطـه  ب
غرب، عليرغم قدرت مافيايي واليت 
ـانـه       فقيه اش، ناچار به نرمش قـهـرمـان
است و در عـوض جـنـاح ديـگـر ايـن               
رويکرد اجـبـاري را بـه حسـاب خـود              
ـازيـگـري در مـيـدان                بعنوان فاتـح و ب

ـاريـخـا و           ممنوعه اي ميداند که در ت
 اساسا در تيول رقيب بوده است. 

رفسنجاني به نيابت جـنـاح هـاي        
وابسته به خـود  نـظـيـر طـيـف هـاي                  
متنوع اصالح طلبان و حتي بـخـشـي      
از به اصطالح اصول گريان، آشـکـارتـر    
و بي پرده تر اين برتري را با انتقـادهـا،   
سرزنش ها و خط و نشان کشيدنها بـه  
رخ طرف مقابل مي کشد. عـلـيـرغـم        
ـا مـحـکـومـيـت                   ـاوانـش را ب اينکـه ت
"آقازاده اش" مـي پـردازد، از بـرحـذر               
کـردن رژيــم اســالمـي در مـداخــالت            
منطقه اي که نقش هويتي جـمـهـوري      
اسالمي در عمليات برون مـرزي اش      
را دارد امتناع نمي کـنـد. آشـکـارا از          
ــگــر                    ــمــن و دي ــه در ي عــدم مــداخل
منازعات منطقه اي و عـادي سـازي       
روابط با جهان که معنايي بجز عـادي  
ـا غـرب نـدارد دم مـي                سازي رابطه ب

 زند.
روحاني عليرغم توپ و تشرهـا و    
ـا سـران             تذکرهاي تند، خـامـنـه اي، ت
سپاه و کيهان شريعتمداري، صـريـحـا      
از ايـجـاد رابـطـه و تـعـامـل جـهـانـي                   
ـام تـبـريـک بـه               صحبت ميکند. با پـي
ـان (روش                  مناسـبـت سـال نـو يـهـودي
هشنا) پرده تابوي بـه قـول خـودش "             
تعامل با جهانيان" را بيشتر مي درد.    
ـا کسـي سـر                با تاکيد بر اينکـه "مـا ب
جنگ نداريم" بر عادي سازي و نرمـال   
ـا     کردن عرفهاي معمول تنظيم رابطه ب
غرب پا فشاري ميکند. در عين حـال   
اميد بخشي از سرمايه داران داخـلـي       
در وضعيت رکود تورمـي اقـتـصـادي       

 کنوني را هم نمايندگي ميکند.  
خامنه اي براي دفع نـفـوذ رقـبـاي       
داخلي خود و تثبيت دامنه موقعـيـت   
نامتعادلش، با حـملـه و تـذکـر جـدي            
فرمان يورش به جناح رقيب را چـنـيـن    

تـالش دشـمـن بـراي         صادر مي کند: "  
نفوذ، از جمله تهديدات بـزرگ اسـت.       
نفـوذ اقـتـصـادي و امـنـيـتـي الـبـتـه                    
خطرناک است و پيامدهاي سنگـيـنـي    
دارد اما نفوذ سـيـاسـي و فـرهـنـگـي            
دشمن، خطر بسيار باالتري اسـت کـه       

 "همه بايد مراقب آن باشند
نفوذ فرهنگي شياطـيـن بـزرگ و        
کوچک اما نفوذ پسامذاکـرات هسـتـه      
اي است. نفوذي که عقـب نشـيـنـي و          
شکست سياستهاي تاکنوني "امريکـا   

هيچ غلطي نمي تواند" بکند و "رابطـه    
با امريکا را مي خواهيـم چـکـار" کـه          
جناح خامنه اي اساسا نمايندگي مـي  

 کرد را علني کرده است.
بيشک رفع تـحـريـم هـا از سـوي              
غــرب راه افــزايــش دامــنــه ســرمــايــه          
گذاري شرکتها و موسسات مـالـي و       
صنعتي و در نتيجه گسـتـرش دامـنـه       
مــنــافــع درازمــدت ســرمــايــه گــذاران        
غــربــي را بــاز مــي کــنــد. اقــتــصــاد              
ورشکسته جمهوري اسالمي به تزريق 
سرمايـه خـارجـي نـيـاز اضـطـراري و                
حياتي دارد. اين را خامنه اي بهتـر از     
ديگران ميداند. اما امتيـاز سـيـاسـي        
اين گشايش اقتصادي نبايد به کيـسـه   
ـافـع               رقيبش برود. در عـيـن حـال مـن
جريحه دار شده رانت خواران درگاهـش  

 را هم بايد به درجاتي حفظ کند.
دوازده نمايـنـده مـجـلـس شـوراي           
اسالمي، از جناح طرفدار خـامـنـه اي      
ـا         بالفاصله دست بکار مي شـونـد و ب

ـان            رو کردن پـرونـده "      ـانـد و جـري يـک ب
اي در      مخـرب صـدهـا نـفـري رسـانـه             

ــل ـاي               ،داخ ــه ســرويســهـ وابســتــه ب
با کشـورهـايـي از      که جاسوسي غربي 

هنلد و انگلـيـس مـرتـبـط         ،جمله نروژ
سرپـل ارتـبـاطـات آنـهـا در              و هستند

افرادي از سران فـتـنـه       ،خارج از کشور
شـدگـان بـه         و فراريان و پـنـاهـنـده       ۸۸ 

" هسـتـنـد، بـه وزيـر             کشورهاي غربي
اطالعات و وزير ارشاد دولت روحانـي  

 هشدار ميدهند.  
رابطه اي که اساسا بايد بر عکـس  
ـافـتـه       باشد و و جود يک باند سازمان ي
آن هم در ابعاد "صدها نفره" بايد آنقـدر    
ـاشـد کـه          ـاک ب وسيع و گسترده و خطرن
"سـربــازان غــيــبـي" پــرده از اســرارش              
برداشته باشند. اين اتهامي اسـت کـه        
از طرف نمايندگان نماديـن ذوب شـده       
در واليــت بــه ســوي دولــت روحــانــي           
ـا   بعنوان رقيبي که هموار کردن رابطه ب
غرب را بـرگ بـرنـده خـود مـيـدانـد،                  
پرتاب مي شـود. راه نـفـوذ سـرمـايـه              
ـا نـمـي تـوان            خارجي را نبايد بست، ي
بســت. امــا آنــچــه نــفــوذ فــرهــنــگــي            
سياسي و فرهنگي خوانـده مـيـشـود،       
ـاز ايـن گشـايـش          اسم رمز کسب امتي
ـازار       در سياست خارجي و در نـجـات ب

 اقتصاد رو به مرگ است.
پرتاب اتهام همکاري و همسويـي  

اطالعاتي و جاسوسي صدها نفـره در    
ارتباط با دولتهاي اروپايي که اسـاسـا     
نزديک ترين کشورها به شيطان بـزرگ    
محسوب مي شوند، واکنش عاجزانـه  
جناح ذوب شده در واليت و در عـيـن       
حال، شمشيري دو لبه است. از سويـي   
تــحــت فشــار گــذاشــتــن بــخــشــي از            
دستگاه تبليغي رقيب است که ظاهـرا  
در داخل مشغول رابطه با "سران فتنه"  
ـايـي هـم نـدارنـد کــه                     در خـارجـنـد! اب
بخشي از دستگاه امنيتي حکـومـتـي    
اسالمي را چنين بي خبر و بي عرضـه  
نشان بدهند که "صدها فـعـال رسـانـه          
اي" مرتبط با سـران بـقـول خـودشـان،           
"فتنه" را نمي تواند رصـد کـنـد، و از            
ســوي ديــگــر فشــار بــراي گســتــرش           
سرکوبها و محدوديـت هـاي بـيـشـتـر           
سياسي و اجتمـاعـي بـراي امـنـيـتـي            
کردن فضاي سياسي کل جامعـه پـس     
از توافقات هستـه اي را نـيـز تـنـدتـر               

 کنند.
جناح هاي وابستـه بـه     اي و  خامنه

و اي      تــاثــيــر تــوافــق هســتــه        واليــت،
ـا غـرب       شکستـن قـبـح مـذاکـره             را ب

بخوبي مي دانند. موقعيت داخـلـي و      
خــارجــي آنــهــا و نــمــايــنــدگــي ضــد             
امــريــکــايــي گــري و شــيــطــان بــزرگ          
ســتــيــزي بشــدت در خــطــر اســت.               

خبرگان و مـجـلـس       انتخابات مجلس
شوراي اسالمي هم مـيـتـوانـد در دل           
دعواهاي دورني، درد سر ساز گردد و   
کــفــه قــدرت بــه نــفــع جــنــاح رقــيــب             

 سنگيني کند.
هـاي     کاهش تحريـم از سوي ديگر 

شـانـس   به نحـو مـوثـرتـري         المللي  بين
ـا غـرب تـوسـط جـنـاح             بهبود  رابطه ب

رفسنجاني و روحاني وآنچه که طـيـف   
ـامـيـده مـي شـود را                اصالح طلبـان ن

 افرايش ميدهد.
مــداخلــه نــظــامــي، امــنــيــتــي و        
سياسي جمهوري اسـالمـي در هـمـه           
منازعات منطـقـه اي سـبـب انـزواي            
کشنده بين المللي و منطقه اي گرديده 
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 3 ۶۲۷شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

يکشنبه گذشتـه حـزب      انترناسيونال : 
سيريزا در انتخابات يونان به پـيـروزي     
رسيد و موقعيت بهتري در پارلمان آن 
کشـور پــيــدا کــرد. پــس از امضــاي              
توافقنامه با اتحاديه اروپـا در مـورد         
شرايط دريافت بسـتـه کـمـک مـالـي             
انتقادات و حمالت شديدي از درون و   
بيرون حزب سيريزا به اين سـيـاسـت و      
به  نخست وزير سـيـپـراس شـد. امـا             
بنظر ميرسد سيريزا هواداران خـود را    
از دست نداده است. نظر شما در ايـن       

 باره چيست؟
ـقـوائـي:          راي دهـنــدگـان بــه          حـمـيـد ت

ســيــپــراس لــزومــا نــه هــوادار او و                
بخصـوص مـواضـع و سـيـاسـتـهـاي               
ـفـيـن سـيـاسـت            اخيرش   بلکه مـخـال

 رياضتکشي هستند. 
انتخاب مجدد سيپراس را بـايـد       
بـر مــتــن کشــمــکــش طــبــقــاتــي کــه           
مدتهاست در جامعـه يـونـان بـر سـر            
مسـالــه ريــاضــت کشــي اقــتــصــادي        
درگرفته است بـررسـي کـرد. سـيـريـزا            
بعنوان يـک ائـتـالف انـتـخـابـاتـي از                 
نيروهاي چـپ، در دل جـنـبـش ضـد                
ـفـوذ                 رياضتـکـشـي شـکـل گـرفـت، ن
سياسي و اجـتـمـاعـي کسـب کـرد و             
ـه نـخـسـت وزيـري           رهبر آن سيپراس ب
رسيد. اين اولين بازتاب و انـعـکـاس         
اعتراضات و مبارزات ضد رياضتـي  
مردم يونان در ترکيب احزاب حاکـم و    
نيروهاي شـکـل دهـنـده دولـت بـود.               
مجموعه نيروهاي چپ که در سيـريـزا   

حـزب  گرد آمده بودند در ائـتـالف بـا        
ـقـل"    راستگراي "يوناني  کـه     هاي مست

او هم از موضعي نـاسـيـونـالـيـسـتـي           
مخالف سياستهاي ترويکا بود دولت 

را تشکيل دادند و به اين ترتيب بـراي    
اولين بار دولتي در اروپا تشکيل شـد    
که رسـمـا و عـلـنـا بـا سـيـاسـتـهـاي                    
رياضتکشي مخالف بود. امـا گـذار        
از اپوزيسيون به قدرت، مانند ده هـا      
تجربه ديگر در تاريخ معاصر، سيريزا 
ـه وعـده               را بر سـر دوراهـي وفـاداري ب

لـغـو سـيـاسـتـهـاي           -هاي انتخاباتي 
رياضتکـشـي کـه  در مـورد يـونـان                 
مشخصا به معني  نپذيرفتن شـرايـط   
پرداخت وام و سياستهاي ديکته شـده    

و يا "واقع بـيـن"     -از جانب ترويکا بود
شدن و تن دادن به ملزومات کـارکـرد     
اقتصاد سرمايه داري در شرايط ويـژه    

 يونان قرار ميداد.  
ـه           اين دو راهي سيريـزا را دو شـق
کرد. سيپراس بـهـمـراه بـخـش "واقـع               
بــيــن" ســيــريــزا اعــالم کــردنــد راهــي           
ديگري بجز تن دادن به شرايط ترويکا 
ـه           ـفـي مـردم ب ندارند و بعد از راي مـن
ــکــا در               ــروي ــيــشــنــهــادي ت بســتــه پ
رفـرانـدومــي کــه خــود فــراخـوان داده            
بودند، بسته جديد پيشنهادي ترويکـا  
را عليرغم آنکه مستلزم قبول شـرايـط   
حتي سخت تر و رياضتکشي شـديـد     
تري بود پذيرفتند. بـخـش ديـگـر کـه           
جناح چپ سيريزا، يک سوم نمايندگان 
سيريزا در پارلمان و حتي تـعـدادي از       
اعضاي کابينه سيپراس از جمله وزيـر  
دارئي او را دربر مـيـگـرفـت، بـا ايـن             
ـفـت کـرد و               تصميم سيـپـراس مـخـال
حزب اتحاد مردمي را تشکـيـل داد.     
در نتيـجـه ايـن وضـعـيـت سـيـپـراس                
ناگزير شد از سمت خود استعفا بدهـد  
و انتخابات ديگري برگزار شد کـه در      
ـقـدرت             نتيجه آن سـيـپـراس مـجـددا ب

 رسيد.
ـه ايـن         انتخاب مجدد سيپـراس ب
معني نيست که سـيـريـزا مـوقـعـيـت          
خود را در جامعه و در جـنـبـش ضـد         
رياضتکشي حفظ کرده است (تعـداد   
شرکت کنندگان در انتخابـات  اخـيـر        
کمترين ميزان در تاريخ انتخابـاتـهـاي    
ثبت شده در جامعه يونان بود). بلکـه    
به اين معـنـي اسـت کـه حـزب و يـا                 
شخصـيـت چـپ تـر و راديـکـالـتـري                 
نتوانسته است اعتماد و راي مـردم را    
به خود جلب کند. انتخابات دوره قبل  
بر متن شور و شوق توده مردمـي کـه     
به ختم سختيها و مصائـب نـاشـي از        
رياضت کشي اقتصادي اميـد بسـتـه      
ـه           بودند برگزار شد و انـتـخـابـات هـفـت
گذشته بر متن جامعه اي کـه ديـگـر          
اميد چنداني به رفـع ايـن مشـکـالت         
ندارد و در عين حال آلترناتيو ديـگـري   

 را نيز در برابر خود نميبيند.     
مســالــه پــايــه اي در يــونــان نــه             
رياضتکشي بلکـه نـظـام اقـتـصـادي           
ـه                     است کـه بـراي حـل بـحـران خـود ب
سياستهاي رياضتـکـشـي نـيـازمـنـد          
است. حزب و نيروئي ميتوانـد واقـعـا       
منافع و آمال کارگران يـونـان و تـوده          
مردمي که زير فشار اقـتـصـادي هـر         
روز بيشتر له ميشوند را نـمـايـنـدگـي        
کــنــد کــه مســالــه را از چــارچــوب                
رياضتکشي و مقابله با ترويکا فراتـر  
ـه     ببرد و جنبش نفي رياضتکشي را ب
ـه داري و                جنبش نفـي نـظـام سـرمـاي
بچالش کشيدن مـوقـعـيـت و قـدرت          
سياسي و اقتصادي يک درصـديـهـاي    

 سرمايه دار ارتقا بدهد.  
 

