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 ۷ صفحه   کاظم نيکخواه پاسخ ميدهد 

ـلــنـوم چــهـل و سـوم کــمـيــتــه               پ
 ۱۷ و      ۱۶ مرکزي حزب در روزهاي   

ارديـبـهـشـت        ٧ ۲ و  ٦ ۲ ( ۵ ٢٠١ مه 
) با شرکت اکثـريـت اعضـاي       ۴ ١٣٩ 

کميته مرکزي و تعدادي از مشاوريـن  
کميـتـه مـرکـزي و کـادرهـاي حـزب                
ـا پـخـش سـرود                  ـلـنـوم ب برگزار شد. پ
انترناسيونال و يک دقيقه سـکـوت در     
ـاد جـانـبـاخـتـگـان راه               گراميداشت ي
آزادي و سوسياليسم شروع شد و بعـد  
از دو روز مـبـاحـث فشـرده، مـهـم و               

 راهگشا به کار خود پايان داد.  

گزارش فـعـالـيـت هـاي حـزب،           
قطعنامه درمورد تاثير مذاکـرات  و      

تــوافــقــات هســتــه اي بــر وضــعــيــت          
سياسي ايران، سياست سـازمـانـدهـي     
حزبي و اولويت هاي رهبري حزب در   
ـلـنـوم را             دوره آتي اهم مباحـث ايـن پ
تشکيل ميداد. حميد تقـوايـي لـيـدر        
حزب در بحث افـتـتـاحـيـه بـه بـحـران             
عميق سرمايه داري و زمـيـنـه هـاي           
مساعد در ايران و در سـطـح جـهـان             
براي پيشروي چپ اشاره کـرد. وي بـر        
اين نکته تاکيد کرد کـه بـحـران هـمـه          
جانبه سرمايه داري و بويژه سردرگمي 
سياسي بورژوازي کـه تـحـت عـنـوان          
بحران دموکراسي و بي اعتبـار شـدن     
احزاب سنتي راسـت از جـانـب خـود           

کارشناسان و نهادهـا و رسـانـه هـاي           
ـاکـيـد قـرار           بورژوازي جهاني مـورد ت
ميگيرد، بيش از هر زمـان ضـرورت       
تحزب يافتن نيروي چپ اجتماعي را   
ـا      مطرح و برجسته ميکند. او گفت ت
آنجـا کـه بـه شـرايـط ايـران مـربـوط                    
ميشود حضور و دخالتگـري هـر چـه        
بيشتر و فعاليت سازمانگرانه هر چـه    
گســتــرده تــر حــزب در اعــتــراضــات          
اجتماعي و تبديل شدن به نمـايـنـده و      
سازماندهنده نيروي اجتـمـاعـي چـپ       
اساس و محور سياستهاي حـزب در      

 شرايط حاضر را تشکيل ميدهد.    
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در بــحــث گــزارش کــه تــوســط           
اصغر کريمي دبـيـر اجـرايـي حـزب و              
مســئــوالن ارگــانــهــا و عــرصــه هــاي          
مختلف فـعـالـيـت حـزب ارائـه شـد،                
فشرده اي از فـعـالـيـت هـاي مـتـنـوع             
حزب در داخل و خـارج کشـور مـورد          
بحث قرار گرفت. در اين مبحث بـويـژه    
گسترش و تعميق جنبـش کـارگـري و        
اعتراضات معلمان و پيشـروي حـزب     
در اين زمينه مورد بحث قرار گـرفـت،   
نقاط قوت و ضعف حزب بررسي شـد    
و راههاي تقويت حزب و عرصـه هـاي     
مختلف فعاليت آن مورد تاکيـد قـرار     
گرفت. در ايـن بـحـث هـمـچـنـيـن بـه                  
موقعيت ضعيف جمهـوري اسـالمـي      
در مــقــابــل اعــتــراضــات و زمــيــنــه            
مساعد براي پـيـشـروي مـردم بـويـژه             

جـنـبـش کـارگـري مــورد اشـاره قــرار               
 گرفت.  

محسن ابراهيمي، رئيـس دفـتـر      
سياسي در گزارش خود ضمن تحلـيـل   

تاکيد  ۲۰۱۱ انقالبات نافرجام ماندن 
کرد که پاسخ دادن به چنين وظيفـه اي    
ـايـد کـه                فقط از عهده انـقـالبـي بـرمـي
توسط يک حزب انقالبي هدايت شـود.  
ـاکـيـد بـر ايـن نـکـتـه کـه                       او ضـمـن ت
ــده از حــکــومــت             نــيــروهــاي بــازمــان
اسالمي و باندهاي ناسيوناليست قـوم  
ـابـل انـقـالب         پرست خطر جدي در مـق
آتي مردم خواهند بود مطرح کـرد کـه     
انقالب آتي ايران براي پيروزي نه تنـهـا   
ـالـب           بايد مقاومت حکومتـيـهـا در ق
باندهاي اسالمي را در هـم بـکـشـنـد            
ــکــه بــايــد بــا تــحــرک بــانــدهــاي                 بــل
ناسيوناليستي و قومپـرسـت بـه طـور         

ـاکـيـد کـرد کـه              جدي مقابله کند. او ت
انقالب آتي ايـران در صـورت حضـور          
تعيين کننده طـبـقـه کـارگـر و حـزب               
انقالبي در رهبريش ميتـوانـد نـقـشـي        

 تاريخي و جهاني ايفا کند.  

اعضــاي کــمــيــتــه مــرکــزي و            
مشاورين و کادرهاي حاضر در پلـنـوم   
فــعــاالنــه حــول گــزارش و مــبــاحــث            
سياسي پلنوم به بحث و اظـهـار نـظـر           
حــول آن پــرداخــتــنــد و بــحــث هــا و                
پيشنهادات سازنده اي در زمينه هـاي  

 مختلف ارائه دادند.  
ــنــوم هــمــچــنــيــن              در جــوار پــل
ســـمـــيـــنـــاري درمـــورد ســـيـــاســـت         
ـا                 سازماندهي حـزبـي و سـمـيـنـاري ب
عنوان حزب در مبارزه طبقاتي برگزار 
شد و شـرکـت کـنـنـدگـان از جـوانـب                 
مختلف به بحث و تبادل نظر حول ايـن  

 موضوعات پرداختند.   
بعد از برگزاري اين سـمـيـنـارهـا        
پــلــنــوم طــي قــراري ســنــد ســيــاســت          
سازماندهي حزبي که بوسيلـه هـيـات      
اجرائي تدوين و تصويـب شـده بـود را          

 مورد تاييد قرار داد.  

ـات حـمـيـد               در مبـحـث انـتـخـاب
تقوائي به اتفاق آرا بعنوان دبير کميـتـه   

 ۴ ٢ مرکزي انتخاب شد. هـمـچـنـيـن           
نفر به عضويت دفتـر سـيـاسـي حـزب          
ـارتـنـد        انتخاب شدند که به ترتيب عـب

کيان آذر، فـريـده آرمـان، مـحـمـد              :از
ـا          آسنگران، محسن ابراهـيـمـي، مـيـن
احدي، عبه اسدي، سـيـامـک بـهـاري،        
سيما بهاري، فاتح بـهـرامـي، فـريـبـرز         
پويا، کـيـوان جـاويـد، عـلـي جـوادي،              
شهال دانشفر، بهرام سروش، مصطفي 
صابر، حسن صالحي، جمـيـل فـرزان،      

اصغر کريمي، خلـيـل کـيـوان، عـبـدل           
گلپريان، شيوا محبوبي، مريم نمازي، 
نسان نودينـيـان و کـاظـم نـيـکـخـواه.               
پلنوم با سخنراني اختـتـامـيـه حـمـيـد          
تقوائـي و در فضـايـي از هـمـدلـي و                   
خوشبيني به نقش حـزب و تـحـوالت          
مهمي که در جنبش هاي اعـتـراضـي      

  .در ايران در جريان است بپايان رسيـد 
 

در نشست کوتاه دفتر سياسي که پـس  
از پلنوم برگزار شد محسن ابـراهـيـمـي     
به اتفاق آرا بـه عـنـوان رئـيـس دفـتـر                

  سياسي انتخاب شد.
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
ارديبهشت   ۳۰ ، ٢٠١٣ مه  ۲۰ 

 ١٣٩ ۴  
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توافق لوزان که با عـقـب نشـيـنـي         -۱ 
آشــکـــار جــمـــهـــوري اســـالمـــي از            
سياستهاي هسـتـه اي و حـتـي خـط                
قرمزهايش حاصل شد نقطه عـطـفـي      
در سير مذاکرات  جمهوري اسـالمـي     
ـازه اي در                  با غـرب و آغـازگـر دوره ت
حيات جمهوري اسالمي است. نتيجه  
نهائي مذاکرات هسته اي هر چه باشد 
روندي که با تـوافـق لـوزان آغـاز شـده            
است از يکسو به بـحـران حـکـومـتـي           
جمهوري اسالمي دامن خـواهـد زد و       
از سوي ديگر فضاي مسـاعـدي بـراي      
گسترش اعتراضات و مبارزات مردم 

 فراهم خواهد ساخت.

مذاکرات جاري رسما و مشخصا  -٢ 
برسر دست شستن حکومت اسـالمـي   
از پروژه دستيابي به سـالح هسـتـه اي        
در مقابل رفـع تـحـريـمـهـا اسـت امـا               
ـايـه اي تـر ايـن            عمال و در يک سطح پ
رابطه جمهوري اسالمي با غرب است 
کــه در قــالــب مــذاکــرات هســتــه اي            

تـوافـق    مطرح و بجلو رانده شده اسـت.  