ـقـدان           انترناسيونال :  بسيـاري از مـنـت
سيريزا از جمله حزب اتحـاد مـردمـي      
ـه   خواستار خارج شدن يونان از  اتحادي
اروپا و حوزه يورو هسـتـنـد. شـمـا در           

ـه اي در انـتـرنـاسـيـونـال                   ۶۱۸ مقـال
خطاب به کساني که مـيـپـرسـنـد چـه         
راهي بجز قبول شرايط تروئيکا وجود 
دارد، نوشتيد: "اعالم کنيد که وامـهـا   
را نميپردازيد و اروپاي واحـد و حـوزه         
يورو را هم ترک نمي کنيد". دليل شما   
براي ضرورت باقي مـانـدن يـونـان در         

 حوزه يورو چيست؟

اين تنها رهنـمـود مـن       حميد تقوائي: 
ـه      نبود. اساسا بحث من اين بود که  "ب

مردم متکي شويد و از دولت بعـنـوان   
سر پيکان مبارزه عليه رياضت کشي 
استفاده کنيد". نکته اسـاسـي بـحـث،        
استفاده از دولت نه بعنوان ارگان اداره   
امور بلکه ارگان مـبـارزه عـلـيـه يـک             
درصـديــهــاي حــاکــم بــود. مــوضــوع          
نپرداخـتـن وامـهـا و بـاقـيـمـانـدن در                  
اتحاديه اروپا بـر ايـن مـتـن مـعـنـي                

 ميدهد. 
به نظر من يـک دلـيـل مـهـم کـه               
ـه حـزب           منتقدان چپ سيريزا از جـمل
اتحاد مردمي  نتوانسته اند قـدرت و    
نفوذي بيشتر از سيپراس کسب کننـد  
ـه    همين خواست خارج شدن از اتحـادي
اروپا است. جدائي از اتحاديه اروپا بـا   
حفظ سيستم سرمايه داري در يـونـان     
نه تنها به بهبود وضعيت مردم منجر 
ـلـکـه بـمـراتـب بـحـران                   نخواهد شـد ب
اقتصادي و مصائب نـاشـي از آن را           
ـه   تشديد خواهد کرد و توده مردم نيز ب
امر واقف اند. براي برون رفت جامـعـه    
از بحران موجود  بايـد کـل سـيـسـتـم           
سرمايه داري را بچالـش کشـيـد امـا         
متاسفانه نـيـروي چـپ سـيـاسـي کـه              
بتواند در دل تحوالت جاري و بر متـن  
خواست عميق مردم عليه سياستهاي 
رياضتکشي اين پرچم را بلند کنـد در    
صحنه نيست. هر دو جنـاح راسـت و        
چپ سيريزا مساله را به تقابـل مـيـان      
دولت يونان و تـرويـکـا و در نـتـيـجـه              
ـه اروپـا       باقيماندن يا نماندن در اتحادي
تقليل ميدهند. جـنـاح راسـت اعـالم          
ـه     ميکند براي باقي ماندن در اتـحـادي
اروپــا راهــي بـــجــز تـــن دادن بـــه                   
سياستهاي رياضتکشي وجود نـدارد    
و جــنــاح چــپ خــواهــان جــدائــي از              
اتحاديه اروپا و خـتـم وام گـرفـتـن از                
ـه واقـعـي                  ترويکـا اسـت. امـا مسـال
هيچيک از اينها نيست. هـيـچـيـک از        
اين دو جناح مساله واقـعـي مـردم را        
نشانه نميگيرند بلکـه آدرس اشـتـبـاه         
ــمــردم مــيــدهــنــد. جــنــبــش ضــد               ب
رياضتکشي بر سر مصائب کـارگـران   

بـيـکـاري و گـرانـي و               -و توده مردم 
عــدم تــامــيــن اقــتــصــادي و زدن از             

اســت    -خــدمــات رفــاهــي و غــيــره         

وهيچيک از اين مسائل از عضـويـت     
يونان در اتحاديه اروپـا نـاشـي نشـده،         
ـه داري         بلکه در نفس سيستم سـرمـاي
ريشه دارد. مدتهاست اقتصاد يـونـان    
با بحران مزمني روبـرو اسـت و بـراي          
ـه حـاکـم         ـق رفع اين بحران است که طـب
يونان تاکنون بيش از سيصد ميليـارد  
ـه اي هـاي خـود در                 ـق يورو از هم طـب
اروپا وام گرفته است. ايـن وامـهـا در           
واقع  سرمايه گذاري خارجي در يونان 
و ريـاضـت کشـي اقـتـصـادي پـيـش               
ـه                 شرطـهـاي سـود آوري ايـن سـرمـاي
گذاري است. حزب و نيروي سـيـاسـي       
که مساله  را به همين صورت تبيـيـن   
کند و به مردم توضيح بدهد جـنـبـش      
ضد رياضتکـشـي را نـيـز مـيـتـوانـد               
راديکاليزه و تعميق کند و در مـيـان         
کارگران و کل نود و نه درصديها نفـوذ  
و پايگاه وسيعي بـدسـت بـيـاورد. راه          
ـه از جـدائـي از               رهائي مردم يـونـان ن
اروپاي واحد بلکه "جدائي" از سيستـم    
سرمايه داري حاکم ميگذرد. ايـنـکـه       
بچالش کشيدن سيستم سرمايه داري   
بــا چــه عــکــس الــعــمــلــي از جــانــب             

ـه            -دولتهاي اروپائي    و کـال سـرمـاي
ـه       -داري جهاني روبرو ميشـود مسـال

ديــگــري اســت. مــمــکــن اســت در              
مقطعي اتحاديه اروپا يونان شـورشـي   
عليه سلطه سرمايه را اخراج کند و يـا  
ــي و ضــد                 ــالب ــيــروهــاي انــق خــود ن
کاپيتاليستي  به اين نتيجه برسند کـه  
براي پيشـبـرد مـبـارزه شـان بـايـد از                
اتحاديه اروپا جدا بشوند ولـي امـروز       
در چنين شرايطي نيستيم. همـانـطـور     
که اشاره کردم در شرايط فعلي جدائي 
از اتحاديه اروپا به معنـي سـخـت تـر         
شدن شرايط کار و زندگي کـارگـران و     
توده مردم خواهد بـود و بـخـصـوص           
ـه   طرح اين موضوع استقالل از اتحادي
اروپا به اين توهم دامن خوهـد زد کـه       
گوئي ريشه مشکـالت مـردم يـونـان         
ترويکا و دولتهاي خارجي هستـنـد و     
نه نفس  حاکميت طبقه سرمايه دار و   
سلطه نظام کاپيـتـالـيـسـتـي در خـود            

 يونان.  
ـه نـظـر مـن                     نکته آخـر ايـنـکـه ب
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گفتمان عدم پرداخت وامها، برخـالف  
استقالل از اتحاديه اروپـا، مـوضـعـي       
در خــدمــت تــعــمــيــق مــبــارزه ضــد           
کاپيتاليستي در يونان است. با بيان و  
توضيح اين واقـعـيـت کـه وامـي کـه               
دولتها و بانکهاي جهـانـي بـراي حـل         
ـه اي          ـق بحران سرمايه داري به هـم طـب
ـه   هايشان در يونان پرداخته اند ربطي ب
کارگـران و تـوده مـردم يـونـان نـدارد                 
ميتوان جامعه را نه تـنـهـا در يـونـان            
ـه يـک      بلکه در کل اروپا قطبي کرد و ب
جنبش راديکال و چپ عليه سلطه يک 

 درصديهاي سرمايه دار دامن زد.
 

بطور عملي باقي ماندن  انترناسيونال: 
ـه مـعـنـاي پـذيـرش                    در حـوزه يـورو ب
توافقات و قـراردادهـاي نـاظـر بـر آن              
ـه مـيـتـوانـد بـدون              است. يونان چگـون
ـه          سازش با اتحاديه اروپـا در اتـحـادي

 مالي آن باقي بماند؟
حميد تقوائـي: سـازش بـا دولـتـهـاي              
اتحاديه اروپا خود تـابـعـي از اعـمـال          
ـه      فشار از پائين بر اين دولتها است. ب
نظر من با اتکا بر يک جنبش توده اي   
عليه بازپرداخت وامها در يونان و در     

کـه فـي الـحـال داراي             -سطح جهان 
ميتوان لـغـو      -زمينه مساعدي است

ـه اروپـا تـحـمـيـل              وامها را به اتـحـادي
کرد. بـايـد تـوجـه داشـت کـه رابـطـه                    
دولتهاي اروپائي با دولت يونان تـنـهـا    
با فـاکـتـورهـاي اقـتـصـادي تـعـيـيـن                
نميشود، حفظ يونان در اتحاديه اروپا 
يک اولويت سياسي و ژئوپلتيـک بـراي     
اروپا و کل کـمـپ غـرب اسـت. امـا               
ـه           حتي اگر اعالم نپرداخـتـن وامـهـا ب
اخراج يونان از اتحاديه اروپـا مـنـجـر         
بشود اين امر کارگران و توده مـردم و     
نيروهاي چپ و انقالبي در يونان و در     
بقيه کشورهـا را در يـک مـوقـعـيـت               
تعرضي بهتري عـلـيـه دولـتـهـاي وام             

موقعيت بهتر در مقايسه بـا     -دهنده
ترک اروپاي واحد از جانب دولت يونان

قرار خواهد داد. در ايـن صـورت              -
ـه احـزاب و            دولتهاي اروپاي واحد و ن
دولت ضد رياضـتـکـشـي در يـونـان،           
مسئول عواقب اخراج يونان خـواهـنـد    
بود و اين خـود مـيـتـوانـد در جـهـت                
تعميق و قطبندي طبقاتي مبـارزه اي    
که امروز در يـونـان در جـريـان اسـت              
عمل کند. کال بايد در نظر داشت کـه     

اعالم عدم  -هيچيک از اين اقدامات 
پرداخت وامـهـا، مـانـدن در اروپـاي               
ــا                ــه ــاســت ــامــل ســي ــو ک ــغ واحــد، ل

بـا     -رياضتکشي اقتصـادي و غـيـره       
توافقات و قراردادهاي مـوجـود بـيـن         
دولتها و حتي نفس مـوجـوديـت يـک         
دولت متعارف سرمايه داري در يونان

حال در درون و يا خـارج از اروپـاي          -
خوانائي ندارد. و هـمـه نـکـتـه          -واحد

هم در هـمـيـن تـنـاقـض اسـت. ايـن                    
تناقض است که عمـال تضـاد مـيـان         
حفظ منافع سرمايه و رفاه عـمـومـي      
را برمال ميکـنـد و زمـيـنـه را بـراي               
ـه          بچالش کشان کل سيـسـتـم سـرمـاي
داري در تجربه هر روزه مـردم فـراهـم          

 مي آورد.  
من در نوشته هاي قبلي هـم ايـن     
نکته را توضيح داده ام که در شـرايـط     
حاضر نيروي چپي که بر متن جنـبـش   
ـقـدرت رسـيـده              ضد رياضـت کشـي ب
است اگر بخواهد يک نيروي راديـکـال     
ـفـي            و پيگير حتي در همـيـن سـطـح ن
سياستهاي رياضتکشي باقي بـمـانـد      
ـه سـازمـان دادن                نميتواند و نـبـايـد ب
اقتصاد و توليد و اداره امور متعارف 
در يک جامعه سرمايه داري بـپـردازد.   
بحران يونان در چارچوب نظام سرمايه 
داري  جز همينکه ترويکا ميگويـد و    
ـقـش يـک             ميخواهد راه حلي نـدارد. ن
دولت راديکال و کمونيسـتـي در ايـن        
شرايط نقشي سياسي اسـت. يـعـنـي           
ـفـاده از ارگــان دولـت در جـهــت                 اسـت
پوالريزه کردن بيشتر جامعـه بـيـن دو        
کمپ کار و سرمايه و تقـويـت نـيـروي       
نــود و نــه درصــديــهــا در بــرابــر يــک              
درصديهاي حاکم. مطلوبـيـت شـعـار        
لغو وامها در عين مانـدن در اروپـاي       
واحد، لغو کـامـل کـل سـيـاسـتـهـاي             
رياضتکشي اقتصادي، مـحـور قـرار      
دادن رفاه جامـعـه بـجـاي سـود آوري            
سرمايه و غـيـره هـيـچـيـک بـخـاطـر                  
امکانپذيري آنها در شـرايـط حـاضـر         
نيست بلکه بخاطر تـعـمـيـق و دامـن          
زدن به به يک جنبش انقالبي عليه اين 

 شرايط است.  
    

ـقـش                انترناسيونـال:   ـفـاي ايـن ن آيـا اي
ســيــاســي دولــت در پــوالريــزه کــردن          
طبقاتي جامعه بـراي دولـتـي کـه بـا              
سيستم پارلماني بقدرت رسيده اسـت    
ممکن است؟  سيريزا و يا هـر دولـت       
پــارلــمــانــي کــه بــخــواهــد چــارچــوب         
متعارف حـکـومـت را بشـکـنـد  بـا                
ـه           موانع زيادي مواجه اسـت، از جـمل
اين موانع ميتوان از قـانـون اسـاسـي،       
دســتــگــاه قضــائــي، نــظــام اداري و            
اجرائي کشور، ارتش، پليس و ... نـام     

برد. چگونه مي تـوان از ايـن مـوانـع              
 گذشت؟

ـه نـظـر مـن عـامـل                حميد تقوائـي:   ب
تعين کننده اهداف و سياستهـاي يـک     
ـقـدرت         دولت است و نه شيوه اي کـه ب
رسيده است. روشن اسـت کـه دولـتـي          
ـقـالبـي و در نـتـيـجـه               که در شرايط ان
پيروزي يک انقالب بقدرت رسـيـده از       
شرايـط بسـيـار مسـاعـد تـري بـراي                
تغيير ريشه اي و زير و رو کردن نـظـام     
حاکم برخوردار اسـت امـا از ايـنـجـا              
نبايد چنين نتيجه گرفت که از طـريـق     
انتخابات يا هر طريق ديگري نميتوان 
ـقـالب            سرمايه داري را بـرانـداخـت. ان

و در کشــورهــا        -شــيــوه مــتــعــارف     
 -ديکتاتوري نظير ايران تـنـهـا شـيـوه       

بقدرت رسيدن کمونيستها اسـت امـا     
کـمــونـيــسـتــهـا بـايــد از هـر امـکــان                 
وشرايطي براي تصرف قدرت استفـاده  
کنند. از لحاظ نظري و اصولي هـيـچ      
ــدتــي اي                 ــي ــوريــک و عــق ــئ حــکــم ت
کمونيستها را از شرکت در پارلمـان و    
اسـتــفـاده از آن در جــهـت پــيـشــبــرد               

آنـطـور کـه         -سياستهاي انقالبيشان   
بلشويکهـا در دومـاي تـزاري عـمـل              

باز نميدارد. شرکت در دولت    -کردند
و تشکيل دولت هـم هـر جـا امـکـان            
ـلـکـه                   ـه تـنـهـا مـجـاز ب داشته باشد ن
وظيفه هر نيروي کمـونـيـسـت و چـپ          
انقالبي است. از دولت هم مـيـتـوان و       
بايد بعنوان ابزاري در جهت پيشبرد و   
تعميق مبارزه طبقاتي استفـاده کـرد.     
يک شرط مهم اين امر سـازمـان دادن     
مردم بعنوان ارگانهاي اعـمـال اراده و       
در تحوالت سياسي است. انتخاباتـي   
که يک نيروي چـپ غـيـرمـتـعـارف و             
متفاوت از احزاب و نيروهاي سـنـتـي    
ــدرت              ــورژوازي را بــق حــکــومــتــي ب

شبيه آنچه در يونان اتفـاق   -ميرساند 
تنها در يک شرايط بحـرانـي و      -افتاد

بن بست حکومتي بورژوازي و وجـود    
يک جنبش اعتراضي وسيع و توده اي   
ممکن است و همين شرايـط زمـيـنـه       
متشکل کردن توده مردم و فعال و در   
ميدان نـگـاه داشـتـن آنـان را فـراهـم                  
ميکند. در يونان امروز جنبش علـيـه    
ـقـش را دارد و                رياضت کشـي ايـن ن
همانطور که اشاره کردم با راديکالـيـزه   
ـه يـک          کردن و تعميق همين جنـبـش ب
حرکت توده اي ضد سرمايه داري و بـا  
سازماندهي توده مردم  و ارگـانـهـاي        
اعمال قـدرت کـارگـران و تـوده هـاي              
زحمتکش در اداره امـور خـود در دل         
اين حرکت ميتوان سيستم موجود را   
بــچــالــش کشــيــد. روشــن اســت کــه            
ـقـول               شکستن ماشين دولـتـي و يـا ب

شما چارچوب متعارف حکـومـت بـا      
اتکا به خود ايـن مـاشـيـن و در ايـن                
ـه          چارچوب ممکن نيست. ايـن امـر ب
ـقـالبـي و                 کشمکـش مـيـان دولـت ان
قــوانــيــن و ارگــانــهــاي حــکــومــتــي           
بورژوائي که به آنها اشاره کرديد دامن 
خواهد زد و اين امـر خـود جـزئـي از             
پوالريزه کردن طبقاتي جامعـه اسـت.     
در اين کشمکش توده هـاي کـارگـر و        
اکثريت عظيم مردمي کـه در حـفـظ        
ـفـعـتـي نـدارنـد در                 سرمايه هـيـچ مـن
تــجــربــه عــمــلــي و روزمــره خــود بــه             
ماهيت ارتـجـاعـي و ضـد مـردمـي             
قوانين و بوروکراسي و ارتش و پلـيـس   
و ارگانهاي حکومتي بورژوازي بـيـش   
از پيش پي ميبرند و به حمايت دولـت  
انقالبي که در برابر کل ايـن سـيـسـتـم          
ايستاده است بر مـيـخـيـزنـد. عـامـل           
تعيين کننده در اين ميان عزم و اراده     
سياسي دولت انقالبي است کـه   بـا           

 -يا به هر طريق ديـگـري     -انتخابات 
بقدرت رسيده است. اگر چنين دولتـي   
خــود را بــا يــک دولــت مــتــعــارف و              
موظف به اداه امور جامـعـه مـوجـود       
اشتباه بگيرد بيشک شکست خـواهـد     
خورد. ممکن اسـت کـه يـک نـيـروي               
انــقــالبــي در اســتــفــاده از دولــت در             
ـقـالبـي اش هـم          خدمت سياستهاي ان

و اين براي دولتهـاي   -شکست بخورد
ـه                   ـقـالب (بـعـنـوان نـمـون بر آمده از ان

 -تجربه شوروي) نيز مـحـتـمـل اسـت        
اما تجربه نشان داه اسـت کـه عـامـل         
ـلـکـه         اصلي نه شيوه بقدرت رسـيـدن ب
سياستـهـائـي اسـت کـه يـک نـيـروي                 
ـقـالبـي بـعـد از تصـرف قـدرت در                   ان

 دستور کارخود ميگذارد. 
  