ـا                 لوزان مسـالـه عـاديسـازي رابـطـه ب
غرب را به يک گفتمان و امر مطـرح و    
محتمل در ميان حکومتـي هـا و در         
جامعه بدل کرده است. اين به مـعـنـاي     
احتمال يـک چـرخـش اسـتـراتـژيـک در              
جهت گيريهاي ضد آمريکائي و ضـد      
غربي جمهوري اسالمي و آغازگر دور 
تازه اي از تالطمات و تکانهاي شـديـد   

 سياسي در ايران است. -اجتماعي 

جناحهاي حکومت تـحـت فشـار         -٣ 
تحريمهـا و بـن بسـت اقـتـصـادي بـه                  
مذاکره و توافق لوزان رضايت داده انـد    
ـا غـرب خـط و              اما در مورد رابطـه ب
موضع يکساني ندارند. براي خـامـنـه       
اي و جناح اصولگرا توافق هسـتـه اي     
ـاکـتـيـکـي و         صرفا يک عقب نشيني ت
مقطعي براي رفع تحريمها است. امـا     

رفسـنـجـانـي تـوافـق            -جناح روحاني 
لــوزان را "پلــه اول" تــنــش زدائــي بــا                
آمريکا ميداند و هدف برقراري رابـطـه   

 متعارف با غرب را دنبال ميکند.   

ــفــاوت                 -٤  ــقــي مــت مــوضــع و تــل
جناحهـاي حـکـومـتـي از مـذاکـرات              
ـا          ـايـج آن صـرف هسته اي و اهداف و نت
ناشي از رقابـت بـر سـر مـوقـعـيـت و                
قدرت دار و دسـتـه هـاي حـکـومـتـي            
ـازتـاب يـک مسـالـه و                 نيست بلـکـه ب
تنـاقـض سـيـاسـي واقـعـي اسـت. از                  
يــکــســو وضــع مــوجــود جــمــهــوري           
ـاشـي     اسالمي را در آستانه فلج و فـروپ
کامـل اقـتـصـادي قـرار داده اسـت و                 
ديگر قابل ادامـه نـيـسـت و از سـوي              
ـا "شـيـطـان             ديگر هر درجه نزديـکـي ب

کل سابقه و سرمايه سياسـي و    بزرگ"  
تصــويــر و تــعــريــفــي کــه جــمــهــوري            
اسالمي از خودش به دست داده اسـت    
را به زير سؤال خواهد برد. و اين بنـوبـه    
خود تضعيف هر چه بيشتر موقعـيـت   
جمهوري اسالمي در جـنـبـش اسـالم         
سياسي، در منطقه و در جامعه ايـران    

 را بدنبال خواهد داشت.  

در تحليل نهائي آنچـه از يـکـسـو           -٥ 
ـاه         رژيم را به سر ميز مذاکـرات و کـوت

آمدن بر سر مساله هسته اي کشـانـده        
و از سوي ديگر مساله رابطه با غـرب    
را به يک تابو و معضل الينـحـل بـراي      
حکومت تبديـل کـرده اسـت تـرس و             
نــگــرانــي حــکــومــت از اوج گــرفــتــن           
مبارزات مردم بويژه در اثر فشارهـا و    
محروميتهاي اقتصادي و تضـعـيـف        
بيش از پيش موقعيت رژيم  در ايـران      
و درمـنـطـقـه در اثـر کـمـرنـگ شـدن                  
هويت ضد غربي جمـهـوري اسـالمـي        
است. اخـتـالف جـنـاحـهـا در مـورد                 
رابطه با غرب در اساس و جوهر خـود    
ـا اسـت.            اختالف بر سر اسـتـراتـژي بـق
ـا   جناحي بقاي رژيم را در گرو تعامل ب
غرب ميداند و جناح ديگر بقاي نـظـام   
اسالمي را در ادامه خط غربسـتـيـزي    

 جستجو ميکند.

تن دادن جـمـهـوري اسـالمـي بـه              -٦ 
شرايط دولت آمريکا ومتحدينـش بـر     
سر پروژه هسته اي و حتي سـازشـهـاي    
بيشتر رژيم به معني مـتـعـارف شـدن       
نـظــام جــمــهــوري اســالمــي نــيــســت.         

جمهوري اسالمي براي تبديل شدن بـه  
حـکــومــت مــطــلــوب و قــابـل قــبــول           
بورژوازي بومـي و جـهـانـي در ايـران              
نيازمند به تـغـيـيـرات ايـدئـولـوژيـک،             
ساختاري و سياسي اي است که عمـال  
معنائي بـجـز نـفـي نـظـام جـمـهـوري                

 اسالمي نخواهد داشت.    

گـرچـه    تخفيف و رفـع تـحـريـمـهـا         -٧ 
از فشارهاي اقتصادي ناشـي از     طبعا

تحريمها خواهد کاست اما مسائـل و    
مصـائــب مــعــيـشــتـي مــردم را رفــع            

وضـعـيـت اقـتـصـادي          نخـواهـد کـرد.      
بحراني و بي ثبات جمهوري اسـالمـي   
و فـقــر و فــالکـت و شـرايـط سـخــت                  
مــعــيــشــتــي تــوده مــردم نــاشــي از              
ـا رفـع        تحريمهاي اقتصادي نيست و ب
تــــحــــريــــمــــهــــا نــــيــــز بــــرطــــرف          

ـا غـرب"       نميشود.  "عاديسازي رابطه ب
به معني پيـاده    و "گشايش اقتصادي"  

کردن تمام و کمال سـيـاسـت ريـاضـت          
ـانـک         کشي اقتصادي مورد تـوصـيـه ب
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 3 ۶۰۹شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

سازمان حزبي بر متن دخالتـگـري و شـرکـت فـعـال حـزب در                   -۱ 
پراتيک اجتماعي و حرکتهاي اعتراضـي مـوجـود (کـه نـهـادهـا و                 
ـا           چهره ها و تعين خود را دارند) و همچنين حرکتهاي مـبـارزاتـي ب

حرکتهائي که زمينه هاي آن در جامعـه وجـود دارد       -ابتکار حزب 
  .شکل ميگيرد -
اساس سياست سازماندهي حزبي سازمان دادن اکتـيـويسـتـهـا       -٢ 

بر متن پراتيک اجتماعي است. اين اکتيويستها در جنبش کارگـري   
و جنبشهاي ديگر في الحال در مراکز کار و زيست و يا در نـهـادهـا      
(کميته ها و کانونها و ان جي او ها و انجمنها و غيره) و در شبـکـه     
هاي نسبتا گسترده (فراتر از محيط کار و زيست) فعالند و بعـضـا    
چهره هاي نسبتا سرشناسي هستند. بعبارت ديگر جنبش کارگـري   
و ديگر جنبشهاي اعتراضي در ايـران زيـر زمـيـنـي و بـي شـکـل                     
نيستند بلکه متعين هستند.   ايـن امـر در سـازمـانـدهـي حـزبـي                  

 فاکتور مهمي است.
بر مبناي پراتيک اجتماعي فوق فـعـالـيـنـي گـرد حـزب جـمـع                   -٣ 

ـا داده شـونـد.                    ميشوند که بايد به سطح عضو و کـادر حـزب ارتـق
پراتيک مبارزاتي در هر عرصه عمدتا فـعـالـيـن هـمـان عـرصـه را                 
توليد ميکند. بايد اين فعالين و يا آماده ترين و مستعد تـريـنـشـان      
ـا داد. ايـن                     را به فعالين حزبي (جنبش کمونـيـسـم کـارگـري) ارتـق

انجام ايـن وظـيـفـه         مهمترين حلقه کار در سازماندهي حزبي است.  
امري سياسي و حزبي است. اکتيويستهاي عرصه اي بايد در رونـد       
مبارزه و تجربه خود و به کمک آگاهگري و آموزش حزبـي، بـه نـقـد         

عميق تر و همه جانبه تري از نظام موجود برسند و کـارزار و نـبـرد          
ـا نـظـام                مشخص خود را بعنوان جزئي از يک جنگ هـمـه جـانـبـه ب
موجود ببينند. اساس وظـيـفـه حـزب ايـنـسـت کـه ايـن فـعـالـيـن                         

 اجتماعي را به اين درک و نقد عميق و ريشه اي برساند.  
شالوده و بدنه سازمان حزب شبکه هاي حزبي هسـتـنـد کـه در          -٤ 

دل شبکه هاي فعالين عرصه هاي مختلف مبـارزاتـي و بـر مـتـن            
روابط اجتماعي و طبيعي اين فعالين با يکديگر شکل گرفتـه انـد.      
سياست حزب کماکان معرفي نکردن و مـتـصـل نـکـردن اعضـا و             

ميتوان گفت اساس کار ما سـازمـانـدهـي     کادرها به يکديگر است.  
شبکه حزبي نه از طريق وصل کردن فعالين به يکديگر، بلکه از دل     
شبکه اجتماعي است. شـبـکـه حـزبـي يـعـنـي سـازمـان فـعـالـيـن                        
کمونيست که با خط و استراتژي حزب و براي پيشبرد آن در پراتيـک  
مبارزاتي معيني فعالند. هدف و امر آنها هدف و امر حـزب اسـت      
(خلع يد سياسي اقتصادي از بورژوازي و بقدرت رسيـدن حـزب) و         

 به اين خاطر در يک عرصه معين فعاليت ميکنند.  
حزبي شدن فعـالـيـن بـه مـعـنـي جـدا شـدن آنـهـا از عـرصـه                             -  ۵ 

فعاليتشان نيست بلکه به معني نمايندگي کردن و پيشبـرد خـط و       
سياستهاي حزب در همان عرصه است. ميتوان گفـت ارتـقـاي يـک          
اکتيويست متمايل به چـپ و سـيـاسـتـهـاي حـزبـي بـه يـک کـادر                          
کمونيست در اين است که اولي خـود را فـعـال حـرکـت و جـنـبـش                   
معيني مي بيند که از سر اهداف و مصالح آن جـنـبـش بـه حـزب              
نزديک شده است و دومي برعکس خود را فعال کـمـونـيـسـتـي مـي          
بيند که براي پيشبرد اهداف و سياستهاي کمونيستـي در جـنـبـش         
معيني دخيل شده است. ارتقا از حالت اول بـه دوم بـراي حـزب و                 
جنبش کمونيسم کارگري مطلقا حياتي است. بـدون ايـن تـحـول از            
اکتيويست به کادر کمونيست، اين امکان وجود دارد کـه فـعـالـيـن          
بدليل درک محدود از حزب و برنامه و اهداف و سـيـاسـت هـاي آن           

 بسرعت از حزب فاصله بگيرند.  
شالوده سازماني حزب شـبـکـه هـاي مـتـشـکـل از فـعـالـيـن                        -٦ 

اجتماعي است اما همه جذب شدگان بـه حـزب فـعـال اجـتـمـاعـي               
نيستند. از طريق تلويزيون و غيره افراد و جمعهائي کـه در عـرصـه         
معيني فعال نيستند نيز به حـزب جـذب مـيـشـونـد. ايـن افـراد و                    
جمعها نيز نهايتا يا حول فعاليت شبکه هاي حزبي فعال ميشوند و   

 يا خود پراتيک اجتماعي معيني را در دستور ميگذارند.  
يکي از ابزارهاي اصلي سازمـانـدهـي و اعـتـراض تـوده اي و                  -۷ 

ـات مـنـطـقـه، در جـنـبـش                 حزبي مدياي اجتماعي است. در انقـالب
ـاي اجـتـمـاعـي بـرهـمـه                   اشغال و در يونان نقش  مهم و مـوثـر مـدي

ـلـکـه              آشکار شده است. اين صرفا يک پيشرفت تکنيکـي نـيـسـت ب
ـاي اجـتـمـاعـي کـامـال             مکانيسم هاي مبارزه طبقاتي بخاطر مدي
ـا جـنـبـش تـمـرد در                 دگرگون شده است (از پديده اسنودن و آسانژ ت
مصر و تا عضوگيري هاي هزار هزار سيريزا و پـودمـوس). بـدون            
استفاده از و اتکا به مدياي اجتماعي هر اندازه هـم کـه بـه اشـکـال              
ـاقـي خـواهـيـم            سنتي حزب درست کرده باشيم، در حد گروه فشـار ب

 ماند.
کادرها ستون فقرات حزب هستند و در پيـشـبـرد سـيـاسـتـهـا،            -۸ 

ـا              سازماندهي و تقويت حزب در داخل نقش تعييـن کـنـنـده اي ايـف
ميکنند. کادرسازي در تشکـيـالت داخـل يـک رکـن فـعـالـيـت و                     
اولويت هميشگي حزب است و بايد برنامه و نقشه عمل همه جانبـه  
اي براي آموزش و ارتقاي اعضـا بـه کـادر حـزب  تـدويـن شـده و                        

 پيگيرانه دنبال بشود.  
چهره ها و شخصيتها نه تنها در خارج کشور بلکـه در مـبـارزه         -۹ 

در داخل ايران نيز نقش مهمي دارند. منتها شخصيت هائي کـه نـه      
با هويت حزبي بلکه بعنوان چهره يـک حـرکـت اعـتـراضـي مـعـيـن                
(عليه حجاب، عليه آلودگـي مـحـيـط زيسـت، جـنـبـش افـزايـش                    
دستمزدها، جنبش خالصي فرهنگي و  اعـتـراضـات مـعـلـمـان،                
پرستاران، بازنشستگان، نويسندگان و هنرمندان پيشـرو و غـيـره)        
در جامعه شناخته و محبوب ميـشـونـد. سـازمـان حـزب هـر چـه                  
بيشتر از اين نوع شخصيتها داشته باشد موقعيت قدرتمندتـري در    

  سير تحوالت کنوني و انقالب آتي خواهد داشت.  
کار روتين. يک وجه کار سازمان حـزبـي در داخـل پـيـشـبـرد                -۱۰ 

وظايف روتين است (ترويج و پخش و آموزش ادبيات حزبي، رابطـه   
منظم با رهبري در خارج، جمع آوري کمک مالي، عضـو گـيـري، و        
معرفي کانال جديد و سايتها و مدياي حـزبـي و غـيـره). ايـن نـوع                 
ـاي اجـتـمـاعـي بـه               فعاليتهاي کالسيک نيز بايد اساسا با ابزار مـدي

 پيش برده بشود.    
امور مبارزاتي و تاکتيکي داخل کشور بايد از طريق کادرهـا   -۱۱ 

و اتوريته هاي شبکه هاي حزبـي در داخـل بـه پـيـش بـرده بشـود.                    
رهبري حزب (کميته سازمانده و غيره) در يـک مـقـيـاس مـاکـرو                 
سياستگذاري ميکند و به کار داخل کشور جهت مـيـدهـد. نـقـشـه          
عمل و اقدامات عملي مشخص بايد بـه خـود تشـکـيـالت داخـل             

  سپرده بشود.  
سازماندهي جديد با موانع متعددي روبروست که مهمـتـريـن     -٢ ۱ 

آن سنتهاي سبک کاري و سازماني گذشتـه اسـت. ايـن مسـالـه بـه                
شکل تفاوت نسلي هم خود را نشان ميدهد. براي کادرهاي قديمـي   
به کارگرفتن مدياي اجتماعي و سازماندهي بر ايـن مـبـنـا دشـوار            
ـا اشـکـال امـروز مـبـارزه                        است، اما نسل جوان بـرعـکـس تـنـهـا ب
ـان در               آشناست و به اشکال سنتي سازماندهي تن نـمـيـدهـد. جـوان
حزب و در جامعه نقش تعيين کننده اي در سازماندهـي حـزبـي بـه         
ـاز کـردن و               ـا جـا ب شيوه امروزي ايفا ميکنند. در درون حزب بايد ب
ميدان دادن به کادرهاي جوان، با نقد ديدگاههاي سنتي و آمـوزش      
مداوم و عمل کردن به سياستها و سبک کار سازماندهي جديد ايـن    

 مانع را برطرف کرد.
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پلنوم سند مباني سازماندهي حزبي مصوب 
  هيات اجرائي را مود تاييد قرار ميدهد.

توضيح: سند مباني سـازمـانـدهـي حـزبـي قـبـل از پـلـنـوم                     
بوسيله هيات اجرائي حزب تدوين و تصويب شده بود. ايـن     
سند در سميناري که درمورد سياست سازماندهي در جـوار  
پلنوم برگزار شد، توضيح داده شد و از جـوانـب مـخـتـلـف               
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. هيات اجـرائـي نـقـشـه           
عمل و طرح اقدامات عملي رهبري حزب در پيـشـبـرد ايـن       
سند را نيز به پـلـنـوم ارائـه کـرده بـود. قـرار فـوق بـعـد از                          

 برگزاري سمينار مورد تصويب پلنوم قرار گرفت. 

�L	�. �	ز�	��ه. ���.  
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ابراهيم مددي و داوود رضوي 
اعضاي بازداشت شده سنديکاي 
کارگران شرکت واحد اتوبوسراني 

روز  ٢٢ تهران و حومه بعد از 
 ٣٠ بازداشت موقت در تاريخ 

ارديبهشت با قرار کفالت صد 
 .ميليوني از زندان اوين آزاد شدند

ما آزادي اين فعالين کارگري را به 
سنديکاي شرکت واحد، همه کارگران 

اتوبوس راني شرکت واحد،خانواده 
آنها و کارگران و تشکلهاي کارگري 

  .شادباش ميگوييم
کارگران زنداني و کليه زندانيان 

سياسي بايد فورا و بي قيد و شرط 
  .آزاد شوند

جــهــانــي و صــنــدوق بــيــن الــمــلــلــي             
ـابـل                   پول بـمـنـظـور جـذاب کـردن و ق

رقابت کردن کارکرد سرمـايـه در ايـران        
است و اين براي طبقـه کـارگـر و تـوده           
ـائـي                مرم کارکن و زحـمـتـکـش مـعـن

ـامـيـنـي               ادامه بجز بيحقـوقـي و بـي ت
  نخواهد داشت. اقتصادي

يک تاثير مذاکرات و چشـم انـداز          -٨ 
تضـعـيـف بـيـش از           بفرجام رسيـدن آن   

پيش موقعيت منطـقـه اي جـمـهـوري          
اســالمــي اســت. دولــت آمــريــکــا و              

اعـمـال    متحدين اروپائي اش هم بـراي   
ـا          فشار بيشتر به جمهـوري اسـالمـي ب
هدف به تسليم کشاندن کامل آن و هـم    
بـمــنـظــور اطـمــيـنــان خـاطــر دادن بــه              
متحـديـن سـنـتـي خـود در مـنـطـقـه                   
سياست تعرضي تـر و فـعـال تـري را               
عـلـيـه دخـالـتـگــريـهـاي مــنـطـقـه اي                  
جمهوري اسالمي در پيش ميگيـرنـد.   

ـازه          يک بروز مشخص اين تـحـرکـات ت
شکل گيري ائتالف سياسي نظامي ده 
کشور منطقه حول عربستان سـعـودي     
ـا اعـالم                      و حملـه بـه يـمـن اسـت کـه ب

آمـريـکـا و          حمايت رسمي و عـلـنـي       
ـا               متحدين اروپائـي اش و هـمـزمـان ب

 مذاکرات در لوزان آغاز شد.
هــر درجــه نــزديـکــي جــمــهــوري           -٩  

اسالمي و غرب بـه سـکـوت بـيـشـتـر            
دولتها و اغلب نـهـادهـاي جـهـانـي در           
قبال نـقـض حـقـوق بشـر و تـروريسـم                  
اسالمي در رابطه با خود جامعه ايـران    
منجر خواهد شد. اعتراض دولـتـهـاي       
غربي و نهادهاي بين الملي بـه نـقـض        
حقوق بشر در ايران و کال در هر کشـور  
ـابـعـي از رابـطـه سـيـاسـي و                  ديگري ت
ـا کشـور مـربـوطـه                  ديپلماتيـک آنـهـا ب
است. از سوي ديگر نـقـد و اعـتـراض            
دولتهاي غربي به تـروريسـم اسـالمـي         
ـا سـيـاسـتـهـا و                  بخاطر مغـايـرت آن ب
اهداف اين دولتهـاسـت و نـه بـخـاطـر             
جــنــايــاتــي کــه نــيــروهــا و دولــتــهــاي           
اســالمــي در کشــور تــحــت ســطــه و             
جامعه محل فعاليـت خـود مـرتـکـب          
ـار                    ـازه در کـن ميشـونـد. در شـرايـط ت
سکوت بيشتر دولـتـهـا، هـم در ايـران            