در انـتـخـابـات اخـيـر              انترناسـيـونـال:    
ميزان راي دهندگان تقريبا ده درصـد      
ـلـي بـود.             کمتر از انتخابات هـاي قـب
ـه مـعـنـاي             برخي تحليلگران ايـن را ب
خستگي مردم از حضور در جدالهـاي  
سياسي و خواست آنهـا بـراي داشـتـن         
يک دوره ثبات و آرامش مـي دانـنـد.        
برخي ديگر مي گـويـنـد بـا امضـاي            
ـه               توافقنامه دولـت يـونـان بـا اتـحـادي
ــيــوســتــن                ــوقــوع پ ــا مــردم از ب اروپ
تغييرات جدي، نااميد هستند. نـظـر      
شما در اين باره چيست؟ چه سـنـاريـو      
هاي محتملي در اوضاع سياسي آتي 

 در يونان مي تواند بوقوع بپيوندد؟
ـه نـظـر مـن اسـاس               حميد تقـوائـي:    ب

مساله خستگي و نـومـيـدي مـردم و         
غيره نيست. مساله اصلي همـانـطـور     
که باالتر اشاره کردم در ميدان نـبـودن   
يک نيروي راديکال کمونيسـتـي اسـت      

ـه   که مساله را از قالب تقابل با اتحادي
اروپــا و حــتــي از چــارچــوب صــرفــا             
مخالفت با سياستها رياضتکشي در 
ـه يـعـنـي قـدرت                 آورد و ريشـه مسـال
سياسي و اقتصادي يک درصـديـهـاي    
ـلـي         حاکم را هدف قرار بدهد. بـي مـي
مردم به شرکت در انتخابات بـخـاطـر      
اينست که چنين نيروئي را در مـيـدان   
نمي بينند. اما دو نکته رابايد اينـجـا    
تاکيد کنم. اول اينکه عليـرغـم "واقـع        
بين" شدن سيپراس مردم هـنـوز او را        
بر رقبـاي راسـت اش يـعـنـي احـزاب               
سنتي بورژوازي يونان ترجيح داده انـد    
و اين نشاندهنده اينست که آلترناتـيـو   
راست هـنـوز اعـتـبـاري در جـامـعـه               
ـه                  ندارد. نکـتـه ديـگـر ايـنـکـه مسـال
رياضتکشي همچنان مساله محوري 
جامعه يونان است و زمينه فعاليت و   
نقطه شروع هر نيـروئـي کـه بـخـواهـد           
ـه بـبـرد جـنـبـش            دست به ريشه مسال

 ضد رياضتکشي است. 
ـقـالبـي تـنـهـا بـا             کمونيستهاي ان
ـلـي    شروع از شرايط مشخص و مسائ
که در هر مقطع به مساله محوري در 
ـقـات تـبـديـل                  کشمـکـش مـيـان طـب
ـه جـنـگ نـظـم                  ميشود مـيـتـوانـنـد ب
سرمايه داري بروند. اين مساله لزوما  
و در اکثر موارد  بـطـور بـيـواسـطـه و           
مستقيم سوسياليسم در برابر سرمايه 
داري نيست.  کما اينـکـه در روسـيـه          
ـه          مقطع انقالب اکتبر  قطـع جـنـگ ب
مساله محوري مبازه طبقاتي تبديـل  
شده بود و بلشويکها اساسا بر مبناي 
اين شعار توانستند جامعه را بسـيـج       
ـه           کنند و انقالب سوسيالـيـسـتـي را ب
پيروزي بـرسـانـنـد. در يـونـان امـروز                 
مساله رياضتکشي ايـن جـايـگـاه را           

 دارد.    
ـه نـظـر             در مورد سير تـحـوالت ب
من دولت سيريزا با خط و جهتـي کـه     
سيپراس در پيش گرفته است بيش از   
پيش پايگاه و نفوذ خـود را از دسـت         
خـواهـد داد امـا نـخـواهــد تـوانســت               
جنبش وسيع مردم عليه سياسـتـهـاي    
رياضت کشي را خاموش و مـتـوقـف    
کند. در چنين شرايطي منتقدين چـپ  
سيريزا و کال هر نيـروي چـپـي کـه در           
شرايط يونان سياست تعميق و ارتقاي 
جنبش ضد رياضتکشي را بر مبانـي  
اي که توضيح دادم در پـيـش بـگـيـرد        
شانس باالئي براي تبديل شدن به يـک    
نيـروي مـوثـر و تـعـيـيـن کـنـنـده در                     

 تحوالت آتي يونان خواهد داشت.   
بـا تشـکـر از حـمـيـد                انترناسـيـونـال:    

 تقوايي
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"تصور نمي کنم گشودن دروازه هاي اروپا بـه روي هـر        
که به مرز نزديک مي شود، راه درست بـراي کـمـک بـه           
آنها باشد. همچنين اشتباه است که اتحاديـه اروپـا بـه         
دولتهاي عضـو دسـتـور بـدهـد بـر خـالف مـيـلـشـان،                      

 ".مهاجران را در خاک خود بپذيرند

 اشلي فاکس نماينده بريتانيا در پارلمان اروپا
در مخالفت بـا اليـحـه اسـکـان  صـد و                  اتاين اظهار

بيست هزار پناهجو در اروپا بيان شـده اسـت. بـنـا بـه             
آمار رسمي تعداد پناهجويان از مرز چـهـارصـد هـزار         
نفر گذشته و تخمين زده مـيـشـود کـه تـا پـايـان سـال                   
جاري اين تعداد به بـيـش از يـک مـيـلـيـون نـفـر بـالـغ                      
بشود. در برابر چنـيـن وضـعـيـتـي در پـارلـمـان اروپـا                    
پذيرش حدود يک دهم اين تعداد تصويـب مـيـشـود آن         
هم بدون آنکه براي کشورهـاي اروپـا الـزام آور بـاشـد.              
اليحه کذائي تصريح ميکند که "کشورهاي عضو، نـه     
بگونه اي اجباري، بلکه داوطلبانه هر تعداد پـنـاهـجـو     
را که بتوانند به خاک خود خواهند پـذيـرفـت". چـنـيـن             
طرحي در واقع بستن دروازه هاي اروپا بـروي صـد هـا        
هزار پناهجو را اعالم ميکند. اما نمايـنـدگـان بـرخـي         
از کشورهاي اروپا حتي با پذيرش همين تـعـداد وعـده       
داده  شده نيز مخالفند. با اين اسـتـدالل کـه "گشـودن             
دروازه هاي اروپا بروي هر کس که بـه مـرزهـا نـزديـک            
ميشود" راه درسـت کـمـک بـه پـنـاهـجـويـان نـيـسـت.                        
هيچکس در پارلمان اروپا اين واقعيـت بـديـهـي را بـه            

امثال آقاي فاکس ياد آوري نـکـرد کـه بـحـث بـر سـر                    
"هرکس" به مرز نزديک ميشود نيست بلکـه سـخـن از          
صد ها هزار زن و مـرد و کـودک و جـوانـي در مـيـان                   
است که نه از زلزله و سيل و فجـايـع طـبـيـعـي از ايـن              
قبيل بلکه از فاجعه اي گريخته انـد کـه دسـت پـخـت              
دولت آمريکا و دولتهاي اروپائي متحدش از جـملـه و       
بخصوص دولت بريتانيا اسـت. صـد هـا هـزار انسـان               
جنگزده و آواره و بي پناه از جهنم جنگ ميان دولـتـهـا    
و نيروهاي اسالمي گريـخـتـه انـد. نـيـروهـائـي کـه بـر                    
زمينه شرايط سياسي ايجاد شده پس از حمله آمريکـا  
و متحدينش به عراق، در منطقه افسـار گسـيـخـتـه و          

 بجان يکديگر و توده مردم افتاده اند.  
از دولتهاي اروپا کسي انتظار حل ريشه اي مسـالـه را     
ندارد. مردم عراق با جـنـبـش سـکـوالريسـتـي شـان و                
مردم لبنان با بميدان آمدن عليه دولت زباله قـومـي و     
مذهبي راه درست حل مساله را به مردم منطقه نشـان  
ميدهند. انتظـار از دولـتـهـاي اروپـائـي ايـنـسـت کـه                      
مـرزهـا را بـروي قـربـانــيـان فــاجـعـه اي کـه خـود در                           
ايجادش نقش داشته اند باز کنـنـد. امـا بـراي تـحـقـق               
اين امر نيز نقش مردم تعيين کننده است. پذيرش بـي     
قيد و شرط تمام آوارگان فاجعه  خـاورمـيـانـه را نـيـز               
بايد به قدرت جنبش حمايت از پناهندگان در اروپا بـه  

     ۱٥سپتامبر  ٢٣د.    دولتها تحميل کر

رژيمي کـه کـارگـر را بـه دلـيـل               ” 
خواست و مطالبات اوليه و حـق      
تشــکــل زنــدانــي و تــحــت انــواع          
شکنجه هاي قرون وسطايي قـرار    
مي دهد، مسئول جان زنـدانـيـان      
است. اتفاقي که به مرگ شاهـرخ   
زمانـي ديـگـر زنـدانـي سـيـاسـي               
انجاميد، خطـري اسـت کـه جـان           
ــراهــيــم زاده و ديــگــر              بــهــنــام اب
زندانيان سياسي را تـهـديـد مـي           

 کند".  
علي مطمئن عضـو سـنـديـکـاي          

 کارگري در کشور آلمان  
اين بخشي از سخنراني علـي  
مطمئن در مراسم اهـداي جـايـزه        
حقوق بشـر از سـوي نـهـاد غـيـر               
دولــتــي "ســودويــنــد" بــه بــهــنــام            
علـيـزاده اسـت. عـلـي مـطـمـئـن                 
عضــو ســنــديــکــاي کــارگــري در         
کشـــور آلـــمـــان اســـت کـــه بـــه               
نمايندگي از بهنام ابـراهـيـم زاده        
جايزه حقوق بشـر از جـانـب ايـن             

  .نهاد را دريافت کرد
بهـنـام يـک چـهـره سـرشـنـاس               
جنبش کارگري، جنـبـش دفـاع از        
حقوق کودک، دفاع از حقوق هـمـه     
زندانيان و  جنبش آزادي زندانيان 
سياسي است. اينها "جرم" هـائـي        
اســت کــه بــخــاطــرش بــهــنــام را             

تـا     ۸۹دستگير کـرده و از سـال           
کنون تحت شديدترين فشارها در   
زندان نگاهداشته اند. او ابتدا بـه     
بيست سال زندان محکوم شد، در 
اثـر اعــتــراضـات داخــلــي و بــيــن           
المللي مـدت مـحـکـومـيـتـش بـه             
پنج سـال کـاهـش يـافـت امـا بـا                  
پايان يافتن اين مـدت دوبـاره بـا          
پـــرونـــده ســـازي هـــاي مـــرســـوم          
جمهوري اسالمي به هفت سـال و      

 ده ماه ديگر محکوم شد.  
در جمهوري اسالمي نه تنـهـا   

حقوق بشر بـلـکـه خـود انسـانـهـا            
پايمال ميشوند و بهنام يک چهـره  
و ســمــبــل مــبــارزه در دفــاع از              
کارگر و کـودکـان و زنـدانـيـان و              
انسان و انسانيت  پايمال شده در   
جمهوري اسالمي است. شـاهـرخ      
زمــانــي يــک چــهــره ديــگــر ايــن             
مـبــارزه بــود کــه قـربــانـي زنــدان            
جمهـوري اسـالمـي شـد. نـبـايـد                
اجــازه داد بــهــنــام و بــهــنــام هــا             
قربانيان ديگـر دژخـيـمـان حـاکـم           
باشند. امروز مبارزه براي آزادي    
زندانيان سياسي و دفاع فعـال از    
کليه کساني که به "جرم" دفاع از     
حقوق کارگران بزندان افتاده انـد،  
کـلـيـه فـعـالــيـن دفـاع از حـقــوق                 
کودکان، همه فعالين زندانـي کـه     
بــراي آزادي بــيــان و تشــکــل و              
عقيـده مـبـارزه مـيـکـنـنـد، يـک                
عرصه مهم و تعيـيـن کـنـنـده در          
بچالش کشـيـدن و عـقـب رانـدن              
جمهوري اسـالمـي اسـت. بـويـژه             
جنبش کارگري از اين مـوقـعـيـت     
و قدرت بـرخـوردار اسـت کـه در             
محور و راس ايـن مـبـارزه قـرار             
بگيرد. نـفـس تـداوم مـبـارزه در             
زندانها بوسيله فعـالـيـن جـنـبـش         
کارگري نظير بهنام ها و شـاهـرخ   
ها نشاندهنده ظرفيـت و تـوان و         
قدرت اين جنبش در مـقـابلـه بـا         
حکومت اسالمي سرمايه اسـت.    
هر نيروي چپ و آزاديخواه، و هـر    
نهاد و فعالي کـه در ايـران و در           
هــمــه کشــورهــا خــود را مــدافــع          
حقوق بشر ميداند  بايد بـا تـمـام      
توان و امکانـات بـه حـمـايـت از             
جنبش کارگري در ايران و کارزار 

ــيــان  مــبــارزه بــراي آزادي          زنــدان
 سياسي برخيزد. 

    ۲۰۱٥سپتامبر  ٢٤
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بدنبال کشته شدن بيش از هشتصد نفر از زوار در دو     
حادثه جانخـراش در مـراسـم حـج امسـال مـقـامـات                   
جمهوري اسالمي دولـت عـربسـتـان را مسـئـول ايـن                  
حادثه معرفي کرده و "بي تـدبـيـري" آنـان در تـامـيـن                
امنيت جاني حجاج را علت اين کشتار دانسـتـه انـد.      
بيشک دولت عربستان ارزشي براي جان انسانها قائـل  
نيست امـا ايـن ويـژگـي تـمـام نـيـروهـا و دولـتـهـاي                           
اسالمي از جمله خود جمهوري اسالمي است. نام اين  
کشته شدگان را بايد در ليست صـدهـا هـزار قـربـانـي           
اسالم و دولتها و نيروهاي اسـالمـي در عـربسـتـان و              
عراق و سوريه و ايران و ديـگـر کشـورهـاي اسـالمـزده           
ثبت کرد. داعش و بوکوحرام و طالبان و الـنـصـره در         
کنار دولتهاي اسالمي در ايران و عربستان و عـراق و    
افغانستان و سوريه به کشتار سيستماتيـک "کـفـار" و          
"مرتدين" و هر فرد و نيروي آزاديخواه مخالـف اسـالم     
و دولتهاي اسالمي مشغولند. کشتار جمعي در مکه  

و در مراسم حج روي ديگر همين سکه اسـت. مسـالـه       
صرفا بر سر بي تدبيري و سهل انگـاري حـکـومـت آل         
سعود نـيـسـت، مسـالـه بـر سـر نـفـس وجـود چـنـيـن                          
حکومتهائي  است. بـراي حـل مسـالـه بـايـد بسـاط                   
نيروها و دولتهاي اسالمي را از منـطـقـه جـمـع کـرد،           

کشـتـه شـدن صـدهـا            کافي نيست.    هم هنوز اما اين 
نفر در حين "انجام  فرائض اسـالمـي" در عـيـن حـال                
نشان ميدهد که سکوالريسم و جدائي ديـن از دولـت         
نميتواند تمام راه حل باشـد. بـايـد اسـالم و هـر نـوع                  
مذهب را بعنوان يک سيستم عقيدتي خـرافـي و ضـد          
انساني نيز نقد و افشا و طرد کـرد. ايـمـان و عـقـيـده              
اسالمي همان اندازه در کشتار جـمـعـي زائـران نـقـش           
داشته است که بي مباالتي دولت اسالمي عربسـتـان.   
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مبارزه توده اي و آزاديـخـواهـانـه       
ـقـطـه       مردم عراق در دو ماه گذشته، ن
عطف مهمي در تـحـوالت سـيـاسـي        
ايـن کشــور بــوده اســت. چــهــره ايــن              
جامعه را تغيير داد. اعتماد بنفس را 
در صفوف مردم و هزاران فعالـي کـه     
در هدايت اين اعتراضات نقش دارند 
باال برد. مردم بستوه آمده از جـهـنـم         
حاکم بر عراق را به هم نـزديـک کـرد،        
نشان داد که عراق فقط صحنه تاخت 
و تاز دزدان و غارتگران، جنايتکـاران  
اسـالمــي و يـک حــکــومـت قــومــي            
ـيـسـت. ضـربـه          مذهبي عقب مانده ن
محکمي بـه جـريـانـات اسـالمـي و               
بطور کلي به اسالم سياسي در عـراق     
ــه زد. ايــن                    و ايــران و کــل مــنــطــق
مبارزات همچنان ادامـه دارد و هـر         
جمعه به اوج خود ميرسـد. امـا ايـن         
مبارزات عليرغم پيشروي هايـي کـه     
به آن خواهم پرداخت، در ظـاهـر امـر      
بنظر ميرسد که دارد درجـا مـيـزنـد.         
موفق نشده است سکوت بيشـرمـانـه    
ـلـي را درهـم                    ـيـن الـمـل رسانه هـاي ب
شکند، به اشکال ديگري از مبارزه از 
جمله اعتصابات عـمـومـي و غـيـره            
فرارويد  به پالتفرمي روشـن مـجـهـز       
شود و سنگرهاي تازه اي فتـح کـنـد.      
آيا واقعا درجا زده است؟ اگر اينـطـور   
است علت چيست؟ پيشروي هـا چـه       
بوده است؟ محدوديت هـا چـيـسـت؟       
نگراني هاي مردم چيست و شـاخـص   
ـيـشـروي مـبـارزه مـردم کـدام                 هاي پ

 است؟ 
تظاهرات هاي توده اي و بـزرگ        
مردم در بـغـداد و شـهـرهـاي بـزرگ               
عراق با شعار سکوالريسم نه شيـعـي   
نه سني و خواست يک دولـت مـدنـي        
بعنوان شعار محوري مردم شروع شد 
و امروز در کنار اين شـعـار خـواسـت       
نان، آزادي، دولت مـدنـي و عـدالـت           
اجـتــمــاعــي بــه هــويــت اصــلــي ايــن           
ـبـديـل شـده اسـت. در                 اعتراضـات ت
تظاهرات تمـام شـهـرهـا بـخـشـي از              
پالکاردها و شعارها عليه تجار فاسد 
ــح                ديــن و ســران گــروهــهــاي مســل
اسالمي مانند حکيم و مقتـدا صـدر     
و خزعلي و نماينده سيستانـي اسـت.     
به اسم دين ما را غـارت کـرديـد ورد        

زبــان تــوده هــاي مــردم شــده اســت.            
همينطور خواست محاکمه فـاسـديـن    
ــامــات                ــاري از مــق ــه بســي از جــمل
حکومت مانند مالکي نخست وزيـر  
پيشين و معاون نخست وزير کنوني، 
رئيس قوه قضاييه و استعفاي تـعـداد   
قابل توجهي از مقامات و محاکـمـه   
ـنـدگـان                آنها از اسـتـانـدارهـا تـا نـمـاي
مجلس، يک خواست محوري در ايـن  
اعتراضات را تشکيل ميـدهـد. ايـن       
شعارها يا خواست ها بطور روشـنـي     
کل حکومت قومي مذهبي در عراق 
را نشانه گرفته اسـت. در عـراق يـک           
حکومت مذهـبـي قـومـي سـر کـار             
ـيـس               است. نخست وزيـر شـيـعـه، رئ
پارلمان سني و رئيس جمهور کرد سه 
مقام باالي حکومتند و کل ساخـتـار   
ـيـب اسـالمـي                 حکومت بـه ايـن تـرت
قومي است. شعار سـکـوالريسـم نـه          
شيعي نه سني عليه کل اين ساخـتـار   
است. نه تنها فعالين اين اعتراضـات  
بلکه توده هـاي وسـيـع مـردم، هـيـچ             
ترديدي ندارند که با هيچ دار و دسـتـه   
حکومت فـعـلـي، حـتـي اصـالحـات            
قابل توجهي هم به عمل نميـايـد چـه      
برسد به سکوالريسم و رفع فساد و يا 
بهبود وضعيت اقتصـادي و رفـاهـي        

 مردم. 
ـنـهـا يـک            اما در عراق کنـونـي ت
حــکــومــت مــرکــزي وجــود نــدارد.           
ـيـسـت.             وضعيت متعـارفـي حـاکـم ن
ـيـده شـده و         شيرازه جامعه در هم کوب
انواع دار و دسته هاي مسلح مشغول 
تاخت و تاز و سـرکـوب و چـپـاول و               
جنايت اند. جيش المهـدي و جـيـش         
البدر و حـزب اهللا و عصـائـب اهـل             
ـنـام حشـد       الحق که در مجموعه اي ب
الشعب (شبيه نيروي بسيج جمهوري  
اسالمي) جمع شده اند، دهـهـا هـزار       
نيروي مسلح دارنـد و بـا جـمـهـوري              
اسالمي هم رابـطـه نـزديـکـي دارنـد.           
داعش نيز بر بخش قابل تـوجـهـي از      
ـيـروي                عراق حکـومـت مـيـکـنـد و ن
مسلح قابل توجهي در اختيـار دارد.    
ـنـد      فعالين اعتراضات بخوبي مـيـدان
که سرنگوني در شرايط امروز عـراق    
يعني نه تنها سـرنـگـونـي حـکـومـت          
ـيـن         اسالمي عشيره اي بلکه هـمـچـن
يعني جارو کردن بساط کل جريانات 
اسالمي مانند مقتدا صدر و حـکـيـم    

و سيستاني و داعش. و اين بدون يـک  
نيروي مسلح توده اي و يـک رهـبـري        
سياسـي کـه در مـيـان مـردم عـراق                 
ـتـوانـد         اتوريته و نفوذ داشته باشد و ب
ظرفيت عظيمي را به حرکت درآورد،   
عملي نميشود. يک رهبري کـه قـادر        
باشد خواست مشروع مردم عـراق را    
به افکار عمومي در سطح منطـقـه و     
در سطح بين المللي بشناساند، چهـره  
هاي شناخته شده داشـتـه بـاشـد، بـا            
رسانه ها مصاحبه کند، مردم عـراق    
ـنـدگـي کـنـد، حـتـي               را همه جا نـمـاي
حمايت دولت هايي را جلب کند و يـا  
الاقل مزاحمت خيلي از دولت هـا را    
ـيـروي سـيـاسـي           خنثي کند و به يک ن
ـفـس و                     ـن قابل تـوجـه، بـا اعـتـمـاد ب
پالتفرم روشن براي تشکيل حکومـت  
بعدي تبديل شـود. ايـن فـاکـتـورهـا              
امروز در عراق وجود ندارد. به هميـن   
علت است که فعالين و شبکه هـايـي   
ــدهــي                 ــت و ســازمــان کــه در هــداي
اعتراضات کنوني نقش ايفا ميکنند 
دست به عصا راه ميروند، با احتياط 
عمل ميکنند، طرح حمله به مـراکـز     
دولتي را هنوز در دستور نـگـذاشـتـه       
اند و حتـي در شـعـارهـا و خـواسـت               
هايشان تناسبي را نگه ميدارنـد. بـه      
اين معني عليرغم اينکه سرنـگـونـي    
کل حـکـومـت و دار و دسـتـه هـاي                 
قومي و اسالمي خواست قلبي مردم 
عراق است و شعارهاي مـردم عـمـق        
نفرت از کل حاکمان امـروز عـراق را       
ـلـي کـه       نشان ميدهد، با اينهمه بدالي
اشاره شد جنبش اعتراضـي کـنـونـي       
هنوز قادر به رفتن بـراي سـرنـگـونـي          
نيست. اينرا شرايط غير مـتـعـارفـي        
که اشاره کردم از يکطرف و از طـرف    
ـقـدان    ديگر جوان بودن اين جنبش و ف
يک رهبري پرقدرت و با نفوذ به مردم 
و شبکه هاي فعالين تـحـمـيـل کـرده          
است.اگر اينطور است پيشروي مـردم   
را امروز چگونه بـايـد تـوضـيـح داد؟          
اهداف فوري تظاهرات هاي جاري در 
عراق چيست؟ شاخص هاي پيشروي 

   کدامند؟
اهـداف فـوري و شـاخـص هـاي              
پيشروي در هر دوره را اساسا بايد در   
راستاي هدف اصـلـي مـردم ديـد. و            
هدف چيزي جز جمع کردن بساط کل 
حکومت قـومـي اسـالمـي عـراق و            

ميلييشاي مسلح در عراق و ايـجـاد       
حکومتي سـکـوالر و غـيـر قـومـي               
مذهي و نظامي مبتني بر بـرابـري و     
رفاه عمومي نيسـت. الزمـه تـحـقـق           
ـيـروي          اين هدف شکل دادن بـه يـک ن
ـيـشـتـر            چپ، متشکل شدن هـر چـه ب
کارگران و مردم در شوراها و تشـکـل   
هاي اعمال اراده مستقيم در محالت 
شهرها و مـراکـز کـار و تـحـصـيـل،                
داشـتــن رهـبــران شـنــاخــتـه شــده در             
عرصه جنبش کارگري، جنبش آزادي 
زن و ساير جنبش هاي اعـتـراضـي و      
حق طلبانه و نيز مجهز شدن مردم بـه  
مطالبات روشن رفـاهـي و سـيـاسـي          
است. چپ به مـعـنـي اجـتـمـاعـي و               
سياسي کلمه بـايـد بـه يـک بـازيـگـر                
صحنه سياسي در عراق تبديل شود. 
االن ايــنــطـور نــيــسـت. مــيــدانــداران          
سياسي در عراق نيروهاي مذهبـي و    
قومي هستند. جنبش جـاري مـردم        
عراق هرچند چهره عراق را تغيير داده 
و چهره هاي حکومتي و مـذهـبـي را      
سکه يک پول کـرده اسـت و تـرس و              
وحشت را بـه جـان دشـمـنـان مـردم                 
انداخته است، اما بايد به خود تعـيـن   
ـنـده،         ـيـن کـن بدهد تا به فاکتوري تعي
غير قابل صرفنظر، با ثبات، مـطـرح   
در عراق و در سطح بين المللي تبديل 
شود. چپ و نيروي سکوالر بـايـد بـه         
معني اجتماعي و وسيع کلمه به يـک  
نيروي سياسي متحد و متـشـکـل بـا       
ـبـش             هويت روشن تبـديـل شـود. جـن
کارگري بـايـد مـتـشـکـل شـود و از                
توانايي الزم براي اعتصابات بزرگ و 
ســراســري بــرخــوردار شــود، رهــبــران        
شناخته شده داشته بـاشـد، خـواسـت         
هاي اقتصادي خود و خـواسـت هـاي      
عــمــوم جــامــعــه مــانــنــد آزاديــهــاي         
سياسي و برابـري زن و مـرد و لـغـو               
مجازات اعدام و طـب و تـحـصـيـل            
رايگان و ساير مطالبات فوري و مهم 
مردم را نمايندگي کند. جنبش آزادي 
زن بايد نيرو گرد آورد و سازمان هـاي  
ـبـش         توده اي خود را ايجاد کنـد. جـن
دانشجويي، جنبش آتئيستي و سايـر  
جنبش هاي حق طلبانه هرکدام بـايـد     
حول پالتفرم هـاي روشـنـي شـکـل و            
ـنـد و شـبـکـه هـاي                  شمايل پيـدا کـن
بزرگي از فعالين در اين جنبش ها پـا  
بگيرد. نيروي مسلح وسيع و توده اي  

بايد شکل بگـيـرد. و در راس هـمـه              
ـنــهــا بــايــد يــک رهـبــري سـيــاســي             اي
شناخته شده و معتبر بعنوان نماينـده  

 کارگران و مردم عراق شکل بگيرد. 
به يک معني بايد مبارزات مردم 
در زمينه هاي مختلف مـتـعـيـن تـر        
شود، نهادها و تشکل هاي مـتـعـدد      
خود را ايجاد کند و به خواست هـاي    
ـتـه و       روشن تر و به رهبري شکل گـرف
شنـاخـتـه شـده مـجـهـز شـود. و در                    
مقابل، دولـت و دار و دسـتـه هـاي                 
مسـلــح اســالمــي يــعــنــي دشــمــنــان         
بالفصل مردم بحراني تر، ضعيف تـر  
و بي اعتماد بنفس تر شونـد. بـه هـر         
درجه اين اهداف متحقق شود مـردم    
عراق را در موقـعـيـت بـهـتـري بـراي            
تداوم مبارزه و تحميل خواست هـاي    
خود به دولت و سـرمـايـه داران قـرار           
ـنــهـا شـاخــص هــاي                خـواهـد داد. اي
پيشروي در شـرايـط کـنـونـي اسـت.             
يـعـنــي مــردم قــوي تـر، مـتــحـدتــر،              
ســازمــان يــافــتــه تــر و روشــن تــر و              
رهبرانشان شناخته شده تر و معتبرتر 
باشند و دولـت و دار و دسـتـه هـاي               
مسلح ارتجاعي و شخصيت هايشان 

 ضعيف تر و بي آبروتر. 
يکي از دستاوردهاي مهم مـردم    
در طول هفته هاي گذشته يـکـپـارچـه     
شدن عليـه جـريـانـات اسـالمـي، راه             
ـتـدا صـدر بـه               ندادن دار و دسـتـه مـق
درون تــظــاهــرات و صــفــوف مــردم،         
تظاهرات مقابل مقر آيت اهللا حکـيـم   
ــده                  ــمــايــن ــاران کــردن ن ــگ ب و ســن
سيسـتـانـي و مـنـزوي کـردن هـرچـه                 
بيشتر آنها، شعارهاي عليه جمهوري 
اســالمــي ايــران و عــمــومــي شــدن            
شعارهاي سکوالريستي و شعارهـاي  
ضد مذهبي عليه  تجار دين و فـرقـه   
هاي اسالمي بوده است. تودهني بـه     
امثال سيستاني بوده است که تـالش    
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عبثي کردند تا خود را صـاحـب ايـن      
اعتراضات نشـان بـدهـنـد. ايـن يـک              
جبهه مهم و حـيـاتـي مـبـارزه مـردم           
ـبـي                   ـنـي عـجـي ـي عراق اسـت.کـوتـه ب
ميخواهد که کسي ايـن شـعـارهـا را         
ليبرالي و دمکراتيک ارزيابي کـنـد و     
اين مبارزات را تخطئه کـنـد يـا ايـن         
اعــتــراضــات را بــخــاطــر طــرح ايــن          
شعارها کم اهميت جلوه بـدهـد. ايـن       
شعارها مال جريانات ليبرال و حقـوق  
ـيـسـت. "نـه             بشري و اصالح طلبـان ن
شـيــعــي نـه ســنــي، ســکــوالريســم و           
مدنيت"استراتژيک ترين و هوشيارانـه   
ترين شـعـار ايـن دوره مـردم هـم در                
مقابل دولت، هـم در مـقـابـل دار و               
دسته هاي مسلح شيعي و داعـش و      
نيروهاي قومي و هم پرچم اعـتـراض     
ـيـدن                   به اشـغـال عـراق و در هـم کـوب
شيرازه مدني جـامـعـه اسـت.سـنـگـر           
ســـکـــوالريســـم و هـــر کـــارگـــر و               
زحــمـــتــکـــشــي در عـــراق اســـت.             
متحدکننده ترين شعار مـردم اسـت.     
منزوي کردن مهمترين دشمنان مردم 
را هــدف گــرفــتــه اســت و ايــن يــک               
شاخص مهم پيشروي مردم عراق در   

 شرايط کنوني است.
اگر کاري در اين راستا هنوز الزم 
است اين است کـه شـعـور عـمـومـي           
ــه                  ــردم نســـبـــت بـ ــاي مـ ــوده هـ تـ
سکوالريسم تعميق و روشن تر شـود،  
جــوانــب مــخــتــلــف آن بــاز شــود و              
بصورت يک پالتفرم چند ماده اي بـه      
خواست مشترک مردم و بويژه فعالين 
سياسي تبديل شود. بـعـنـوان مـثـال           
منحل شدن تمام دار و دسـتـه هـاي            
مسلح گروههاي اسالمي، قـطـع هـر      
نــوع کــمــک دولــتــي بــه نــهــادهــا و              
شخصيت هاي مذهـبـي، مـحـاکـمـه         
سران اين گروهها که يک پاي قربـانـي   
کردن مردم بـوده انـد، آزادي کـامـل             
مذهب و بي مذهبي و جدايي کامـل  
مذهب از دولت و آموزش و پـرورش      
و سيستم قضايي، مصـادره امـوالـي      
که توسط نهادها و شخـصـيـت هـاي       
مـذهـبـي بـاال کشـيـده شـده و لـغـو                    
ـيـن        تمامي قوانين ضد زن، لغـو قـوان
ـنـي بـر            ـت قصاص و ساير قوانيـن مـب
مذهب بايد به خواست هاي عمومي 
تبديل شوند. به يک معني مردم بايـد   
درک عميق و همه جانبه اي نسبت بـه  
خواست سکوالريستي خـود داشـتـه        
ــدوش                 ــه اي ب ــد. ايــن وظــيــف بــاشــن

کمونيست ها است که نقد عميقي بـه  
 مذهب و اسالم سياسي دارند. 

به موازات اين شعارها، برکناري 
بســيــاري از مســئــولــيــن دولــتــي و            
محاکمه مقامات فاسـد حـکـومـت،       
يک محور ديگر شعارها و مطالبـات  
توده هاي مـردم اسـت کـه مـردم را               
متحدتر و دولت و مقاماتـش را بـي       
اعتبارتر ميکند و تا همين جا بسيار 
بي آبروتر کرده است. بايد بر خـواسـت   
افشـا و مـحـاکـمــه فـاسـدان تـاکـيــد                 
گذاشت. همينطور بايد ساير خواست  
هاي فوري سياسي و خـواسـت هـاي        
اقتصادي توده هاي مردم را به پـرچـم   
اعتراضات تبديل کرد و به هر درجـه    
ممکن آنها را به حکومـت تـحـمـيـل        
ـنـي دولـت           کرد. هر درجه عقب نشـي
حتي عقب نشيـنـي هـاي جـزئـي در            
مقابل مردم، از محاکمه مقامات و   
افشاي دزدي هـاي آنـهـا تـا تـامـيـن              
ـتـصـادي مـردمـبـه               خواست هـاي اق
مردم اعتماد بنفس بيشتر ميدهـد و    
پيشروي بيشتر را در چشم توده هـاي    
مردم امکانپذيرتـر مـيـکـنـد. مـردم            
ـتـه                  ـنـد کـه هـر هـف بايد احساس کـن
سنگرهاي کوچک و بـزرگـي را دارنـد        
فتح ميکنند. اين از نظر روانشناسـي   
مبارزه توده اي بسيار حائـز اهـمـيـت       

 است. 
مبارزات مردم تا همينجا از نظر 
سياسي دستاوردهاي بسيار مـهـمـي      
داشته است. اسالم سـيـاسـي را زيـر            
ضرب گرفته و دولت و مـقـامـات را        
بي اعتبارتر و ناتوان تر کـرده اسـت.       
اما بايد در نظـر داشـت کـه مـبـارزه            
مردم عراق هـرچـنـد بـا قـدرت ولـي               
همانطور که باالتر تـوضـيـح دادم در        
شرايط دشـواري شـروع شـده اسـت.             
هنوز جوان است. زمان الزم دارد کـه     
ـبـه کـنـد،        بر محدوديت هاي خود غل
بخش هاي بيشـتـري از مـردم بـويـژه            
طبقه کارگر را فعـاالنـه وارد مـيـدان         
کند، سنگرهاي بيشتري را تسـخـيـر      
کند و آماده سرنگوني شود. بويژه در    
غياب يک نيروي موثر بـراي رهـبـري      
همه جانبه اين مـبـارزه، کـار بسـيـار          
ــوارتــر بــوده اســت. احــزاب و                   دش
ـيـسـت هـنـوز           گروههاي چپ و کـمـون
نتوانسته اند نقش قابـل تـوجـهـي در         
جلب اعتـمـاد مـردم و رهـبـري ايـن               
اعتراضات داشـتـه بـاشـنـد. شـبـکـه              
هايي که در نقش هماهنگ کننـده و    
هــدايــت کــنــنــده ايــن اعــتــراضــات           

هستند، هرچند با درايت زيادي عمل 
کرده اند اما از نظر عملي و فکـري و    
برنامه اي هنوز فاقد يـک اسـتـراتـژي       
روشن هستند. به همين دليـل هـنـوز       
اتحاد پايدار و سـازمـانـي نـدارنـد و              
تمرکز الزم را در هيئت يک سـازمـان     
يا حزب سياسي نـدارنـد. ايـن خـالء            
بايد پر شود. متشکل شـدن در يـک          
ـيـسـت      حزب سياسي راديکال و کمـون
حياتي ترين وظيفه فعالين انقالبـي و    

 راديکال در عراق است. 
چند اقدام فوري ديگر نيز حياتي 
ــوي                 ــه ق ــک رســان ــن ي اســت. داشــت
ـلـويـزيـونـي بـا          نوشتاري و همينطور ت
پوشش قوي حياتي اسـت. بـويـژه در         
ـلـي         شرايطي که رسانه هاي بيـن الـمـل
هيچ پوششي به حرکت مـردم عـراق       
نميدهند و تک و توک رسانه محلي و   
عرب زبان بدرجه اي پوشش ميدهند 
که بتوانند روايت بورژوايي خود را بـه  
ـنـد رفـع ايـن کـمـبـود               مردم قالب کن