اعتراض مردم به پايمـال شـدن حـقـوق         
انساني گسترش پيدا خواهد کرد و هـم  

ـا ايـن      اعـتـراضـات انـعـکـاس           در دنـي
 .بيشتري خواهند داشت

ــم    -١٠ ــداز     چشـ ــي   انـ ــکـ ــزديـ نـ
و حتـي   جمهوري اسالمي و غرب

گفتمان و بمرکز توجه رانـده شـدن     
ايـن مــوضـوع ســردرگــمـي و بــي            
افقي بيشتر اپوزيسيون سـلـطـنـت     

را بـدنـبـال       جمهوريـخـواه      -طلب
خواهد داشت. سازش هسته اي و  
سازشهاي احتمالي بعدي مبنا و   
اساس مکـانـيـسـم دسـت بـدسـت            
شدن قدرت بـه کـمـک آمـريـکـا و             

را که اميد و   سناريوي رژيم چنج
چشم انداز مشترک همه نيـروهـاي   

ــت        ــنــ ــطــ ــلــ ــون ســ ــيــ ــوزيســ  -اپــ
کور و منتفـي   جمهوريخواه است 

ميکند. اين شـرايـط آلـتـرنـاتـيـو             
چپ، يـعـنـي سـرنـگـونـي بـقـدرت              

را بيش از پـيـش در      انقالب مردم
   چشم انداز جامعه قرار ميدهد.
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۲ از صفحه   

خــبــر هــا حــاکــي از بــازداشــت           
احمدي مقدم، يـکـي ديـگـر از چـهـره             
هاي کـثـيـف  رژيـم اسـالمـي اسـت.                
جناب مقدم نيز در کشـاکـش و نـزاع          
باندهاي حکومتي دزديهايش رو شـده  
و بــازداشــت شــده اســت. او را هــمــه               
ميشناسند. او کارنامه "درخشاني" از    
جنايت دارد و يـکـي از مـهـره هـاي                  
اصلي و بـنـيـادي رژيـم اسـالمـي در               
ســرکــوب مــردم بــوده اســت. "طــرح              

وحملـه بـه      «ارتقاي امنيت اجتماعي
زنان و مرداني که بزعم پلـيـس ظـاهـر       
اسالمي نداشـتـنـد، طـرح "عـفـاف و              
ـاش امـر بـه            حجاب" و راه انداختن اوب
معروف و نهي از منکر و تـعـرض بـه        
ـان تــحـت عــنـوان بــدحـجــابــي، راه              زن
اندازي کنترل موبايل و شنود گفتـمـان   
هاي مردم، راه انداختن خانـه گـردي و       
جمع کردن ماهواره ها، همه و همـه از    
جمله طرحهاي سرکوبگرانه حکـومـت   
اسالمي بود که تحت رياست احـمـدي   
ـا طـراحـي خـود وي                مقدم و بعـضـا ب
صورت گرفته است. او يکي از دسـت     

انــدرکــاران جــنــايــاتــي اســت کــه در             
ـا جـايـيـکـه                     کهريزک اتـفـاق افـتـاد. ت
خودش در جايي مـيـگـويـد: "در ايـن            
بازداشتـگـاه و اتـفـاقـات آن مـن هـم                  
تقصير دارم". و در پشت اين جنايـات،  
ـازارشـان را                ـازار دزد ب حفظ نظـام و ب
ميبينيم. بطور خالصه احمدي مـقـدم    
يکي از سران اين حکومـت اسـت کـه        
ـا آرنـج بـه خـون مـردم                    دستـهـايـش ت

 معترض آغشته است.  
و امروز در دل نـزاعـهـاي درونـي       
شان، جنايات و دزدي هاي وي نيز بـر    
مال ميشود. همه مردم ميـدانـنـد کـه        
سران جمهوري اسـالمـي هـمـه دزد و           
چپاولگرند و اگر هر از چند گـاه يـکـي      
را بعنوان دزد قرباني ميکنند نتـيـجـه    
تــوازن قــوايــي تــازه در کشــاکشــهــاي          
جناحي است. ارقام کـالن دزدي هـاي        
مـيــلـيــاردي جــانـيــانـي چـون سـعــيــد             
مــرتضــوي، بــابــک زنــجــانــي، بــابــک          
زنجاني دوم، بيت رهبري، رفسنجانـي  
و دارو دسته هايـش و يـکـسـري آيـت            
اهللا هاي ريز و درشت ديـگـر قـبـال رو         
شده است. برخي از اينها مـثـل بـيـت          
خامنه اي هنـوز دارنـد راسـت راسـت           

ميگردند و کسـي کـاري بـه کـارشـان            
ندارد. اما برخي در جريان جـنـگـهـا و        
ــدان                ــه بــازداشــت و زن ــزاعــهــا روان ن
ميشوند. اکنون نوبت احـمـدي مـقـدم        

 رسيده است.  
يــادآوري کــنــيــم کــه در اســفــنــد مــاه             
گذشته احمدي مقدم با يک قدرداني از 
جانب خامنه اي از فـرمـانـدهـي کـل              
نيروي انتظامي برکنار شـد. آن زمـان        
ـا کـام از                مسئوالن حـکـومـتـي الم ت
علتش سـخـن نـگـفـتـنـد و آنـرا يـک                    
ـانـه وانـمـود کـردنـد.            جابجايي داوطلب
حــاال خــبــرهــا حــاکــيــســت کــه ايــن             
جابجايي با کشف يک شبکه دزدي و     
ـا   فساد در زير مجموعه هاي مرتبط ب
نيروي انتطامي مربوط بوده است. بنا  
ـلـمـه                   بر خبري کـه از سـوي سـايـت ک
انتشار يافته است دستکم دوازد نفر از 
ـاجـا               مسئوالن ارشد بـنـيـاد تـعـاون  ن
ـا احـمـدي         وسرداران نيروي انتظامي ب
مقدم و باندش همـدسـت هسـتـنـد. و           
ـا     حتي بحث بر سر ارتباط اين پرونده ب
قاليباف شـهـردار تـهـران اسـت. رقـم                

ـلـغ           ١٢ اوليه دزدي احمدي مقـدم مـب
هزار ميليارد ريال اعـالم شـده اسـت.        

اما بحث بر سر بنياد تعاون ناجا يکـي  
از ثروتمندترين بنيـادهـاي نـزديـک بـه          
نهادهاي نظامـي و امـنـيـتـي اسـت.              
اخالل در بازار ارز، و واريز نکردن پـول    
حاصل از فروش نفت به خـزانـه کشـور      
از جمله اقـالم دزدي هـاي کـالن ايـن             
شـبـکـه قـيـد شــده اسـت کــه سـر بــه                    
ميلياردها دالر ميزند. بانک قانون نيز  
از مراکز اصلي فعاليت  اين مـافـيـاي    
اقتصادي بوده است. ابعاد ايـن دزدي       
ـا بـر مـال              به حدي گسترده است کـه ب
شدن موضوع مدير عامل اين بـنـيـاد      
بالفاصله برکنار شد و بعد هـم وقـتـي        
بحث کشيده شدن موضوع به مجلـس  
به ميان آمـد، احـمـدي مـقـدم بـطـور                
تلويحي موضـوع را پـذيـرفـت و آنـرا              
محدود به يکي از زير مجموعه هـاي    
مرتبط با بنياد ناجا تـوضـيـح داد. و         
همه اين دزدي ها در پناه پنهان کـاري    
ـا هـمـکـاري          هاي دستگاه قضايي و ب
نهادهاي نظامـي، امـنـيـتـي صـورت           
ـا نـفـوذ تـمـام             گرفته است و اين باند ب
ـا جـلـوي         تالش خود را به کار بردند، ت
تحقيق و تفحص مـجـلـس از تـعـاون            
ناجا را بگيرند. ولي به نـظـر مـيـرسـد           

اوضاع به ضرر جناب فرمـانـده سـابـق       
ناجا چرخيده است و ايشـان در نـوبـت          
محاکمه ايستاده اسـت. روشـن اسـت         
که از جـمـهـوري اسـالمـي نـمـيـتـوان                
ـاولـگـران        انتظار داشت که دزدان و چـپ
اصلي خودرا در مالء عام افشا کند و 
مورد محاکمه قرار دهد. اما رو شـدن   
اين پرونده ها زمينه را نـه فـقـط بـراي         
محاکمه اين جانـيـان در دادگـاهـهـاي          
مردمي فراهم ميکند بلکه در عـيـن       
حال به مردم امـکـان مـيـدهـد کـه در             
مبارزات روز مره خود و در تعرضـات  
ـاکـتـهـا کـه              خود به حکومت از ايـن ف
گوشه هايي از وضعيت کل حکـومـت   
دزدان حاکم را بر مال ميکند استـفـاده   

  کنند.
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ـا    يک دستاورد بزرگ اعتصاب کارگران نورد و لوله صـف
که يک ماه است ادامه دارد تشکيل مجمع عمومي و بـحـث     
و تبادل نظر و چاره جوئي در  مـود مسـائـل مـبـارزاتـيـشـان             
است. بيش از هزار کارگر اعتـصـابـي مـنـظـمـا در مـجـمـع                  
عمومي گرد مي آيـنـد، در مـورد مـطـالـبـات و خـواسـتـه                     
هايشان و مقابله با ترفند ها و مانع تراشـيـهـاي کـارفـرمـا و           
دولت و نهادهاي دست سازشان نظير خـانـه کـارگـر بـحـث و             
تبادل نظر ميکنند، تصميم ميگيرند، نماينـده و سـخـنـگـو          
انتخاب ميکنند و مـبـارزه شـکـوهـمـنـدشـان را بـه پـيـش                        
ميبرند. تا کنون کارگران هفت بار مجمع عمومي تشـکـيـل       
داده اند و هر بار قويتر و متحد تر در برابر کارفـرمـا و دولـت        
ظاهر شده اند. پرداخت چـهـار مـاه دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه،                  

ـامـيـن اجـتـمـاعـي بـوسـيلـه                     ٧ ۱ پرداخت  ماه حق بيمه بـه ت
کارفرما و آزادي فوري شاپور احساني راد که بعنوان نمايـنـده   
و مشاور کارگران از جانب مجمع عـمـومـي انـتـخـاب شـده              
بود، از جمله مهمترين خـواسـتـهـاي کـارگـران اسـت کـه در                 
جلسات مجمع عمومي بعد از بحث و تـبـادل نـظـر تـدويـن               
شده، به تصويب مجمع عمومي رسيده و بعنوان خواستـهـاي   
اعتصابيون اعالم شـده اسـت. تـهـيـه طـومـار، تـجـمـعـات                       
اعتراضي در سطـح شـهـر، و شـرکـت خـانـواده هـا در ايـن                        
تجمعات نيز از دستاورهاي ديگر کارگران اعتصابي و بـحـث   

 و تصميمگيري در جلسات مجمع عمومي است.     
 