 عاجل تر است. 
تالش براي متشکل کردن مـردم  
در ارگانهاي اعمال اراده مستقيم آنها 
در محالت و شهرها و مراکز کـار و      
تــحــصــيــل هــرجــا و بــه هــر درجــه               
امکانپذير باشد. جنبش اعـتـراضـي       
در عراق بـايـد ايـن گـام را بـردارد و                
مردم را بسمت متشکل شدن هدايت 

 کند. 
فعاليت بين المللي يک وجه مهم 
ديگر است. صداي مردم عـراق بـايـد       
در سطح بين المللي و بـطـور مـدام و        
هر روز شنيده شود. به ايـن مـنـظـور          
الزم است که بويژه عراقي هاي مقيـم  
کشورهاي ديگر را فراخوان داد، فعال 
کرد و سـازمـان داد. گـوش شـنـواي             
ـلـي وجـود             ـيـن الـمـل زيادي در سطح ب
دارد اما بايد بلندگويي باشد کـه کـه       

 افکار عمومي را تغذيه کند. 
ـيـن                  ـي ـب ـنـکـه بـايـد ت و مهمتـر اي
درستي از اين مبارزه، نقاط گـرهـي،     
موانع و گامهاي بعدي ارائه داد، بـه      
مردم افق داد و نقشه راه نشـان داد و      
تــوده هــاي وســيــع مــردم و افــکــار              
عمومي را براي غلبـه بـر مـوانـع بـه            
ميدان آورد. طبقه کارگر، از کارگـران   
مراکز صنعتي تا معلمان و کارکنـان  
ادارات مختلف،هنوز بطور متشکـل  
به ميدان نيامده اند. داشتن يـک افـق      
روشن براي پيروزي است کـه آنـهـا را        
ـنـه بـراي                وارد عمل مـيـکـنـد و زمـي
اعتصابات عمومي بعنوان يک رکـن    
مهم ديگر مـبـارزه در عـراق فـراهـم            
ميکند و جنبش اعتراضي را دهـهـا     

گام به جلو ميبرد. اين اقدام است کـه   
ميتواند کمر حکومت را بشـکـنـد و        
ـتـي و حـتـي ابـزار                دستگاههـاي دول
سرکوب را فلج کند. در ايـن مـرحلـه         
ـيـروهـاي مسـلـح         است که بخشي از ن
دولتي نيز به مردم مـلـحـق خـواهـنـد         

 شد. 
کمونيست هاي عراق و احزاب و 
محافل کمونيسـتـي در عـراق بـايـد            
براي شکل دادن به يک قـطـب چـپ و        
سکوالر پيشقدم شوند و شبکه هـاي    
فعالين را بـه حضـور فـعـال در ايـن                
قطب ترغيب کنند. اين قدم مـهـمـي       
در جهت شکـل گـيـري يـک رهـبـري             
متمرکز و قدرتمنـد در عـراق اسـت.          

ـبـديـل        اين مرکزي خواهد شد بـراي ت
شدن به رهبر مبـارزات مـردم، بـراي        
ــارزه انــقــالبــي مــردم،             تــبــيــيــن مــب
متشکل کردن مردم، شکل دادن بـه      
رسانـه هـاي قـابـل تـوجـه، تـعـمـيـق                   
خواست هاي انقالبي مردم، تـوده اي    
کردن خواست هاي فوري و پـايـه اي         
ـفــرم هــاي                   ــالــب پــالتـ ــردم در ق م
مطالباتي و سـيـاسـي روشـن،بسـيـج         
افکـار عـمـومـي در خـارج عـراق و                 
ـقـشـه         فعاليت بين المللي و هـدايـت ن
ـبـش               مند اعتـراضـات کـنـونـي. جـن
انقالبي مردم عراق به چنين تمـرکـزي   

 نياز حياتي دارد. 
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي  
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   

) ارسال کنيد. لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه                 paypalسايت زير (از طريق 
 کمک ارسالي شما براي کانال جديد است:  

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد  

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      
تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 

شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   
 شما برداشته شود.  

 

 لمان: آ   

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 هلند:  

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 آمريکا:  
Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 
phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:
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ـقـاتـي، مـعـلـمـان و             نيروي عظيم طب
نسل جـوانـي کـه وارد دانشـگـاهـهـا              
ميشوند و ميليون ها خانواده کـارگـر   
و زحــمــتــکــش، ايــن وضــعــيــت را             
ـنــد زيـر و رو کــنــنـد و هــر                   مـيــتــوان
ـتـخـور             خواستي را به حـکـومـت مـف
ـنـد. امسـال        سرمايه داران تحميل کن
ـتـوانـد سـال گسـتـرش اعـتـراض                مي
معلمان، دانشجويان و خانـواده هـاي     
دانش آموزان و سال اتحاد مستحکم 
آنها باشد. ميتواند سال دفاع پـرشـور    
معلمان نه تنها از افزايـش دسـتـمـزد       
باالتر از خط فقر و ساير خواسـتـهـاي    
بحق آنها، بلکه همچنيـن سـال دفـاع        
پرشور از تحصيل رايگـان و ايـمـنـي         
ـيـت آمـوزشـي            ـف مدارس و ارتقاء کـي
ـتـوانـد سـال دفـاع پـرشـور                 باشد. مـي
ميليـونـهـا خـانـواده دانـش آمـوز از                
خواستهاي صنفي و سياسي معلمـان  
از جمله خواست آزادي فوري معلمان 
زنداني و آزادي اعتراض و متـشـکـل    

 شدن معلمان باشد. 
 

سال تحصيلي جديد را بـايـد بـه دور          
جديدي از تالش براي دستيابي به يک 
آمـوزش و پـرورش شـاد، عـلـمـي و                 

دخـالـت   انساني بـدل کـرد و بسـاط              
مخرب و مسموم مذهب و مسجد و 

را از آموزش و پـرورش جـمـع          آخوند 
 مغزشويي کودکان و نـوجـوانـان   کرد.  

ــي               ــا انــواع خــرافــه هــاي مــذهــب ، ب
آمــوزشــي در      يســيــاس   اســتــراتــژي

بـه  اسـت.        جمهوري اسالمي مدارس
همين دليل هزاران آخوند به مـدارس    
ــاي                ــدارده ــان ـت ــد. اسـ ــه شــده ان روان
آموزشي بشدت سقوط کـرده اسـت.       
در عين حال ناامن و غير اسـتـانـدارد    
بودن کالـسـهـاي درس، بـحـق مـايـه              
نگراني جدي خانواده هـا در سـراسـر          
کشور است. در کنـار ايـن مسـائـل،          
گراني سرسام آور شهريه هاي مدارس 
که با روند خصوصي سازي ها مرتب 
افزايش بيشتري مي يـابـد و گـرانـي           
کتابهاي درسي و لوازم التحرير بـراي    
ــواده کــارگــر و                 ــون هــا خــان مــيــلــي
زحمتکش يعني براي تـمـام اقشـاري        
ـتـخـوري      که در استثمار و دزدي و مـف
ـقـر و       نقشي ندارند، کمرشکن است. ف
ـنـي سـبـب                   بيکـاري و حـاشـيـه نشـي
ـيـونـهـا کـودک و           گرديده است که ميل
نوجوان از چرخه تحصيل باز بمانند و 

 به بازار بيرحم کار پرتاب شوند. 
 

 مطالبات ما روشن است: 
بـايـد کـامـال        در تمام سطوحآموزش 

بـاشـد و هـر نـوع              رايگان و اجـبـاري  
شهريه و اخاذي از خانواده ها ممنوع  

. کتب درسي بايد رايگان شـود گردد.  
ـيـت و              ـف يک وعده غذاي گـرم، بـا کـي
رايگان بايد در تمـام مـدارس کشـور        

صــوصــي کــردن    مــعــمــول گــردد. خ       
مدارس بايد فورا متوقف و مـمـنـوع    
ـيـت آمـوزش و ايـمـنـي                  ـف شود و کـي
مدارس در همه جا بسرعت تضمـيـن   
شود. کتب درسي بايد غير مـذهـبـي     
شــود، اســالمــي کــردن مــدارس و             
مسجد سـازي در مـدارس مـمـنـوع            
شود و طلبه ها و آخوندها از مدارس 

خانواده هايي که . بيرون انداخته شوند
فرستادن کودکـان خـود      مالي امکان

ـنـه          را به مـدارس نـدارنـد        کـمـک هـزي
در تمام محالت بـايـد     دريافت کنند.  

به اندازه کافي مدرسه باشد و تـعـداد     
نفر بيشتر  ٢٢ دانش آموزان کالس از 

 بخشـي نشود. اياب و ذهاب مدارس  
از وظايف مدرسه است و بايد کامـال  

حـق شـهـرونـدي       . ايمن و رايگان باشد
برابر و دسترسي يکسـان بـه آمـوزش        
ــه واجــديــن تــحــصــيــل             ،بــراي کــلــي

افــغــانســتــاتــي و عــراقــي و ســايــر             
کامال تامين گردد. در يک   مهاجرين

يک آموزش و پرورش سکوالر، کالم، 
ـبـعـيـض حـق        بدون    شاد و انساني و ت

بـرقـرار      کودکان و مردم است و بـايـد    
 شود. 

 

ايــن خــواســت هــا و خــواســت هــاي            
متعدد مـعـلـمـان بـايـد بـه خـواسـت                
مشترک همـه مـردم، خـانـواده هـا و              
معلمان و دانشجويان و دانش آموزان 
ـبـديـل شـود. سـال            در سراسر کشور ت
تحصيلي جديد را بـه سـال اتـحـاد و           
ـيـشـتـر مـيـان                   همبسـتـگـي هـرچـه ب
معلمان و خانواده هاي دانش آموزان، 
به سال دور هم جمع شدن و متشـکـل   
شدن و گسـتـرش مـبـارزه بـراي ايـن               

 خواستها تبديل کنيم. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
سپتامبر  ۲۱ ، ۱۳۹۴ شهريور  ۳۰ 

 ۲۰۱۵ 
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است. تبعات آن بر موقعـيـت جـنـاح          ۱ از صفحه 
هاي حکومتي براي برون رفت از ايـن  
ـفـع      اوضاع نيز ميتواند صحنه را به ن
رقيب تغيير دهد و باند واليت نـاچـار   

 به پذيرش شکست ديگري گردد.
يک جمهوري اسالمي کم خطر و   
کم دردسرتر، براي غـرب و امـريـکـا           
ـنـده      بهترين گزينه در منازعات شـتـاب
خاورميانه اسـت. و ايـن خـود بـراي              
جناح خامنه اي بمثـابـه بـرگ بـازنـده          
ديگري است. که جناح رفسنجانـي و     
ــانــه روهــاي             ــوان مــي روحــانــي بــعــن
حکومتي روي آن حسـاب جـدي بـاز        

 کرده اند.
اما مشکل بزرگتر و الينحل هـر  
ـقـات              دو جناح، عمـدتـا پـس از تـواف
هسته اي، که عليرغم تشديد فضـاي    
ـيـشـتـر،        سرکوب و بگير و ببندهاي ب

اساسا دارد از کنترل آنـهـا بـه طـريـق          
اولي خارج ميشود، ميليونهـا مـردم     
ـنـد کـه                  عاصي و مـعـتـرضـي هسـت
قرباني سياستهاي کل نظام جمهـوري  
اسالمي اند. مردمي کـه تـاريـخـا و            
اساسا شالق سرکوب هر دو جنـاح را    
برگرده خود حس کرده اند. هـر درجـه      
از تسامـح بـا"شـيـطـان بـزرگ" بـراي                
ميليونها کـارگـر، جـوان، دانشـجـو،            
معلم و پرستار و دستمزد بگيراني که 
به ورطه زير خط فقر رانـده شـده انـد،        
ــراي             ــات اســاســي ب فــوران مــطــالــب
ـتـي اسـت کـه زيـر                 معيشت و مـنـزل
ــاح هــاي                   دســت و پــاي هــمــه جــن

 حکومتي لگد مال شده است. 
ـنـه سـاز           اين روند بي ترديـد زمـي
تغييرات بـزرگـتـري خـواهـد شـد کـه              
هيچکدام از جناحهاي حکومـتـي از     
وحشت آن خواب راحت ندارند. سر بر  
آوردن اعتراضات وسيع و دامـنـه دار     
اجتماعي، عليرغم حـدادي مـاشـيـن       

سرکوب و افزايش دستگيريهاي اخير 
و امنيتي تر کردن فضـاي جـامـعـه،         
ـيـن دعـوا قـدرت                هيچکـدام از طـرف
مقابله و جـمـع کـردن آن نـخـواهـنـد                

 داشت.
شکـسـت پـي در پـي جـمـهـوري                
اسالمي در اجراي سياستهاي داخـلـي     
ـا                   و خارجي اش و چـه در مـنـازعـه ب
غـرب و چــه در مــواجــه و پــس زدن                
قوانين ارتجاعـي اش تـوسـط مـردم،           
بويژه زنان و جوانان، در داخـل کشـور         
براي مردم عاصي ايران، پيامي روشن 
ـا            دارد، اين حکومـت اهـرمـهـاي سـرپ
مانـدنـش را بسـرعـت دارد از دسـت                
ميدهد و جناح سومي که به به کـمـتـر    
ـان                     ـاي ـايـان دادن بـه نـکـبـت بـي پ از پ
حکومت اسالمي رضـايـت نـخـواهـد        
داد اين دعوا را تاريخا فيصله خـواهـد   

 داد.

 دور �	ز: ا� از ا@��O	ت  
  ۲ از صفحه 
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ـلـب                  ـنـد امـا او در ق ريحانه را کشـت
ميليـونـهـا انسـان عـاشـق آزادي در               
سراسر جهان زنده اسـت! ريـحـانـه را            
ـبـاهـي           کشتند و ضعف و زبـونـي و ت

 .خود را به نمايش گذاشتند
ريحانه زنده است در عشق به زنـدگـي   

ـبـاهـي و جـنـايـت و                و در انزجار از ت
بيعدالتي. ريحانه زنده است در فريـاد   
خشم دردآلود مادران عليه اعدام، در 
نبرد اوجگيرنده مردم عليه حکومـت  
سنگسار و شالق و اسيد، و در مـوج    
ـيـه                    ـبـش رهـائـي زن عـل ـنـده جـن کوب

ريحانه زنده  .تحجرو شقاوت اسالمي
ـيـونـهـا               ـل است در کيفـر خـواسـت مـي
بيگناه عليه جنايات سيستم قضائـي  
اسالمي. ريحانه زنده است در جنبش 

، در فراخوان ” صورت من کجاست؟“ 
ـيـه            زندانيان سياسي گـوهـردشـت عـل
حکومت ضد زن و در بيانيه کارگـران  
ـيـزان حـاکـم.                ـيـه زن سـت عسلويه عـل
ريحانه زنده است در فـريـاد خـروشـان       
ـيـه            ـيـونـي عـل ـل يک جامعه هفتاد مـي

 … !داعشيان حاکم در ايران
ريحانه زنده اسـت چـون فـريـاد بـراي              

 *!رهائي را نميتوان کشت
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ـقــه                 ــدتــي اســت کــه مســابـ م
ـتــخــابــاتــي ريــاســت جــمــهــوري در          ان
آمريکا آغاز شده است. هر دو حـزب     
اصلي طبقه حاکمه کانديداهاي خـود  
را به ميدان آورده اند، اما صفوفشـان  
بيشتر از هميشه متشتت و آشفته تـر  
است. حزب اولتر راست جمهوريخواه  

کانديدا و حزب ديگر  ۱۶ با نزديک به 
کانديـدا   ۵ راست، حزب دمکرات، با 

به ميدان آمده است. ايـن وضـعـيـت          
ناشي از کـدام مـوقـعـيـت سـيـاسـي               
است؟ مسائـل اصـلـي سـيـاسـي در             
شکل دادن به اين وضعيت بهم ريخته 
ـيـسـم         کدامند؟ اپوزيسيون نـاسـيـونـال
ـ اسـالمـي         ـ  پرو غربي و جنبش ملي
چرا و بـراي کـدام جـنـاح در هـيـات                 
حاکمه آمريکا هورا ميکـشـنـد؟ مـا       

 چه ميگوئيم؟
اما پيش از پرداختن به سئواالت 
عديده مطرح در اين چـهـارچـوب بـد         
نيست که اشاره مـخـتـصـري هـم بـه             
ـتـخـابـات بـاالتـريـن           نقش و جايگاه ان
مرجع سـيـاسـي در آمـريـکـا و کـال                
دمکراسي غربي بپردازيم و به تفاوت 
آن بــا مضــحــکــه انــتــخــابــاتــي در              

 حکومت اسالمي اشاره اي بکنيم.
 تفاوتهاي انتخاباتي

انتخابات در آمريکـا بـر خـالف        
انتخابات در حکومت اسـالمـي يـک      
مضحکه و يا کاريکاتور انتخـابـاتـي    
نيسـت. شـو نـمـايشـي هسـت، امـا                 
مضــحــکــه نــيــســت. در ســيــســتــم            
دمکراسي غربي جايي که مـبـارزات   
آزاديخواهانه و برابري طلبانه توانسته 
اســت آزاديــهــاي ســيــاســي و آزادي           
احزاب را به کرسي بنـشـانـد، درهـاي       
انتخاباتي بطور صوري هم که شده بـه  
روي نيروهاي متـفـاوت سـيـاسـي بـر           
خــالف مضــحــکــه انــتــخــابــاتــي در         
ـيـسـت.                حکومـت اسـالمـي بسـتـه ن
احـزاب از آزادي نســبـي بــراي ابــراز             
وجود و ارائه کـانـديـدا بـرخـوردارنـد.           
ـيـسـت، مـجـمـع               شوراي نگهـبـانـي ن
تشخيص مصلحتي نظامي نيـسـت،   
ولي فقيهي در کار نيست. هيچ التزام  
نظري و عملي هم به کل نظام کثـيـف   

 اسالمي در کار نيست. 

اما اين وجوه تمايز که بسيار هـم  
ارزشــمــنــد هســت و يــک دســتــاورد           
مبارزاتي جنبشهـاي آزاديـخـواهـانـه        
ـبـايـد بـر                 ميباشند، در عـيـن حـال ن
مساله و معضل اصلي در انتخابـات  
در دمکراسي غربي سايه بيفکننـد و    
ـقـاتـي ايـن              ما واقعيت مـاهـيـت طـب
انــتــخــابــات را در پــس ايــن ظــاهــر            
سياسي نديده بگيريم. به چند فاکتـور   
در اين رابـطـه بـايـد اشـاره کـرد. در                  
آمريکا اگر کسي قانونا و حـقـوقـا از      
شرکت در انتـخـابـات مـحـروم نشـده           
ـيـن                است، اما عـمـال و در واقـع چـن
حذف و کـنـار زدنـي دائـمـا صـورت             
ـبـداد                      ـنـجـا نـه اسـت ميـگـيـرد. در اي
ـقـه     سياسي و مذهبي بلکه قدرت فـائ
ـفـا    طبقاتي است که چنين نقشي را اي
ميکند. از ايـن رو در آمـريـکـا هـم                 
نمايندگان سياسي چپ و آزاديخواه و   
کمونيست نميتوانند بسـادگـي و در         
ــر                  ــاي ــار س ـن ــط عــادي در کـ شــراي
کانديداهاي طبقه حاکمـه در رقـابـت        
انتخاباتي شرکت کنند. در آمـريـکـا        
براي اينکه فرد و يـا جـنـاحـي بـطـور           
ـتـخـابـاتـي          واقعي بتواند در رقابـت ان
شرکت کند، براي اينکه يک کانديداي 
ـتـوانـد حـمـايـت              مطرح باشد، بـايـد ب
مالي عظيم طبقه حاکمه آمريـکـا را     
جلب کند. بايد بتواند نزديک بـه يـک        
ميليارد دالر (و اين مبلغ همواره در    
حال افزايش اسـت و سـيـر صـعـودي            
دارد) جمع آوري کند تا بتواند آگـهـي   
در رسانه هاي اصلي آمريکا بخـرد و    
ـيـغـاتـي خـود را در             سازمان الزم تبل
مراکز متعدد شکل دهد و بـه جـمـع        
آوري آرا بپردازد. اين يک وجه عـمـده      
چــگــونــگــي جــلــوگــيــري از حضــور          
نــمــايــنــدگــان جــريــانــات مــتــرقــي و         
آزاديــخــواه و چــپ در ايــن صــحــنــه            
سياسـي اسـت. دالر آمـريـکـايـي و                 
ـقـه       قدرت فائقه ماليـ  اقتصادي طـب
حاکمه فاصله ميان امکان صـوري و    
ظاهري و يا امکـان واقـعـي شـرکـت          
نــمــايــنــدگــان گــرايشــات مــخــتــلــف        
ـيـن              ـتـخـابـات تـعـي اجتماعي را در ان

 ميکنند.
جنبه ديگر چگـونـگـي بـرگـزاري        

انتخابات در شرايط اضطراري و غير 
روتين است، در شرايطي که نرم هـاي    
سياسي طبقه حاکمه بر اثر تالطمات 
اجتمـاعـي بـرهـم مـيـريـزد. در ايـن                  
شرايط يک ماشين تبليغاتي عـظـيـم      
بر عليه هر حرکـت آزاديـخـواهـانـه و          
چپ به حرکت در مي آيد. در زمـانـي    
که منافع طبقه حاکمه به خطر بيفتـد  
اين ماشين عظيم به سرعت دست بـه  
کـار مـيـشـود. دوران مـک کـارتــي،                
سناتور ضد کمونيست، سـيـاه تـريـن       
دوران تاريخ سياسي معاصر آمريکا، 
ـيــن دورانــي اســت. در واقــع                    ـنـ چـ
ـنـهـا هـيـچ                 دمکراسي آمـريـکـا نـه ت
تضميني براي جـلـوگـيـري از تـکـرار           
چنين دوراني ندارد، بلکه بـر عـکـس      
عروج چنين سياستها و گرايشاتي بـر  
حسب لزوم يک مکانيسم مـقـابلـه بـا       
آزاديخواهي وچپ در ايـن سـيـسـتـم            

 است. 
ـقـاتـي           در آمريکا سـرنـوشـت طـب
ـيـن        انتخابات پيش از انتخابات تـعـي
ـلـب     ـق شده است. نه به اين اعتبار که ت
ــات صــورت             ــخــاب ــي در انــت ــدان چــن
ميگيرد. نه به اين مـعـنـا کـه مـثـال            
ـتــخــابــات                 ـنــدگــان انـ ـنـ بــرگــزار کـ
صندوقهاي انتخاباتـي را بـا جـعـبـه            
هاي پرتقال و راي هاي از پيش آمـاده  
ـنـد، نـه!       شده و پر شده تعويض ميکن
بلکه به اين اعتبار که کانـديـداهـايـي     
که در مقابل جامعه قرار مـيـگـيـرنـد      
اساسا کانديداهاي طبقه حاکمه انـد.    
اگر تفاوتي دارند، تفاوتشان ناشـي از    
گرايشات دروني و موجود در هـيـات   
حاکمه اين کشور است. در انتخابـات   
آمريکا طبقه حاکمه سرمايه دار، يک 
ــروز               ــواره پـــيـ ــمـ ــا، هـ درصـــدي هـ
انتخاباتند. در اينجا پول قادر متعال  
ـيـغـات اسـت.           ـل ـب است. پول خريدار ت
پول خريدار مبلغ و سازمانده و مفسر 
ــريــن               ــده ت ــاســي اســت. پــيــچــي ســي
پيشرفتهاي تکنولوژيک و علـمـي در     
خدمت تامين سلطه طبقه حاکـمـه و     
ـتـخـابـاتـي                 براي پيشـبـرد ايـن شـو ان

 صورت ميگيرد.  
ـيـش از هـر کشـور              در آمريکا ب
ديــگــر در دمــکــراســي غــربــي مــا            

شاهديم که انتخابات جنبه نمايشي و 
يا هاليوودي بخود ميگيرد. در ايـن       
انتخابات شما شاهد مباحث عمـيـق   
سياسي و اجتماعي که حتي نگـرانـي   
ـقـه               ها و دلمشغـولـي هـاي خـود طـب
حاکمه را بيان کند، نيستيـد. گـويـي       
ملکه زيبايي بايد تعيين شود. مالک  
سطحي بودن و پـوچ بـدون و ظـاهـر             
فريبنده آن است. کنگره هـاي احـزاب     
حاکم که باالخره کانديداي جناحهـاي  
ـيـن                   دو گانه هـيـات حـاکـمـه را تـعـي
ميکننـد، مـجـلـس شـو و نـمـايـش                 
تبليغاتي است. تعدادي کـانـديـدا بـا          
ــاردهــاي               ــالک ــاري از پ حــجــم بســي
تبليغاتي به جان جامعه مي افتنـد و    
يک شو سياسي بزرگ را از روي نقشه 
عمل از پيش تعيين شده بـه اجـرا در       
مي آورند و سپس همگي راضـي بـه       

 خانه ميروند. 
در اينجا اين اراده واقـعـي تـوده          
ـتـخـاب خـود را                 مردم نيـسـت کـه ان
ـنـد     عملي ميکند. در آمريکا نيز مان
بسياري از جوامـع غـربـي يـک هـنـر             
طبقه حاکمه اين اسـت کـه تـوانسـتـه          
است بخش عظيمي از جامـعـه را از       
شرکت در اين مراسم و شو تبليغاتـي  
معاف کند، راضي و دور نـگـهـدارد.    
ــن                  ــن شــرکــت در اي ــايــي در صــد پ
انتخابات نشان ايـن واقـعـيـت مـهـم             
ـتـه تصـمـيـمـات مـهـم و                 است. و الب
ـيـدي             تعيين کننده، تصـمـيـمـات کـل
اساسا در محافلي صورت ميـگـيـرد    
ـنـد. در                ـيـسـت که عمدتا "انتخـابـي" ن
اينجا نيز مدتهاست کـه تـوده مـردم        
اين مراسم و اين مجرا را ابزاري براي 
اعمال اراده و تاثير گذاري در سياست 
نمي بيننـد. زمـيـن داغ جـامـعـه آن                
ـيـر و           مجراي اصلي است که بـه تـغـي

 تحوالت شکل ميدهد.
 داليل آشفتگي هاي سياسي فعلي

اما انتخابات اين دوره انتخابـات  
ــکــا                ــهــوري در آمــري ــاســت جــم ري
ويژگيهاي خاص خود را دارد. حـزب     
اولترا ارتجاعي جمهوريخواه آمريکـا  
بيـش از هـر زمـان ديـگـري در هـم                   
ريخته و آشفته است. حزب دمکـرات   
هم دچار انشقاقي اسـت کـه بـازتـاب         

شکاف دروني اين حزب اسـت. چـرا؟      
 از حزب جمهوريخواه شروع ميکنيم.

ـتـگـي         واقعيت اين است کـه آشـف
سياسي مـوجـود در صـفـوف حـزب            
جمهوريخواه يـک پـديـده گـذرا و يـا                
ـيـسـت.              ناشي از تعـدد کـانـديـداهـا ن
مسائل عميق ترند. سـيـاسـي تـرنـد.         
قديمي ترند. ريشه در تحوالت عظيم  
سياسي دوران حـاضـر دارنـد. تـعـدد           
کانديداها مـعـلـول و نـه عـلـت ايـن                  
وضــعــيــت ســيــاســي اســت. در ايــن           
چهارچوب به دو مساله پايه اي بـايـد     
اشــاره کــرد: ســقــوط بــلــوک شــرق،              

 شکست سياست نظم نوين جهاني. 
ـلـوک شـرق يـک تـحـول                سقوط ب
عظيم تاريخي بود. مستقل از اينکـه   
به جهان دو قطبي موجود پايان داد،   
ـيـز        منشاء تغييرات بسيار ديـگـري ن
ـتـي کـه         شد. بلوک سرمايه داري رقـاب
خود را عوامفريبانه "جهان آزاد" نـام        
نهاده بود، در رقابت با بلوک سرمـايـه   
داري شرق که آنهم عوامفريبانه خـود    
را "جهان سوسياليسم" نام نهاده بـود،    
پيروز شد. اما پايان جهان دو قطبي،  
شکست بلوک شرق، در عين حال کـه    
به معناي "پيروزي" بلوک غـرب بـود         
در عيـن حـال هـم بـه مـعـنـاي زوال                  
سياسي بلوک غـرب هـم بـود. دوران           
جهان دو قطبي با تمام ويژگي هايـش  
به پايان رسيده بود. براي بلوک غـرب،  
وجود بلوک سوسياليسم کاذب ديـگـر   
آن پديده اي نبود که غرب خود را در     
مقابله با آن آرايش داده بود. همه چيز 
بـايــد تــجـديــد تــعـريــف مــيـشــد. از              
ـتـه     ضرورت سازمان نظامي ناتو گـرف
تا کانديداي نقش شـيـطـان در دوران          
پسا جنگ سرد تا معضـل سـنـاريـو       
نويسي فيلمها در هاليوود تا نقـش و    
 موقعيت آمريکا در اين دوران جديد. 
آنچه کـه در دوران جـورج بـوش            
پدر "نظم نوين جهاني" نام گرفت، کل   
چهارچوب سياسي اي بود که بايد بـه    
ـيـک     موقعيت تک ابر قدرتي و هژمـون
آمريکا در اين دوران جنبه عملي مي 
پوشاند. جنگهايي که صورت گرفت. 
نيروهايي که بمثابه "محور شر" عـلـم     
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درک آمال و اهداف حزب کمونيست 
کارگري کار ساده اي است. کافي 
است به اين فکر کنيد که انسان 

موجودي اجتماعي است و اساسا و 
بطور تاريخي انسانها دور هم جمع 

شده اند تا در امنيت و رفاه و منزلت 
زندگي کنند و نه اينکه برده و بنده 
باشند و رنج بکشند. همين منطق 

انساني پايه سياستهاي اين حزب را 
ميسازد. از نظر ما کمونيستها 

سلطه يک اقليت بر جامعه و محکوم 
کردن اکثريت به فقر و نداري و بي 

اختياري از هيچ منطق قابل قبولي 
برخوردار نيست. انسانها يعني همه 
مردم بايد آزاد و برابر و بدون تبعيض 

و رنج و مذلت زندگي کنند. ما 
آنهايي هستيم که اين استدالل را که 

دنيا همين است که هست و کاري 
نميشود کرد و بناچار کساني بايد بر 
مردم حکومت کنند قبول نداريم. ما 

آنهايي هستيم که سلطه اقليت بي 
خاصيت سرمايه دار و مفتخور بر 

اکثريت مردم را قبول نداريم و مطلقا 

فکر نميکنيم بشر بايد هميشه به اين 
وضعيت تمکين کند. برعکس ما 
جمع شده ايم و متشکل شده ايم و 

ميخواهيم همگان را قانع کنيم و در 
اين جهت سازمان دهيم که بشر 

ميتواند و بايد آزاد و برابر و مرفه 
زندگي کند و وبويژه در شرايط دنياي 
امروز کامال امکانش را دارد. به اين 
حزب بپيونديد تا دست در دست هم 

به کمک پليس و   کاري را که عده اي
قوانين و نهادهاي سرکوب شغلشان 
اينست که نگذارند انجام شود و عده 
اي کارشان اينست که مردم را قانع 

کنند که نميشود انجام داد را با هم و 
با اقناع و متحد کردن بخش هاي 
هرچه وسيعتري از مردم به انجام 

برسانيم. و آن برپا کردن يک جامعه 
شاد و انساني و بدون رنج و تبعيض 

و فقر و بهره کشي انسان از انسان 
 ...  است.

 
به نقل از جزوه "چگونه با حزب 

کمونيست کارگري فعاليت کنيم" از 

شدند، تمام اتفاقات اين دوره اسـاسـا       
ـه     چنين هدفي را دنبال ميکردند. حـمل
آمريکا به عراق، چه پيش و چه پس از   

ـه اي       ۱۱ فاجعه خونين  ـق سپتامبر حـل
در ايــن چــهــارچــوب بــود. امــا ايــن               
سياستها به شکست کشيده شد. ايـن     
شکست سياسـي و اقـتـصـادي بـود.            
اقتصادي بود چرا کـه آمـريـکـا فـاقـد           
ـه تضـمـيـن           توان اقتصادي الزم بـمـثـاب
کننده چنين موقعيت منحصر به فـرد  
سياسي بـود. سـيـاسـي بـود چـرا کـه                 
ـه داري،      قدرتهاي اصلي جهان سرمـاي
چـه در اروپـا و چـه در شـرق حـاضـر                     
نشدند که به چنين "نظمـي" در جـهـان          
ـلـوک              پس از جنگ سرد تـن دهـنـد. ب
اروپا، اتحاديه اروپا به مثابه يک بلـوک  
اصلي اقتـصـادي و سـيـاسـي شـکـل              
گرفت. در عين بلوک چين و روسـيـه و      
برخي ديگر کشورهـا پـس از مـدتـي           
تاخير خود را در قامت مدعيان جهان 
چند قطبي علم کردند. اين مجـمـوعـه     
عمال به شکست سياسي اين گـرايـش     
در هيات حاکمه آمريکـا کـه عـمـدتـا          
توسط "نئو کانسرواتيوها" نماينـدگـي     
مــيــشــد، مــنــجــر شــد. عــروج اوبــا              
محصول اين شکست و تـغـيـيـر ريـل          

 سياسي در هيات آمريکا بود.  
اگر حزب جمهـوريـخـواه آمـريـکـا         
اکنون در هم ريختـه و آشـفـتـه اسـت،            
ناشي از شـکـسـت در سـيـاسـتـهـاي                 
دوراني خود است. ناشي از ايـن اسـت      
ـه انـد تـبـيـيـن سـيـاسـي                    که نـتـوانسـت
ـه    ـق روشني براي معضالت اساسي طب
حاکمه آمـريـکـا در شـرايـط کـنـونـي               
جهاني و داخلي ارائه دهند. نـاشـي از      
اين اسـت کـه بـحـران و تـالش بـراي                   
تجديد تعريف مـوقـعـيـت ايـن حـزب           
تمام سطوح اين حزب را در بـرگـرفـتـه         
ـلـي سـعـي            است و هر گرايش و مـحـف
ميکـنـد بـا حضـور کـانـديـداي خـود                 
سمت و سويي به اين وضعيت در هـم      

 ريخته بدهد. 
ـه نـام                  ـه پـديـده اي ب و در اينجـا ب
دانالد ترامپ ميرسيم. ميلياردري کـه   
در عين حال تمام لـجـن و کـثـافـت و              
ـه    ـق استيصال جريانات اولترا راست طب
حاکمه را يک تنـه در خـود دارد. ايـن             
فرد بيان عميق ترين کـثـافـات راسـت       
ـه حــاکـمـه در                 ـق تـريـن گــرايشـات طــب
آمريکا است. هم نژاد پرست است هـم     
ضد خارجي اسـت. هـم پـوپـولـيـسـت             
اســت و هــم کــثــيــف تــريــن مــدافــع              
سرمايه. مـوقـعـيـت کـنـونـي اش در               

پيشتازي در صفوف جمهوريـخـواهـان    
ميتواند مقطعي و گـذرا بـاشـد. امـا            
اگر هم به کناري زده شـود، تـوانسـتـه           
ـه يـک گـروه فشـار سـوپـر                  است بمـثـاب
ارتجاعي مهر سـيـاسـي غـيـر قـابـل              
انکاري بر سياست راسـت در هـيـات          
 حاکمه آمريکا در اين دوران زده باشد.  
از طرف ديگر حزب دمکرات هـم  
ـقـطـه         در وضعيت چندان مناسبي از ن
ـه سـر                  نظر منـافـع حـزبـي خـودشـان ب
نميبرند. شکافـهـا در ايـن صـف هـم               
منجر به قطبي شدن اوضاعشان شـده    
است. در يک طرف برني سـنـدرز قـرار       
دارد که خود را سـوسـيـال دمـکـرات            
معرفي مـيـکـنـد و در طـرف ديـگـر                
هيالري کلينتون است. جوزف بـايـدن      
ـه            نيز بر لبه صندلي نشستـه و بـايـد ب
اين سئوال پاسخ دهد که آيا دمکراتها 
بايد کانديداي ديگري را وارد صـحـنـه    
ـه وضـع مـوجـود            کنند يا نه ميتوان ب
بسنده کرد. سندرز زمين جـنـاح چـپ       
حزب دمـکـرات را از آن خـود کـرده                 
است. سياستش نه ارائه يک آلترنـاتـيـو     
سوسياليستي براي جامعـه آمـريـکـا،       
بلکه ايـجـاد حـداقـل رفـرمـهـايـي در               
زمينه حداقل دستمزد، بـهـبـود کـمـي        
ـه در              ـه مـيـان ـق موقعيت جوانان و طـب
آمريکا اسـت. هـمـيـن يـک ذره رفـرم                
خواهي هم توجه بـرخـي را در پـايـيـن            
جامعه به خود جلب کـرده و عـالمـت        
سئوالي در مقابل موقعيت منـحـصـر    
 بفرد هيالري کلينتون قرار داده است.  