تشکل شورا نيز يـکـي از ايـده هـاي مـطـرح شـده در                      
ـا اسـت.              ـلـه صـف جلسات مجمع عمومي کارگران نورد و لـو
شورا چيزي بجز مجمع عمومي منظـم کـارگـران نـيـسـت و             
کارگران اعتصابي نورد و لوله صفا في الحال مهمتريـن گـام     
براي تشکيل شورا را بجلو برداشتـه انـد. تشـکـيـل مـجـمـع                
عمومي در دل اعتصاب کارگران و درسها و آموزشهائي کـه    
اين تجربه براي کل طبقه کارگر ايران در بر دارد تا هميـن جـا     
دستاورد بزرگي براي جنبش کارگري است. تشـکـيـل شـورا          
يک تحول کيفي در جنبش کارگري و يک جهش بزرگ به جلـو  
براي کارگران در سـراسـر ايـران خـواهـد بـود. شـوراهـا يـک                         

بود که بوسـيلـه    ٧ ۵ دستاورد مهم جنبش کارگري در انقالب 
جمهوري اسالمـي و شـوراهـاي اسـالمـي اش بـه مسـخ و                      
تحريف و شکست کشيده شد. اما ايده و سـنـت شـوراهـا و              
جنبش مجمع عمومي هميشه در مـيـان کـارگـران در ايـران            
ـا                            ـلـه صـف زنده بوده اسـت. کـارگـران اعـتـصـابـي نـورد و لـو
ميتوانند پيشرو جنبش نوين شـورائـي طـبـقـه کـارگـر ايـران               

 باشند.  
 زنده باد کارگران نورد و لوله صفا!   

 زنده باد شوراهاي واقعي کارگران!

ــوان در ورزشــگــاه             ــان ــا    "حضــور ب ه
ضرورتي ندارد و با توجه به مفاسـدي  
ــان                 کــه در پــي خــواهــد داشــت، زن

ـقـات را از طـريـق                 مي ـنـد مسـاب توان
 تلويزيون تماشا کنند."

 مکارم شيرازي
  

اين گـونـه اظـهـارات از جـانـب             
فسيلهاي اسالمي تازه نيست. آنـچـه      
تازه است تعرض گستـرده زنـان بـراي        
ورود به استاديومها است که يک بروز 
برجسته آن اعتراضات و طرح جهاني 
اين مساله بوسيله جوانان کمونيسـت  
و زنان و مردان آزاديخواه در استکهلم 
به بهانه بازي تيم ملي فوتبال ايـران و    
سوئد بود. بدنبال اين بازي که به يـک     
افشــاگــري و رســوائــي وســيــع بــراي           
جمهوري اسالمي تبديل شد بعـضـي   
مقامات حکومتي ناگزيـر شـدنـد از        
امکان حضور زنان در بعضـي رشـتـه      
هاي ورزشي سخن بگوينـد و جـنـاح        
ـفـه خـود ديـد کـه                اصولگرا نيز وظـي
ـنـد    حتي در برابر همين اظهارت نيم ب
بايستد و به همه يادآوري کند کـه زن      
ستيزي از خصـوصـيـات مـاهـوي و            
بنيادي جمهوري اسالمي است. ايـن     
اظهار نظر اخير مکارم شـيـرازي کـه        

از جمله در ضـديـت      -قبال نيز بارها 
ـفـکـيـک                    با وزير شـدن زنـان و لـغـو ت

از    -جنسيتي در دانشگاهها و غيره 
سلب ابتدائي ترين حقوق زنـان دفـاع       
کرده است تنها نمونه ديگري از ابـراز    
ايــن نــوع عــقــايــد پــوســيــده و فــوق             
ارتجاعي عليه زنان است. حکومتـي   
که قوانين شرعي اش از صـيـغـه تـا           
ازدواج شرعي با دخـتـران نـه سـالـه،            
چيزي بجز برخـورد بـه زنـان بـعـنـوان             
کاالي جنسي و اسـبـاب لـذتـجـوئـي           
ـيــســت، حضــور زنــان در                   مــرد نـ
 ورزشگاهها را موجب فساد ميداند!

 

فاسد رژيم ضد زن حاکم اسـت.   
فساد جداسازي جنسـيـتـي و زنـانـه          
مردانه  کردن ورزش و تـحـصـيـل و           
جشنها و گـردهـمـائـي هـاي مـردم               
ــران                اســت. زنــان و مــردان آزاده اي
شکستن ديوار آپارتايد جـنـسـي در        
دانشگاه و ورزشگاه و در همه جـا را    
يـک رکـن مـهــم جـارو کـردن فســاد                
ــتــي جــمــهــوري اســالمــي            جــنــســي
ــان در                  ــور زنـ ــد. حضـ ــنـ ــدانـ ــيـ مـ
ورزشگاهها نه تنها يک گام مهم در   
شکسـتـن ديـوار آپـارتـايـد جـنـسـي                
است، بلـکـه يـک اقـدام ضـروري در              
جهت در هم پيچـيـدن بسـاط فسـاد         
مالي و اجتماعي و سيـاسـي ايسـت      

  که جمهوري اسالمي نام دارد.
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ـلـيـون تـومـان بـه مـديـر                 ۱۰۰ آقاي وزير نفت ماهيانه "   مـي
 دهد". شرکت نيکو در سوئيس مي

 سايت نفت ما
 

يعني مبلغي معادل دوازده سال حقوق يـک کـارگـر در          
آمد ماهيانه مدير اين شرکت نفتي است!  و اين تازه مبلـغـي   
نيست که به عنوان حقوق به جناب مدير ميدهند بلکه جـزء    
ـاي                   ـا پ کوچکي از دزدي و ارتشا و چپـاولـي اسـت کـه سـر ت
جــمــهــوري اســالمــي را فــراگــرفــتــه اســت. ايــن جــزئــي از                   
افشاگريهاي باندهاي حکومتي از دزيهاي باند رقـيـب اسـت        
که تا کنون از هزارن ميليارد دالر دزي  و اخـتـالس و غـيـب         
شدن اموال بيت المال بقول خـودشـان "رونـمـائـي" کـرده انـد.                
آخرين خبر در اين مورد اظهارات وزير دادگسـتـر جـمـهـوري          

ميليارد تومان کـاال و        ۵۵ اسالمي مبني بر قاچاق بيش از 
 ارز از مبادي رسمي کشور است.  

اين بار نوبت نماينده اردستان است که پتـه وزيـر نـفـت          
ـانـدازد. ايشـان مـيـگـويـد:              دولت تدبير و اميد را روي آب بي

ـلـيـون تـومـان بـه مـديـر                   ۱۰۰ "آقاي وزير نفت ماهيانه    مـي

 ۱۲ دهد، در حالي که اين مدير    شرکت نيکو در سوئيس مي
ـاداش              ۱۴ ماه سال   ۱۰۰ ماهش در ايران است! حـقـوق و پ

گري، فرد مـورد نـظـر       ميليوني يعني حرکت به سمت اشرافي
نه تخصص و نه توانايي دارد فـقـط نـيـروي آقـاي زنـگـنـه و                 

آقاي زنگنه تمام اعـوان و انصـار خـود را             مطيع امر اوست. 
الـمـال اولـويـت وي            وارد حوزه نفت کرده و حيف و ميل بـيـت  

 ".شده است

بايد به نماينده اردستان گفت ايـن اولـويـت هـمـه دار و              
دسته هاي حکومتي است. همه باندهاي مافيائي حـاکـم از      
بيت رهبري تا رفسنجاني و از سپاه و آيـت اهللا هـا و امـام              
جمعه ها  تا وزرا و مقامات و اعضـاي کـابـيـنـه روحـانـي،              
ياندهائي که هر يک بر بخشي از درآمدهاي نفتي و مـعـادن     
و جنگلها و بانکها و اسکله ها و فرودگاهها و بازار قـاچـاق     
ارز و کاال چنگ انداخته اند، اولويـتـشـان  چـيـزي بـجـز پـر                 
کردن جيبهاي خود و همدستان و همپالکيـهـاي جـنـاحشـان        
نيست. دزدي و چپاول و حـقـوقـهـاي صـدهـا مـيـلـيـونـي و                    
"حيف و ميل بيت المال" در ايـران اسـتـثـنـا نـيـسـت، زيـر                      

  ساخت اقتصادي جمهوري اسالمي است!
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نويسنده روزنامه سوئـدي افـتـون      
بالدت ولفگانگ هانسون سوالـي  
را در مـقـابـل خـوانـنـدگـان خـود             
قرار داده است. او نـوشـتـه اسـت          
که نزديک به يـک سـال اسـت کـه             

دولــت    ۶۰ائــتــالف آمــريــکــا و        
نتوانستـه اسـت دولـت اسـالمـي            
داعش را در هـم بشـکـنـد. ايـن               
گروه تروريستي به اشغال شهرهـا  
ادامه مي دهد و دنيا هـمـچـنـان       
ايسـتـاده و نـظـاره گـر اسـت. او                  
پـرسـيـده اسـت: "آيـا کسـي مــي                 
تواند داعش را متوقـف سـازد؟"     
و نوشته خود را هم با ايـن سـوال     
پايان داده است که: "دنيـا چـقـدر        