انتخابات آمريکا و اپوزيسيون راسـت    
 ايراني

ـه کـه چـه جـنـاحـي از                 اين مسـال
هـيـات حـاکـمـه آمــريـکـا و بـا کــدام                   
سياستهايي سکان هدايت طبقه حاکم 
را بعهده ميگيرد همواره مـورد تـوجـه      
جناحهاي راست اپوزيسيون ايران بـوده  
است. دو جنبش ارتجـاعـي فـعـال در          
صــحــنــه ســيــاســت ايــران، جــنــبــش           
ناسيوناليسم پرو غربي و جنبش ملـي  
ـ اسالمي ها همواره با حساسيت تمام 
اين انتخابات را دنبال کرده اند. سمـت   
 گيريها و جانبداريها تماما روشن اند.  
جريان راست پرو غربي، جريانـات  
متعدد سلطنت طلب و مشروطه خواه 
و گرايشات جمهـوريـخـواه ايـن صـف          
کمتر شده است که حمايت بي دريـغـي   
از راســت تــريــن و ارتــجــاعــي تــريــن            
گــرايشــات در صــف کــانــديــداتــوري         
جمهوريخواهان نکنند. اين همسـويـي    
و هم نظري تصادفي نيـسـت. مـنـافـع         
مشترک طبقاتي و تشابهات يـکـسـان    

سياسي به اين وضـعـيـت شـکـل داده          
است. اپوزيسيـون راسـت پـرو غـربـي             
همواره مدافع سياستهـاي ارتـجـاعـي       
ـه          اين اردوي بين المللي است. اتـکـا ب
نيروي نـظـامـي و سـيـاسـي آمـريـکـا                
همواره يک رکن سـيـاسـتـشـان چـه در             
حاکميت و چه در اپـوزيسـيـون اسـت.         
جنگ طلبي، "رژيـم چـنـج"، تـحـريـم                
ـه                 خانمـان بـرانـداز اقـتـصـادي، تـوجـي
سرکوبگرانه ترين سياستهاي پلـيـسـي    
و امـــنـــيـــتـــي هـــمـــواره يـــک پـــاي              
تالشهايشـان بـوده اسـت. امـيـدشـان              
ـه بـمـب              براي به قدرت نـزديـک شـدن ب
ــظــامــي و                 افــکــنــهــاي ايــن غــول ن

 قلدرمنشي اش متکي است.  
در طرف ديگر جـريـانـات مـلـي ـ          
اسالمي عمدتا خود را در کـنـار و يـا        
همسو با سياستهاي حـزب دمـکـرات      
در سطح آمريکا تعـريـف مـيـکـنـنـد.          
سياستهايي که نه براندازي حـکـومـت    
اسالمي بلکه تغـيـيـرات تـدريـجـي و           
ميکروسکپي را در قـبـال حـکـومـت          
اسالمي دنبال ميکند. اين جـريـانـات     
نه خود قائم به ذات خواهان سرنگونـي  
حکومت اسالمي اند و نه ميخواهنـد  
که هيچ نيروي ديگري چنين سياستـي  
ـه بـاشـنـد. ايـنـهـا                  را در دستـور داشـت
مدافعين مشروط رژيم اسالمـي انـد.     
حاميان و حواشي رژيم اسـالمـي انـد.      
ـه                   با هر تـکـه اسـتـخـوانـي کـه رژيـم ب
طرفشان پرتاب کند، از خـود بـيـخـود       
 شده و بر زمين سخت شيرجه ميزنند.  
اما هر دو طرف تالش ميـکـنـنـد     
ـلـف     که حمايت خود از بخشهاي مخـت
هيات حاکـمـه آمـريـکـا تـحـت لـواي               
"منافع ملـت ايـران" تـوجـيـه و بـيـان                  
کنند. در کنار راست ترين و مـرتـجـع       
ترين نيروها قـرار مـيـگـيـرنـد، تـحـت             
عنوان "منافع مـلـت ايـران". مـدافـع                
خشن ترين سياستها و کـثـيـف تـريـن          
حکـومـتـهـا هسـتـنـد تـحـت عـنـوان                  
"منافع ملت ايران". واقعيت اين اسـت     
که در اين بازار "حقيقت"، "انسانيـت"،      
ـه                  "آزاديخواهي"، "بـرابـري طـلـبـي"، ب
"فـروش" نـمـي رسـد. هـر چـه هسـت                     
منافع جناحهايي از طبقات حاکمـه و    
ارتجاع حاکم چه در آمريکـا و چـه در         
ـه حـاکـمـه          ـق ايران است. اين منافع طب
است که تحت لواي "منافع ملت" قرار   
است پوشش کمتر طبقاتي تـر بـخـود        

 بگيرد و به جامعه حقنه شود.
افشاي بي امان اين سـيـاسـتـهـاي      
ارتجاعي يک وظيفه دائم کـمـونـيـسـم        

 کارگري است.   
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همراه کارگران، زندانيان سياسي، دانشجويان، فعالين جنبش کارگري و بسياري از مردم                 به  
آزاديخواه ايران در شهرهاي اروپا و همينطور در کردستان عراق گراميداشت شاهرخ زماني در 

  ميان موجي از همبستگي انساني و در محکوميت مرگ او برگزار شد.
در سليمانيه کردستان عراق؛ ميتينگ در مرکز شهر به فراخوان تشکل کارگران ساختماني                  
برگزار شد. در شهرهاي تورنتو و ونکوور در کانادا، در شهر هاي استکهلم و گوتنبرگ سوئد،                 

تظاهرات ها و  در شهرهاي فرانکفورت و برلين در آلمان، در شهرهاي لندن، کپنهاگ و پاريس

گردهمائي هاي مختلفي در بزرگداشت شاهرخ زماني و محکوميت جمهوري اسالمي برگزار 
  شد. آکسيون هاي اعتراضي و مراسم هاي بزرگداشت شاهرخ زماني همچنان ادامه دارد.

تعدادي از سازمانهاي کارگري در کشورهاي مختلف با بيانيه هاي خود مراتب                      چنينهم
انزجار خود را نسبت به جمهوري اسالمي بدليل مرگ شاهرخ اعالم داشتند و خواهان آزادي                 
فعالين کارگري از زندان هاي جمهوري اسالمي و پايان دادن به سرکوب فعالين کارگري                          

  شدند.

 

 دانمارک  ـ  کپنهاگ  آلمان ـ فرانکفورت 

 کردستان عراق  ـ  سليمانيه 

 انگلستان  ـ  لندن 

 سوئد  ـ  استکهلم

 کانادا  ـ  تورنتو
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ـتـشـر شـده در سـايـت               به گزارش مـن
اتـــحـــاديـــه آزاد کـــارگـــران ايـــران،            
ـلـي اتـحـاديـه              کنفدراسيون بيـن الـمـل
ـيـه      کارگري (آي تي يو سي) طي بيان

سپتامبر نگراني خود را از  ٢١ اي در 
فشار بر روي فعاليـن اتـحـاديـه هـاي          
کارگري و نقض پايه اي تريـن حـقـوق      
انساني در جـمـهـوري اسـالمـي کـه               
منجر به مـرگ شـاهـرخ زمـانـي در              
زندان گوهر داشت شده اسـت، اعـالم     
کرده است. در اين بيانيـه آي تـي يـو           
سي  بر خواستهاي زير تـاکـيـد کـرده         

 است:
انجام يک تحقيق و بررسي مستقل  -

 در باره مرگ شاهرخ زماني
 
آزادي فوري وبي قيد و شرط و لغو  -

ـيـه اسـمـاعـيـل             کليه اتهامات بر عـل
عبدي، رسول بداغي، علي نـجـاتـي،      
مهدي بهلولي،علي حسين پناهـي و    
ـيـک نـژاد وهـمـه ديـگـر               محمدرضا ن
فعاالن اتحاديه اي دستگيـر شـده در       

 کشور.
 
پايان دادن به سرکـوب کـارگـران و         -

اتحاديه اي هاي صنفي و احـتـرام بـه      
آزادي انجمن و داشـتـن حـق انـجـمـن           
هاي صنفي طبق مقاوله نـامـه هـاي      

 .  ٩٨  ٨٧ آي ال او و کنوانسيونهاي 
ـلـي            ـيـن الـمـل و در آخر کنفدراسيون ب
اتحاديه هـاي کـارگـري (آي تـي يـو               
سي) اين را حـق خـود بـعـنـوان يـک                
تشکل بين المللي کـارگـري دانسـتـه         
ـيـاديـن کـارگـري         است که از حقوق بن
ـنـي           دفاع کرده و به کمپيـن هـاي عـل

 عليه اين وضعيت ادامه دهد. 
 

در رابطه با مرگ شـاهـرخ زمـانـي و           
براي محکـوم کـردن جـنـايـات رژيـم             
اسالمي در زندانهاي ايـران کـارزاري       
در جريـان اسـت. در پـاسـخ بـه ايـن                  
کـارزار اتــحــاديــه هــاي کــارگــري در          
کشورهاي مختلف در سـطـح جـهـان       
مراتب نگراني خـود را از جـنـايـات             
رژيــم اســالمــي در زنــدانــهــا عــلــيــه           
ـيـان سـيـاسـي         کارگران زنداني و زندان

اعالم کرده اند. نـهـادهـا و اتـحـاديـه            
هاي کارگري اي کـه تـا کـنـون طـي              
بيانيـه هـايـي از ايـن کـارزار اعـالم                 

 حمايت کرده اند عبارتند از:
 
کنفدراسيون بين المللـي اتـحـاديـه        -

 هاي کارگري، آي تي يو سي
سـنـديـکـاي کـارگـران س، ژ، ت                  -

 شاخه بستاکون
اتحاديه کارگـري سـي ان تـي در              -

 فرانسه 
هـاي   کنفدراسيون سراسري اتحاديه -

 کارگري سوئد (ال.او)
اتحاديه  سراسري کارگران حمل و   -

 نقل سوئد (ترانسپورت)
ـلـي کـارگـران             - فدراسيون بين الـمـل

 ساختمان و چوب
فدراسيون شوراها و اتحاديـه هـاي      -

 کارگري در عراق
 

هــمــچــنــيــن، بــه دعــوت احــزاب و             
نــيــروهــاي ســيــاســي مــخــتــلــف در          
ـيـس،         کشورهاي مختلف چـون انـگـل
ـيـه    سوئد، آلمان، و کانادا و در سليمان
عراق تظاهراتهايي برگـزار شـد. ايـن         

 کمپين ادامه دارد.
 

کمپين براي آزادي کارگران زنداني از   
همه سازمانهاي سراسري کـارگـري و     
سازمانهاي انسانـدوسـت در سـراسـر         
جهان خواستار حمايت از اين کـارزار    
و فشار آوردن به جمـهـوري اسـالمـي       
هست. اين کمپين بـراي آزادي تـمـام         
کارگران زنداني و زندانيان سياسـي و    
براي تحت مداوا قرار گرفتن زندانيان 
بيماري که در زندانهاي رژيم اسالمي 
از درمان محرومند مبارزه مي کند. 
ـيـد بـا ايـن               ـتـوان به هر شکلي که مـي

 کمپين همکاري کنيد. 
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
ـتـامـبـر         ٢٢ ،   ٩٤ شهـريـور      ٣١  سـپ

 ٢٠١٥ 
Shahla. 
Daneshfar2@gmail.c
om 
http://free-them-
now.com 
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با حمايت از مبارزات کارگران  ٢٠١٥ سپتامبر  ١٩ اي در 
ايران، جمهوري اسالمي را بخاطـر جـان بـاخـتـن شـاهـرخ              
زماني، از چهره هاي محبوب کارگري در ايـران،  کـه در             

 شهريور در زندان رجايي شهر درگذشت، محکوم کرد.  ٢٢ 
به دعوت سازمان غيرحكومتـي كـارگـران        در همين رابطه

ـتـامـبـر         ٢٠ ساختماني كردستان (عراق) بـراي  روز             سـپ
بعد از ظهر درپارک عمومي شـهـر    ٥.٣٠ تا  ٤.٣٠ ساعت 

سليمانيه روبروي هتل پاالس مراسمي برگزار ميشـود. در     
اين رابطه آکسيون هاي اعتراضي اي نيز به فراخوان احزاب 

ـلـف در روز           ـتـامـبـر در           ١٩ و نيروهاي سياسي مخـت سـپ
کشورهاي مختلف انگليس، آلـمـان، سـوئـد و کـانـادا در               
 شهرهاي لندن، فرانکفورت، استکهلم و تورنتو برگزار شد.

جمهوري اسالمي مسئول مرگ شاهرخ زمانـي اسـت. در        
اعتراض به اين موضوع کارزاري جهاني در جريـان اسـت.      
هدف اين کمپين آزادي فوري همه کارگران زنداني، معلمان 
ـتـن فـوري تـمـامـي                     دربند و زندانيان سياسـي و قـرار گـرف

 زندانيان سياسي بيمار تحت درمان پزشکي است. 
ترجمه فارسي نامه فدراسيـون شـوراهـا و اتـحـاديـه هـاي                

 کارگري عراق و متن ارژينال آن ضميمه است.
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 ٢٠١٥ سپتامبر  ١٩ ، ٩٤ شهريور  ٢٨ 
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 ا�)	د�� ه	� 
	ر��� �0اق 
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جنبش کارگري در ايران و جهان ضربه دردنـاک و خسـارت       
از       را بـا از دسـت دادن يـکـي             سياسي و معنوي سنگيني

ـقـه کـارگـر                 مبارزان از جان گذشته ا ش در راه رهـائـي طـب
مـبـارز را پـس از سـالـهـاي                     متحمل شد. شاهرخ زماني 

زيادي که در زندانهاي وحشتتناک در شرايطي بسيار بد بـه    
ـنـد.         و رواني  هاي جسمي سبب شکنجه گذرانده بـود، کشـت

کـه سـازمـانـهـاي کـارگـري و                    هاي جهاني عليرغم کمپين
ـيـن جـمـهـوري                   ـنـد، مسـئـول مدافع حقوق بشر براه انـداخـت
اسالمي اصرار در نگاه داشتن وي در زنـدان، در شـرايـط              

بسيار سخت را داشتند. مسئولين ايراني با اين عمل خود  
ثابت کردند که در کنار سرکوب و عدم احـتـرام بـه حـقـوق            

و مطالبات انساني متـعـدد را       هاي جهاني انسان، خواسته
نيز ناديده ميگيرند. مقامات ايراني شاهرخ را تنـهـا بـراي       
ـيـان              به دليل مطالبات وي براي کارگـران ايـران، بـراي سـال
طويل در زندان نگهداشتند. چرا که شاهرخ زماني عليرغم  

در همه جا و همه شرايط نماد کارگران ايران   زنداني بودنش
بـود،        بود. حضور وي نماد تعرض، جسارت و ثابت قدمي 

ـقـايـش بـاقـي                 و عليرغم غيابش همچنان نـمـادي بـراي رف
خواهد ماند. درگذشت شاهرخ زماني مبارزه طبقه کـارگـر   
ايران را متوقف نخواهد کرد، جنبش کارگـري بـه حـرکـت         
تصاعدي و بي وقفه خود ادامه خواهد داد و سـرکـوب هـر      
چه قدر هم که شديد باشد آنرا متوقف نخواهد کرد. قرباني  
شدن شاهرخ مصدر الهام و افتخار کارگران در ايران و همـه  
جهان خواهد بود. به خانواده و رفقاي وي تسليت ميگوييـم  
و به آنها ميگوييم که اين ضربه ايي به همه ما بوده اسـت.    

ـبـش کـارگـري              گرامي  ياد شاهرخ زماني باد. زنده بـاد جـن
 ايران، زنده باد آزادي و سرنگون باد استبداد.

 
 هاي کارگري عراق شوراها و اتحاديه

 ٢٠١٥ سپتامبر  ١٩  
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سازمان ديده بـان حـقـوق بشـر طـي              
مهـر)    ١ سپتامبر (  ٢٣ بيانيه اي در 

تـحــت عـنــوان"در آغــاز بــازگشــايــي          
مدارس معلمان زنداني را آزاد کنيـد"  
خواستار آزادي هفت مـعـلـم زنـدانـي        
اسـمـاعـيــل عـبـدي، رسـول بـداقــي،              
عبدالرضا قنبري، محمود بهـشـتـي،    
عليرضا هاشمي، علي اکبر باغانـي،  
محمد رضا نيک نژاد، مهدي بهلولي 
ـيـسـت کـه در               شده است. ايـن درحـال

شـهـريـور)       ٢٦ سپتامبـر(   ١٧ تاريخ 
يکي ديگر از معلمان به اسم منصور 

 موسوي دستگير شد.
 