 فرصت دارد؟"
نويسنده روزنامه افتون بالدت به 
توضيح وضعيت داعش در عراق 
و سوريه مي پردازد. نيرويـي کـه      
بــه ادعــاي ســازمــان اطــالعــات         
مرکزي آمريکا (سيا) در حـدود      
سي هزار نـفـر سـربـاز دارد و در             
چندين جبهه ميجنگد تـوانسـتـه      
است در مقابل ارتـش دولـتـهـاي         
ــر               ــايســتــد، ب ــه ب عــراق و ســوري
مناطق وسيعي در اين دو کشـور  
سلـطـه داشـتـه بـاشـد و خـالفـت                 
ــنــظــر              اســالمــي اعــالم کــنــد. ب
ولفگانگ هانسون ايـن بـا هـيـچ           
منطق استـراتـژي هـاي نـظـامـي           
سازگار نيست. او حمالت هوايي  
آمريکا و متحدانـش بـه پـايـگـاه          
هاي داعش را بدون وجود نيـروي  
زميني قابلي که بتوانـد مـکـمـل       
اين حمالت باشد، کافي و موفـق  
نمي دانـد و بـه عـلـل ضـعـف و                   
ناتواني ارتشهاي سوريه و عـراق    
در مقابل داعش را توضيح مـي    

 دهد.
اما آيا حتي وجود چنيـن نـيـروي      
زميني قـدرتـمـنـدي مـي تـوانـد               
مانعي براي ارتش جنايتکـارانـي   
باشد که از تـاريـکـتـريـن اعـمـاق          
ــد،                   ــر آورده انـ ــر بـ ــخ سـ ــاريـ تـ

جنايتکاراني که تنها چـيـزي کـه      
برايشان بي ارزش اسـت زنـدگـي          
انســان اســت و بــجــز کشــتــار و             

 غارت منطقي نمي شناسند؟
آنچه تحليلگران سـيـاسـي نـظـيـر         
نويسنده روزنامه افتون بـالدت و    
يا سياستمداران دولتهاي غـربـي     
نـمـي خـواهـنــد بـه روي مـبــارک               
بياورند، اين است که داعـش بـر       
زمينه چه اوضاع سياسي بوجـود  
آمد، رشد کرد و پـيـشـروي هـاي         
امروز آن تـابـع کـدام مـعـادالت              

 سياسي است.  
بوجود آمدن داعش نتيجـه شـقـه      
شــقــه کــردن جــامــعــه عــراق بــه            
مذاهب و قوميت هاي مخـتـلـف    
و دامــــن زدن و گســــتــــرش                   
شــکــافــهــاي مــذهــبــي و قــومــي        
ــا و                ــکـ ــريـ ــت آمـ ــط دولـ ــوسـ تـ
متحدانش بود. با اشـغـال عـراق         
ــا و                ــکـ ــريـ ــت آمـ ــط دولـ ــوسـ تـ

ــال               ــش در س ــتــحــدان  ۲۰۰۳م
شــيــرازه جــامــعــه مــدنــي از هــم           
پاشيـده شـد. عـراق رسـمـا بـيـن                 
گروهـهـاي مـخـتـلـف  قـومـي و                 
مذهبي تقسيـم شـد و مـردم بـر             
اساس مذاهـب و قـومـيـت هـاي            
مختلف هويت گرفتند. نهادهاي  
مــخــتــلــف قــدرت هــر کــدام در            
اختيار يـک مـذهـب و قـوم قـرار              
گرفت. با سقوط صدام مـردم نـه        
تنها اجازه کـمـتـريـن دخـالـت در           
اداره امور جامعه نيافتند بـلـکـه    
مورد تـهـاجـم يـانـواع مـخـتـلـف              
بـانـدهـاي مـخـتـلـف مـذهـبـي و                 
روساي قبايل و دستجات مسلـح  
زير فرمان آنـهـا قـرار گـرفـتـنـد.              
قوانين وحشيانه ضد زن مصـوب  
و به اجرا درآمـد. و حـمـالت بـه              
نيروهاي سکوالر، جـنـبـش هـاي       
آزاديخواه و برابري طـلـب دامـنـه       
گسترده تري پيدا کرد. و هـزاران     
نفر از مردم قرباني کشـمـکـهـا و       
ــاي              ــده ــان ــذاري هــاي ب ــمــب گ ب
مختـلـف مـافـيـائـي مـذهـبـي و                
قومي شدند. دولتهاي غـربـي نـه       

تنها در مقابل جنايات دولت هـا  
و دســتــجــات مــخــتــلــف قــومــي         
اسالمي سکوت کردند بـلـکـه بـه       
شکلهاي مختلف آنـهـا را مـورد        
حـــمـــايـــت قـــرار داده و بـــه                     
سازماندهي و تسليح آنها کـمـک     
کردند. ظهور و گستـرش نـيـروي       
فوق ارتجاعي داعش در چـنـيـن        
شرايطي و با حمايتهاي آشکار و   
ــرکــيــه و              پــنــهــان عــربســتــان، ت
متحدان غربي آنها در کشمـکـش   
با جمهوري اسالمي امکـانـپـذيـر     

 شد و همچنان نيز ادامه دارد.   
آنچه که در بسياري تحليل هـاي    
ســــيــــاســــتــــمــــداران غــــرب و           
ژورنـالــيـســت هــاي رســانـه هــاي          
بورژوايي وجود نـدارد سـرنـوشـت       
مـيـلـيـونـهـا نـفـر مـردم عـراق و                   
سوريه است که بطـور دائـمـي در        
معـرض تـهـديـد و تـعـرض قـرار                
دارند و فاجعه بـزرگـي اسـت کـه           
هر روزه در اين دو کشـور بـوقـوع      
ميپيوندد. تصاوير و گزارشـهـاي    
هولناک انتشار يافته سـربـريـدن،      
ســوزانــدن، تــجــاوز، غــارت، بــه         
بردگي گرفتن و خـريـد و فـروش            
زنان و کودکان فقط گـوشـه هـاي      
کوچکي از اين فـجـايـع را نشـان           

 مي دهد.
آخرين اخبار حاکي از پـيـشـروي        
هـاي جـديـد داعـش در عـراق و                
سـوريـه اسـت. جـانـيـان داعشـي               
هفته گـذشـتـه شـهـر رمـادي در                
عــراق را تصـــرف کــرده و در                  
روزهاي اخير شهر تاريخي تدمـر  
(پالميرا) را اشـغـال کـرده انـد.               
آنچـه کـه مـحـور اصـلـي اخـبـار                 
رسانه هاي پرتيراژ و قدرتمند را   
تشـکــيـل مـي دهـد نـگــرانـي از               
خرابي ميراث باستاني چند هزار 
ساله در ايـن مـنـاطـق اسـت. از               
جمله مدير يونسکو نگراني خـود  
را از تخريب احتمالي شهر تدمـر  
سوريه اعالم داشته و آنرا ضايعه 
اي بزرگ بـراي بشـريـت دانسـتـه            
است. در نگراني مدير يـونسـکـو     

ــنــي                  ــم ــود. دش ــک ب ــري ــد ش ــاي ب
وحشيانه با فرهنـگ و تـاريـخ و          
آثار هنري و تاريخي يک خصـلـت   
نيروهاي مختلف اسالمي اسـت.  
آثار گرانبهاي هنري و تـاريـخـي        
ــوســط جــمــهــوري           ــيــشــمــاري ت ب
اسالمي در ايـران، يـا نـيـروهـاي          
رنگ وارنگ اسـالم سـيـاسـي در         
افغانستان، عراق، سـوريـه و هـر        
جاي ديگـر دنـيـا کـه حـاکـمـيـت               
يافته اند، تخريـب شـده و يـا بـه             
غارت رفته است. ايـن خـطـر در           
شهرهاي اخـيـرا اشـغـال شـده در            
سوريه و عـراق هـم جـدي اسـت.           
اما آنچه که کمتـر نسـبـت بـه آن           
ابراز نگراني ميـشـود سـرنـوشـت        
ميليونها انسـانـي اسـت کـه هـر            
لحظه در معرض تهديد نيروهـاي  
اسالمي قـرار دارنـد، گـلـويشـان            
بريده ميشود، سوزانده ميشونـد،  
سنگسار ميشوند  و يـا زنـان و           
کودکاني کـه بـه بـردگـي گـرفـتـه              
شده، مورد تجاوز قرار ميگيرنـد  
ــه فــروش مــي                 ــازارهــا ب و در ب

 رسند.
ــتــدر                ــق ــاي م ــرار ارتشــه ــر ف اگ
ــه از               ــتــهــاي عــراق و ســوري دول
مقابل نيروهاي اندک داعش و از 
هم پاشيده شـدن آنـهـا نـاشـي از              
بهم خوردن توازن قواي سـيـاسـي      
در منطقه و مـعـامـالت و زد و            
بندهـا بـيـن قـدرتـهـاي مـنـطـقـه                 
است، شکست و نـابـودي ارتـش          
داعش هـم در گـرو قـدرتـگـيـري             
نيرويي سيـاسـي اسـت کـه هـيـچ             
نفعي در بقاي هيچ نيروي اسـالم    
سياسي نداشته و از بنيـان بـا آن       
مـخــالـف بـاشــد. و فــقـط مــردم              
ــيــســت هــا و              ــمــون ســکــوالر، ک
آزاديخواهان بطور جدي خـواهـان   
نابودي قشون جـانـوران اسـالمـي       
هستند. تجربـه کـوبـانـي ايـن را             
نشــان داد کــه داعــش و حــتــي              
دولت حامي آن ترکيه در مـقـابـل    
اراده مردمي کـه عـزم ايسـتـادن           
در مــقــابــل ايــن وحشــي هــا را              