کارزار معلمان براي آزادي معـلـمـان     

زنداني در جريان است. کانون صنفـي   
ـلـف در ايـران بـراي                شهر هاي مـخـت
پيگيري خواستهايشان و در راس آن     
خــواســت آزادي مــعــلــمــان زنــدانــي          
فراخوان به تجمع در مـقـابـل وزارت          
آموزش و پرورش در تهران و ادارات     
آن در شــهــرســتــانــهــا داده انــد. از                 
خواستها و مبارزات معلمان حمايت 
کنيم. متن بيانيه سازمـان ديـده بـان         
حــقــوق بشــر بــه زبــانــهــاي فــارســي،          

 انگليسي ضميمه است. 
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 ٢٠١٥ سپتامبر  ٢٥ ، ٩٤ مهر  ٣ 

*** 
بيانيه سازمان ديده بـان حـقـوق بشـر         
ـبـر             ـي (با استفاده از گـزارش سـايـت ل

 استارت)
 
در آغاز بازگشايي مدارس، معلمان  

 زنداني را آزاد کنيد
ــلــــمــــان بــــه دلــــيــــل               ايــــن مــــعــ

صلحجويانه صنفي شان    هاي   فعاليت
   اند به زندان افتاده

مـعـلـم       ٧ مقامات ايران بـايـد فـورا        
زنداني را کـه بـخـاطـر اعـتـراضـات                
اتحاديه اي خود دستگـيـر شـده انـد.         

 آزاد کند. 
مقامات ايران در چند هفته پيـش از    

سپتامبـر   ۲۳ آغاز سال تحصيلي در 

، با دسـتـگـيـري و مـجـازات           ۲۰۱۵ 
معلماني که آشکـارا و بـا شـهـامـت            

ـيـام        ، مي   اند  سخن گفته خواهند اين پ
را به ديگر فـرهـنـگـيـان و مـعـلـمـان              
ـنـاً و صـراحـتـاً           برسانند  که نبايد عل

 .خود را ابراز نمايند  اعتراضات  
 

ـتـي ايـران از آوريـل                  ـي نيـروهـاي امـن
پنج تن از اعضـاء بـرجسـتـه          ۲۰۱۵ 

ـيـر کـل          کانون معلمان ايران و نيـز دب
سازمان معلمـان ايـران را بـازداشـت           

ـيـن             اند نموده . مقامات ايـران هـمـچـن
عليه يکي ديگر از فرهنـگـيـانـي کـه        

ساله خـود     ۶ اخيراً دوره محکوميت 
صنفي به   هاي  را در ارتباط با فعاليت

اتمام رسانده بود، اتهامات جديدي را 
. در تمام مـوارد فـوق         اند مطرح نموده

ــه              ــراي تــوجــي ــي ب ــامــات دولــت مــق
ــاي      بـــازداشـــت ــود،       هـ ــل »خـ داليـ

 .کنند  را عنوان مي «امنيتي
اريک گلدستين، معاون رئيس بـخـش   

حقـوق      بان  خاورميانه در سازمان ديده
ايـران داراي يـک رونـد          »بشر گـفـت     

مشخص در دستگيري و اذيب و آزار 
براي معلماني را در پيش گرفته است 
که  در باره مشکالتـي کـه خـود ا و            

شــان بــا آن روبــرويــنــد،         آمــوزان  دانـش 
معترضند و  با صراحت و شـهـامـت      

گويند. دولت بـايـد افـرادي          سخن مي
که سعي در بهبود وضعيت آمـوزش    
و پرورش کشور دارند را تشويق نمايد 
نه آنکه ايشان را بـه جـرم اتـهـامـات            

 ساختگي امنيتي دستگير نمايد.
ها به    منابع آگاه در باره اين دستگيري

حـقـوق بشـر اظـهـار              بان سازمان ديده
ـيـل    داشتند که فرهنگيان مزبور به دل

هايي که در ارتباط  با حقـوق    فعاليت
،    اند  داده   معلم و دانش آموز انجام مي

. دو تن از مـنـابـع          اند  دستگير گرديده
فرهنـگـي      هاي   فوق که در زمينه گروه

تـجـارب شـخـصـي            اند  فعاليت داشته
شان از احضار شدن توسط مقامـات  
ــاره                      ــا در ب ــه ــه آن ــاســخ دادن ب و پ

ـيـار        هاي  فعاليت صنفي خود، در اخـت
حـقـوق بشـر قـرار               بـان   سازمان ديـده   

 .دادند
به گزارش خبرگزاري نيمه رسمي کـار  
ـتـي                   ـي ـيـروهـاي امـن ـنـا)  ن ايران (ايل
عليرضا هاشمي، دبير کـل سـازمـان      

آوريل در    ۱۹ معلمان ايران را در روز 
خانه خود دستگير نموده و بـه زنـدان       
اوين منتقل کردند. هاشمي در سـال       

اجتماع و تبانـي بـه     »به جرم  ۲۰۱۱ 
ـيـت مـلـي            و  «قصد بر هم زدن امـن

تــبــلــيــغ عــلــيــه نــظــام جــمــهــوري          »
سـال حـبـس         ۵ به تحمل    «اسالمي

 .تعليقي محکوم شده بود
مـقـامـات عـلـي           ۲۰۱۵ در ماه مه 

اکبر باغاني را احضار نمودند تا دوره 
ساله خود که حـکـم      ۶ حبس تعليقي 

صادر شده بـود را       ۲۰۰۶ آن در سال 
آغاز کند. يـکـي از اعضـاء کـانـون               
صنفي معلمـان ايـران بـه  سـازمـان              

بان حقوق بشر گـفـت مـقـامـات            ديده
ايران در باره اينکه چرا دورهمجـازات  
وي بايد اکنون آغاز گردد، هيچگونـه  

. باغاني اکنـون در       اند توضيحي نداده
زندان گوهردشت در خـارج از تـهـران        

 .باشد  محبوس مي
مسـئـوالن   ۲۰۱۵ ژوئـن       ۲۷ در روز 

دادگــاه اويــن اســمـاعــيــل         ۲ شـعــبـه     
عـبــدي، دبــيـر کــل کــانـون صـنــفــي             
معلمان در حاليکه به دادگاه مراجعه 
کرده بود تا بپرسد چرا مسـئـوالن در       
هفته قبل، از سفر او بـه ارمـنـسـتـان          

، را بــازداشــت        انــد  مـمــانـعــت ورزيـده     
ـبـع نـزديـک بـه ايـن                   نمودند. يـک مـن

حقوق بشـر     بان پرونده به  سازمان ديده
ـتـه         انـد   گفت مقامات دادگاه به او گـف

کننـد     وي را به اين علت بازداشت مي
آنــهــا در بــاره         هــاي     کــه بــه پــرســش     

صنفي خود پاسخ دهـد.      هاي  فعاليت
قــانــون       ۵۰۰ وي بــر طــبــق مــاده          
ـيـه       »مجازات اسالمي به  تبليـغ عـل

و بـر طـبـق       «نظام جمهوري اسالمي
براي اخالل در »به تباني   ۶۱۰ ماده 

 .متهم گرديده است «امنيت کشور
 ۲۰۱۱ مقامات کشور قبالً در سال   

عـبـدي را بـه اتـهــامـات مشــابـهــي                
ـبـع بـه             بازداشت کرده بودند. ايـن مـن

حـقـوق بشـر اظـهـار             بان  سازمان ديده
 ۲۰۱۱ داشت مقامات ايران در سال 

روز در زنـدان         ۴۴ عبدي را به مدت 
اوين نگاه داشتند که از اين مدت وي 

روز آن را در حــبــس انــفــرادي                ۳۳ 
 ۲۰۱۹ گذراند و باقيمانده را در بنـد    
حقوق   بان  سپري کرد که  سازمان ديده

بشر قبالً موارد آزار و شـکـنـجـه در           
اين بخش را مستند نموده اسـت. در     

 ۲۶ ، شـعـبـه        ۲۰۱۱ ژوئـن     ۲۹ روز 
دادگاه انقالب عبدي را بر طبق مـاده  

قانون مـجـازات اسـالمـي بـه            ۵۰۰ 
تــبــلــيــغ عــلــيــه نــظــام جــمــهــوري          »

اخــالل در امــنــيــت     »و    «اسـالمــي 
متهم کرده و وي را به تحمـل    «ملي

 .ده سال حبس تعليقي محکوم نمود
گزارش هايي که بر روي سايت کانـون  

گـويـد       معلمان ايران منتشر شده مـي   
مسـئـوالن کـه         ۲۰۱۵ اوت      ۳۱ در 

دادگاه اويـن بـه        ۲ احکامي از شعبه 
همراه داشتند، محمد رضا نيک نـژاد    
يکي از اعضاء فعال کانون صنفي و   
ـئـت         مهدي بهلولي، عضو سـابـق هـي
مديره اين کانون را دستگير نمـودنـد.   

   بـان   يک عضو ديگر به  سازمان ديـده   
ـتـي          ـي حقوق بشر گفت نيـروهـاي امـن
ـيـک نـژاد را         کامپيوتر و تلفن همراه ن
توقيف نمـوده و او را بـه تـمـاس بـا                  

ها و مـطـبـوعـات خـارجـي               سازمان
متهم نمودند. اين منبع بـه سـازمـان       

حـقـوق بشـر اظـهـار داشـت                بان     ديده
 ۸ و    ۷ بهلولي و نيک نژاد در بندهاي 

شـونـد کـه         زندان اوين نگاهداري مـي   
ـفـات      محل نگاهداري مجرمين تـخـل

ـبـع       مالي جزئي مي باشد. به گفته من

مزبور و نيز سايت کانـون مـعـلـمـان،        
ـيـش از                  نيک نژاد وبـهـلـولـي کـمـي پ
دستگيري شان، با علي اصغر فانـي،  
ــاره                  ــرورش در ب ــر آمــوزش و پ وزي
مشکالت معـلـمـان صـحـبـت کـرده            

 .بودند
سپتامبر نيروهاي امنيـتـي    ۶ در روز 

با به همراه داشتن حکم جلب از شعبه 
ژوئيـه   ۲۷ دادگاه اوين که تاريخ آن  ۲ 

بود، خانه محمد بهشتي، سخنگـوي  
کانون صنفي معلمان را تفتيش کرده 
و وي را دستگير و بازداشت نمـودنـد.   
بهشتي در روز پيـش از دسـتـگـيـري          
اش در جلـسـه مـالقـاتـي کـه مـيـان               
کانون معلمان و محمد باقر نوبخـت،  
معاون رئيس جمهور برگزار شده بـود  
شرکـت کـرده و در طـي آن در بـاره                   
مشکالتي که فراروي معـلـمـان قـرار       

 .دارد، سخن گفته بود
پيمان عـطـار، وکـيـل مـدافـع رسـول              

اي که در سـايـت       بداقي، در مصاحبه
کانون معلمان ايران منتشـر گـرديـده      
است اظهار داشت مـوکـل وي بـايـد           
پس از سپري کردن دوره محکوميـت  

شد. امـا        اوت آزاد مي ۴ خود در روز 
مـقـامـات در عـوض، بـداقـي را از                 
زندان رجايي شهر به بنـد الـف زنـدان        
اوين که تحت نـظـر سـپـاه پـاسـداران             

شــود،    انــقــالب اســالمــي اداره مــي        
منتقل نـمـودنـد. دو تـن از اعضـاء               
کانون صنفي معلمـان بـه  سـازمـان           

 ۲۸ حقوق بشر گفتند شعـبـه       بان  ديده
دادگاه انقالب تـهـران، بـداقـي را بـه              
تحمل سه سال حبس ديگر مـحـکـوم    

 .نموده است
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کردن   جان باخت. جرم وي تالش براي آگاه       شاهرخ زماني در زندان   
ياد شاهرخ، به مدت پنج سال         زنده کردن کارگران بود.    و متشکل 

مرخصي،  وي از  بود. هاي جسمي و رواني  در زندان تحت شكنجه
مرگ مادر و عروسي دخترش هم             مراسم حتا براي شرکت در      

هاي    اما با وجود همه اين فشارها و محدوديت                  محروم بود.  
زندان هم به مبارزه خود با                  در عامدانه حکومت اسالمي،     
    ادامه داد. و آرمانش هايش اي استواري در دفاع از هم طبقه

کارگري در سراسر جهان، با صدور بيانيه و            هاي  اتحاديه تاکنون
هاي اعتراضي، ضمن محکوم کردن حکومت اسالمي،                   نامه

اند و وضعيت   شاهرخ زماني در زندان اعتراض کرده باختن جان به
 اند. خطير ساير زندانيان سياسي را خاطر نشان شده

در مراسم     با شركت    شود که       بدينوسيله از شما دعوت مي             
و همه   دربند خواهان آزادي کارگران    داشت شاهرخ زماني،     بزرگ

اعدام و     و لغو هرگونه شکنجه،           عقيدتي - زندانيان سياسي   
 سانسور در ايران شويد!
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ـفـدراسـيـون          کميسيون بين المللـي کـن
ـيـه        ـيـان ملي اتحاديه کارگري فرانسه ب
اي برايمان ارسال داشته است که ضما 
ــا              اعــالم مــراتــب هــمــدردي خــود ب
درگذشت شاهـرخ زمـانـي، از چـهـره            
ــه شــده کــارگــري در               ــاخــت هــاي شــن
زندانهاي جمهوري اسالمي و تسليـت  
به خانواده  او و بـه هـمـه کـارگـران و              

 مردم ايران مينويسد:
" ما بخوبي ميدانيم که مورد شاهرخ  
زماني که خودسرانه زنداني شـد يـک       
مورد منحصر بفرد نيست بلکه دهها 
نفر از فعالين کارگري در ايـران مـثـل      
واحد سيده، عبدالرضا قنبتري بهـنـام   
ابراهيم زاده، جعفر عظيم زاده، جميل 
محـمـدي، مـحـمـد جـراحـي، رسـول               
بداغي رضا شهابي زير فشار هستنـد  
و يا دستگير شـده و تـحـت شـرايـط              
وحشتناکي در شکنجه گاههاي رژيـم  
ـتـه انـد.             اسالمي زير فشار قـرار گـرف
تنها به اين خاطر که از حقوق خـود و    
همه کارگران دفاع کرده اند و بـخـاطـر    
مبارزه شجاعـانـه شـان بـراي ايـجـاد             
تشکلهاي مستقل کارگـري. سـي ان        
تي با همه مبارزات امروز و گـذشـتـه    

کــارگــران تــحــت ســتــم ايــران اعــالم           
همبستگي و پشتيبـانـي مـيـکـنـد و           
ـيـد و              خواهان آزادي فـوري و بـدون ق
 شرط فعالين کارگري در ايران است".  
در رابطه با مرگ شـاهـرخ زمـانـي و           
براي محـکـوم کـردن جـنـايـات رژيـم              
اسالمي در زندانهـاي ايـران کـارزاري        
در جريان اسـت. عـالوه بـر اتـحـاديـه              
کارگري سي ان تي در فرانسه تاکنـون  

هـاي     کنفدراسيون سراسـري اتـحـاديـه      
کارگـري سـوئـد (ال.او) و اتـحـاديـه                  
ـقـل سـوئـد        سراسري کارگران حمل و ن
(ترانسپورت)، فدراسيون بين المللـي    
ــوب و                  ــان و چ ــم ـت ــاخـ ــران س ــارگ ک
فدراسيون شوراهـا و اتـحـاديـه هـاي            
ـيـه هـايـي          ـيـان کارگري در عراق طي ب
جمهوري اسالمي را بـخـاطـر مـرگ           
شاهرخ زماني در زندان و فشـارهـاي       
اين رژيم بر روي زندانيان سـيـاسـي در      
زندانها محکوم کـرده انـد. از جـملـه              
خواستهاي اين بيانيه ها  آزادي فوري 
هــمــه کــارگــران زنــدانــي و زنــدانــيــان          
سيـاسـي، تـوقـف فـوري اعـدام هـا،                
توقف فوري شکنجـه و اذيـت و آزار           
زنــدانــيــان ســيــاســي، تــامــيــن فــوري        

ـيــان              امـکـانــات درمـانــي بـراي زنـدان
  سياسي بيمار است. 

همچنين به دعوت احزاب و نيروهـاي  
ــلــف در کشــورهــاي         ســيــاســي مــخــت
مختلف چون انگليس، سوئد، آلمان و 
ـيـه عـراق بـرگـزار             کانادا و در سليـمـان

 شد. اين کمپين ادامه دارد.
کمپين براي آزادي کارگران زنداني از    

همه سازمانهاي سراسري کـارگـري و       
سازمانهاي انسـانـدوسـت در سـراسـر          
جهان خواستار حمايت از اين کارزار و 
فشار آوردن به جمهوري اسالمي براي 
آزادي تمام کارگران زنداني و زندانيـان  
ـتـن             سياسي و تحت مـداوا قـرار گـرف
ـيـمـارنـد و در                    زندانيـانـي اسـت کـه ب
زندانـهـاي رژيـم اسـالمـي از درمـان               

 محرومند.
ـيـد بـا ايـن                ـتـوان به هر شکلي که مـي

 کمپين همکاري کنيد. 
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
سپتامبر  ٢١ ، ٩٤ شهريور  ٣٠ 
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هاي     کنفدراسيون سراسري اتحاديه      
کارگري سوئد (ال.او) و اتحاديه               
سراسري کارگران حمل و نقل سوئد           
(ترانسپورت) طي بيانيه اي به                  
مناسبت درگذشت شاهرخ زماني از       
فعالين شناخته شده کارگري،                    
جمهوري اسالمي را بخاطر                       
اعدامها، بازداشتها و شرايط                    

دهشتنک زندانها و اذيت و آزار                   
زندانيان سياسي محکوم کردند. در         
اين بيانيه بر خواستهايي چون                     
متوقف شدن  کليه اعدامها، متوقف 
شدن رفتار وحشيانه با دگرانديشان           
کشور، آزادي کليه زندانيان اتحاديه         
اي و سياسي، و اعزام يک کميسيون          
حقيقت ياب براي تحقيق پيرامون             

اي و سياسي و       وضع زندانيان اتحاديه  
همچنين براي بررسي مرگهائي که در 
زندانهاي ايران رخ داده تاکيد شده              

 است. 
در رابطه با مرگ شاهرخ زماني و              
براي محکوم کردن جنايات رژيم               
اسالمي در زندانهاي ايران کارزاري          

  .در جريان است