 دارند، قدرت مقاومت ندارد.
براي نظـاره کـردن صـحـنـه هـاي             
ــجــاوز و             اعــدام، ســنــگــســار، ت
جنايـات نـيـروهـاي اسـالمـي در             
عراق، سوريه و هر کجـاي ديـگـر      
جهان هيچ فرصتي باقي نيـسـت.   
بايد بدون درنگ بـه ايـن تـوحـش         
خاتمه داد. صحنه اين مبارزه نـه   
فقط در عراق و سوريه بـلـکـه در      
سراسر جهـان اسـت. بـايـد صـف             
مـــردم مـــتـــمـــدن، ســـکـــوالر و           
کمونيستهاي عراق و سـوريـه را         
در مقابل اسالميون تقويت کرد. 
سکوت و حمايت دولتهاي غربـي  
از دولتهـا و نـيـروهـاي مـرتـجـع              
اسالمي به بهانه احترام به "سايـر   
فرهنگها" بايد افشا نمود. دنـيـا       
بايد بلند شود و از حقوق انساني 
و آزادي هـاي مـردم کشـورهــاي            
اسالمزده در مـقـابـل نـيـروهـاي             
مرتجع حـاکـم بـر آنـهـا حـمـايـت               
کند. دولـتـهـاي غـربـي را بـايـد                 
واداشت از همراهي، همـکـاري و      
تغذيه نظامي و سياسي نيروهاي 
اسالمي دست بردارند. بايد زد و  
ــکــا و                  ــت آمــري ــاي دول ــد ه ــن ب
دولــتــهــاي غــربــي بــا نــيــروهــاي         
اسالمي را افشـا کـرد. سـر مـار            
اسالمي سياسي در ايـران اسـت،     
جمهوري اسالمي را بـايـد مـورد      
تعرض دائمي قرار داد و آنـرا در      
هم کوبيد. جـنـبـش اسـالمـي را             
بايد در همه جاي دنـيـا کـوبـيـد،          
ايزوله کرد و بـه عـقـب رانـد. در            
چنين فضايي اسـت کـه جـنـبـش            
هاي مردمي و راديکال بسـرعـت   
رشد خـواهـنـد کـرد و نـه تـنـهـا                   
خــواهــنــد تــوانســت در مــقــابــل          
داعش و دولتهاي داعشي نـظـيـر    
جمهوري اسالمي بايستند بلـکـه   
قادر خواهند بود آنـهـا را نـابـود         
کـرده و بشـريـت را از شـر آنـهــا                  

 خالص نمايند.  
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بيش از سـه دهـه از حـاكـمـيـت               
رژيم  شكنجه و اعدام در ايـران      
مـيـگـذرد. در طـول ايـن مــدت               
رژيم از هر فرصـت و بـهـانـه اي           

جـهــت ســركـوب، اذيــت و آزار،            
و اعــدام و حــذف         دســتــگــيــري    

فــيــزيــكــي كســانــي كــه بــه هــر            
و  بــا ســيــاســتــهــا             شــكــلــي      

چهارچوب نظام مخـالـفـت كـرده       
انـد دسـت زده اسـت. كـارگـر و                 
معلم و پرستار به جرم مـطـالـبـه       
حق و حقوق و اعتراضش، وكيل 
به جرم دفاع از آزادي موكل، زن 
به جـرم زن بـودن و نـپـذيـرفـتـن                  
قــوانــيــن ضــد زن، هــنــرمــنــد و           
نويسنده به جرم استفاده از قلم و 
هنر، همجنسگرا به جرم تـمـايـل    
جنسي اش، جوان به جـرم  شـاد       
بـودن، بــهـائــي بـه جـرم داشـتــن              

عقيده مذهبي متـفـاوت، فـعـال       
كودك به جرم دفـاع از كـودكـان          
كار و خيابان، دانشجـو بـه جـرم        
دفاع از سنگر آزادي، كـودك بـه     
جرم ايـنـكـه پـدر و مـادرش در              
زندان است، خانواده زنـدانـي بـه        
جرم درخواست مالقات و آزادي   
فرزند دلبندش، زندانـي بـه جـرم        
اعتراض در زندان، جان بـدربـرده   
از شــكــنــجــه و زنــدان بــه جــرم              
افشاي جنايـات رژيـم، خـانـواده         
اعدام شـده بـه جـرم جسـتـجـوي             
مـــحـــل دفـــن فـــرزنـــدش .....               
واقعيت اينست كه بخش اعـظـم     
مردم ايران در طول بيش از سـه      
دهه مـرتـبـا در مـعـرض حـملـه                
رژيم جنايتكار اسالمي بوده اند 
و تمامي عرصه هاي زنـدگـي و       
سالمت جاني و روانيشان مـورد  

حمله قرار گرفتـه انـد. مـاشـيـن           
جنگي رژيـم بـراي حـفـظ بـقـاي               
خود قصد نابـودي هـر كسـي را          
دارد كـه بـه نـحـوي مـوجـوديـت              

 نظامش را به خطر مياندازد.  
عليرغم وحشيانه ترين سركوبهـا  

سال اخير، اعدام ده هـا      ٣٦در 
هزار نفـر و شـكـنـجـه، زنـدان و               
اذيت و آزار صدها هزار و بلـكـه   
ميلـيـونـهـا نـفـر در ايـران رژيـم                 
ــتــوانســتــه اســت اعــتــراض و             ن
مــبــارزه را در ايــران خــامــوش           
كند. اعتراض زندانيان سيـاسـي    
از داخــل زنــدان گــواه مــهــم و               

عـيـنـي در بـيــان ايـن واقـعـيــت                 
 است.

زنداني به دليل اعـتـراضـش در       
جامعه به زندان ميافتد امـا در      
داخل زندان  نيز دست از مبارزه 

بر نميدارد. زنـدانـي در مـقـابـل           
مــامــوريــن زنــدان و شــكــنــجــه          
گرانش دست به اعتراض جمعـي  
زده و فـريـاد مـيـزنـد "مـرگ بـر               
دیــکــتــاتــور، زنــده بــاد آزادی،         
مرگ بر حکومت اعدام". بهـنـام   
ابرهيم زاده ها و رسول بداقي ها 
را تهديد و شكنجه و بـه سـلـول          
انــفــرادي مــنــتــقــل مــيــكــنــنــد،        

خانواده شان را تهديد و دستگير 
مــيــكــنــنــد تــا بــه خــيــال خــود             
خاموششان كننـد. در مـقـابـل،          

خطاب به دنيا  بـلـنـدتـر        زنداني 
سخن ميگويد و در نامه هايـش  
جنايات رژيم را افشا مـيـكـنـد،       
جان خود را به خطر ميانـدازد و    
از حق زنده ماندن همبنديش كـه  

��P ژوN; ��ا�� �	 �. �6داد� 

Q+ 9#90 و ز��ان و ا��ام در روز 34	&�  در ��	�� از ز��ا�	ن �	�. در ا��ان �.

 

 کاظم نيکخواه:
 

اشاره شـده از       در اين سوال همانگونه که 
نظر مـا رابـطـه جـنـسـي و عـاطـفـي و                    
ـزرگسـال امـر خصـوصـي           عشقي افراد ب
ـه           آنهاست. نه به دولت مربوط اسـت و ن
به نهادهاي مـذهـبـي. هـيـچـکـس حـق              
ـقـت          ـي دخالت در اين رابطه را نـدارد. حـق
ـه و     اينست که اکنون اين نوع رابطه آزادان
ـر کشـورهـاي جـهـان            ـث غير سنتي در اک
وســيــعــا رايــج اســت و در خــيــلــي از                 
کشورها از نظر قانونـي و حـقـوقـي هـم            
برسميت شناخته شده اسـت و حـتـي در          
 ايــران تــحــت حــکــومــت اســالمــي هــم         
ـه         ـان ـار وحشـي عليرغم وجود قوانين بسـي
عليه رابطه خارج از ازدواج مـذهـبـي و            

بنا به گزارش رسانه هـاي دولـتـي       رسمي،
ـان بصـورت             بخش قابل توجـهـي از جـوان
"ازدواج سفيد" با هم زندگي مـيـکـنـنـد و          
اين پديده در همه جـا در حـال گسـتـرش             
است. يعني افراد بـدون تـعـهـد مـالـي و                
ـا بـر اسـاس                مذهبي و حقـوقـي، و صـرف
ـا هـم ارتـبـاط                      عشق و تـمـايـل آزادانـه ب
برقرار مـيـکـنـنـد و در بسـيـاري مـوارد                 

سالهاي سال با هم زنـدگـي مـيـکـنـنـد و              
 حتي بچه دار ميشوند.  

فکر ميکنم اگر بر اساس پيشـداوريـهـاي    
ـه مـردم نـگـاه             مذهبي و عهد عتيقـي ب
ـاقـص                ـر و ن نکنيم، اگر مـردم را صـغـي
ـه     العقل به حساب نياوريم که همچون گل
به چوپان و بند و زنجير نياز دارنـد، فـهـم      
آنچه ما ميگوئيم بسيار ساده و بـديـهـي    
ـر و          باشد. چه چيز بديهي تر و طبيـعـي ت
سالم تر از اين است که بگوييم آدمـهـاي     
بالغ آزادند تا هرجور دلشان مـيـخـواهـد       
ـراي              ـنـد؟ مـگـر مـردم ب با هم زندگي کن
زندگي کردن دور هم جمع نميشوند؟ چـه    
ـراد     کسي گفته است که روابط جنسي اف
ـام              بايد با اجازه آخوند و کشـيـش و مـق
ـه                   ـاج ب ـي ـزي احـت ـاشـد؟ اگـر چـي دولتي ب
ـاشـد هـمـيـن             ـه ب استدالل و اثبات داشـت
ـاط سـاده و                ـب ـراي ارت ـا ب است که آدمـه
طبيعي انساني بايد به حضـور کشـيـش      
ـتـي          و آخوند بروند يا بايد از مـراجـع دول
ـال         اجازه بگيرند و يا تعهد بدهنـد و امـث

 اينها.  
نميکنم هـيـچـکـس بـتـوانـد از ايـن               فکر 

تعهد و اصـل عـهـد عـتـيـقـي حـتـي دو                  
دقيقه با استدالل و مـنـطـق دفـاع کـنـد.             
تنها حرفي که دارند واويالي "بـي بـنـد و           
باري" و سست شـدن "بـنـيـاد خـانـواده" و                
فساد است. جـوابشـان هـم ايـنـسـت کـه                 
بگذار اين بـنـيـاد سـسـت شـود و از هـم                  
بپاشد. چه چيزي فساد است؟ ايـنـکـه دو         
ـا        فرد بالغ فقط بر اساس تمايل و عشـق ب
هم رابطه بر قرار کنند يا اينکـه پـاي پـول        
و آخوند و دولـت را بـه رابـطـه عـاطـفـي                  
افراد بکشانند؟ براي مـا خـانـواده اصـال           
مقدس نـيـسـت. الزم نـيـسـت بـه قـرون                    
گذشته برويم به همين صحنه ايـران نـگـاه      
ـان       کنيد. آيا زندگي ساده و عاشقانه جـوان
با هم فساد است يا اينکه يک شـيـخ پشـم      
الدين مفتخور پولـدار بـه صـرف پـولـدار            

بودن و  يا بيپول بودن خانواده دخـتـران، و     
تحت همين لواي مقدس خانواده با چـنـد      
زن رسمي و چند زن صيغـه اي رابـطـه بـر           
قرار کند؟ دفاع ايـنـهـا از نـهـاد خـانـواده              
اساسا از همينجا ناشي مـيـشـود. حـتـي         
آنجا کـه پـاي چـنـد هـمـسـري در مـيـان                    
نيست هنوز بطور رسمي زن از موقـعـيـت    
فرودست و نابرابري در خانـواده بـرخـوردار      
اســت و در اکــثــر مــوارد بــا تــجــاوز و                  
سرکوب و پايمال شدن تـمـايـالتـش روبـرو        
ميشود. در واقع ايـن رابـطـه خـانـوادگـي            
است کـه مصـداق دقـيـق تـجـاوز و تـن                    
فروشي و فسـاد اسـت نـه رابـطـه آزادانـه                 
افراد. خانواده در واقع پوششي رسـمـي و        
اخالقي بر بهره کشي و بـردگـي جـنـسـي          

 زنان توسط مردان است.  
ـيـم            ـاع مـيـکـن جامعه اي که ما از آن دف
ـر را               ـق اولين کاري که مـيـکـنـد ريشـه ف
ـازي يـک              ميخشکاند و سلطه و يـکـه ت
ـز از        ـي اقليت مفتخور صاحب ثروت را ن
ـا هـمـيـن اقـدام اسـاسـي،                  بين ميبرد. ب
بنيان خانواده مقدس سـسـت مـيـشـود.        
خانواده در واقع سلول جامعه طبقاتـي و    

ـرده                 ـه اسـت. هـم جـوامـع ب استثمارگران
ـاس                      ـئـــودالـــي اســ داري و هـــم فــ
مناسبتاتشان خانوادگي بود، و هـم در        
ـا کـمـک       جوامع سرمايه داري اين بنيان ب
ـقـط          مذهب و تعصب حفظ مـيـشـود. ف
ـان      ـار زن سرمايه داري به دليل اينکه به ک
ـه           ـاز دارد، خـود ب در خارج از خانواده ني
درجه اي به زنان استقالل اقتصـادي داده    
ـان خـانـواده را         است و به همين درجه بني
ـردگـي زن اسـتـوار                ـر ب نيز که اساسـش ب
است سست نموده است. امـا خـالـصـي        
ـه                ـران ـتـي و تـجـاوزگ کامل از رابطـه سـن
خانوادگي، در گرو خالص شـدن از کـل         
ـاتـي                 ـق ـه داري و طـب مناسبات سـرمـاي
ـر و آزاد و                       ـراب است. در يـک جـامـعـه ب
ـر و مـردسـاالري و                  ـق انسـانـي، فشــار ف
ـراد چـه            سنت و مذهب از روي دوش اف
زن و چه مرد برداشته ميشود و انسانـهـا   
ـر اسـاس تـمـايـالت و عـواطـف                   تنها ب
انساني بصورت داوطلبانه با هـم رابـطـه        
برقرار ميکنند. و تن فروشي و تـجـاوز و      
ـز جـايـي        ـي خريد و فروش دختران و زنان ن

 در آن ندارد.  
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دور جــديــد اعــتــراضــات ســراســري          
شـروع     ۹۳ معلمان که از اواخر ديماه 

شـده اسـت هـمـچـنـان ادامـه دارد و                  
 فروکش نميکند. 

 

ارديــبــهــشــت     ۳۱ روز پــنــجــشــنــبــه      
ــلـمــان کـرج، خـرم         آبــاد، هــمــدان،      مـع

بــوشــهــر، ارومــيــه، يــزد، مــريــوان،           
اليگودرز، دلفان لرستان و زرين شـهـر   

آمـوزش و          اصفهان در مـقـابـل اداره     
پرورش اين شهرها دسـت بـه تـجـمـع            
اعتراضي زدند و عزم راسـخـشـان را        
براي ادامه اعـتـراض تـا رسـيـدن بـه               
 خواست هاي بحق خود اعالم کردند. 
ــجــمــعــات                ــرخــي ت ــمــان در ب مــعــل
شعارهايي مبني بر اتحاد ميدادند و   
ـنـر             در تمام تجمعات پـالکـاردهـا و ب
هاي متعددي در دسـت آنـهـا بـود از           
جمله: حقوق عادالنه، حـق مسـکـن،         
آزادي معلمان زنداني و لـغـو احـکـام         

ـيـد،       قضايي، رسول بداغي را آزاد کـن
ـبـه         معلم زنداني را آزاد کنيد، ايـن رت
بندي کاله گشادي است، تا زماني که 
اقدامي عـمـلـي از طـرف دولـت در                
جهت ارتقاء مـعـيـشـت فـرهـنـگـيـان            
صورت نـگـيـرد بـه اعـتـراض ادامـه              

 خواهيم داد. 

 

معلمان خواهان افزايش حقوق بـاالتـر   
از خط فقر، آزادي معلمان زنـدانـي و       
لغو احکام قضايي، حق تشکل، حـق    
مسـکـن، بـهــبـود وضـعـيــت بــيـمــه،              
ـيـمـانـي،            استخدام رسمي مـعـلـمـان پ
تــحــصــيــل رايــگــان، پــايــان دادن بــه          
خصــوصــي ســازي مــدارس، ارتــقــاء       
کيفيت آمـوزشـي و ديـگـر خـواسـت             

 هاي خود هستند. 
 

از اعتراضات و خواسـت هـاي بـحـق         
ـبـانـي          ـي معلمان بايد با تمام قـوا پشـت
کرد. مـبـارزه مـعـلـمـان بـخـشـي از                    

مبارزه عادالنه و آزاديـخـواهـانـه کـل        
ـيـحـقـوقـي و           مردم ايران عليه فقر و ب
نابرابري و تبعيضي است که جمهوري 
اســالمــي و دزدان حــاکــم بــه مــردم             
تحميل کـرده انـد. در شـرايـطـي کـه                  
جــمــهــوري اســالمــي در ســرکــوب            

ـيـش از هـمـيـشـه              مردم اعتراضات ب
ناتوان شده است، بايد بـا قـدرت ايـن          

 مبارزات را تقويت کرد. 
 

حزب کمونيست کارگري اين مـبـارزه     
را ارج مينهد، بر اهمـيـت آن تـاکـيـد          
مــيــکــنــد و هــمــه مــردم، کــارگــران،          
ــوانــان، زنــان و                  ــان و ج دانشــجــوي
بازنشستگـان را بـه شـرکـت در ايـن                
اعتراضات و اعالم هـمـبـسـتـگـي بـا          

 معلمان فراميخواند. 
 حزب کمونيست کارگري ايران
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حكم اعدام گرفته است حـمـايـت    
مــيــكــنــد، از دارو و درمــان                 
محرومش ميكنند و بـه "اعـدام      
خاموش" محكومش مـيـكـنـنـد       
امــا زنــدانــي حــاضــر نــمــيــشــود         
صداي اعـتـراضـش را خـامـوش          
كند. اين يعني صداي پر قـدرت     
حق طلبي و مبارزه، اين يـعـنـي      
صداي پر صالبت انسانيت، ايـن    
يعني صداي مبارزه مردم ايـران    
عليه رژيم جنايتـكـار اسـالمـي.       
زنداني سياسي سمبـل و تـجـلـي         

 اعتراض در جامعه است. 
بياييـد هـمـه بـاهـم ايـن صـداي                
قدرتمند و پر صالبـت زنـدانـيـان       
سياسي را از گلويمان فرياد زده   

و اين صدا را هر چـه وسـيـعـتـر،        
هر چه عظيمتر بـه گـوش مـردم          
دنيا برسـانـيـم. ايـن صـدا را بـا                
قدرت تمام در گوش سازمانهاي 
جهاني و دولتهايي فرياد بـزنـيـم      
كه نميخـواهـنـد و بـه نـفـعـشـان               
نيست صداي بـيـحـقـوقـي مـردم           
ايــران و در عــيــن حــال صــداي             

 مبارزه شان را بشنوند.
در چهار سال اخيـر در روز سـي         
خرداد ـ بيستم ژوئن روز جهـانـي   
در حمايت از زندانيـان سـيـاسـي       
در ايران، به هـمـراه سـازمـانـهـا،         
تشكلها و شخصيتـهـاي مـدافـع       
ــاســي در             ــان ســي ــي ــدان آزادي زن
سراسر جـهـان صـداي زنـدانـيـان           
سياسي بوده ايم. امسال نيز هـر     
چه باشكوهتر و وسيعتر در روز     

برابـر   ٢٠١٥شنبه  بيستم ژوئن 
، در    ١٣۹٤بـــا ســـي خـــرداد           

كشورهاي مـخـتـلـف  دسـت بـه             

گردهمايي زده و صداي اعتراض 
زنــدانــيــان ســيــاســي و خــانــواده         
هايشان را بـه گـوش جـهـانـيـان               

 ميرسانيم.   
بيستم ژوئن ـ سي خرداد متعلـق  
ــيــان ســيــاســي اســت،            بــه زنــدان
متعلق به تك تك كسانيست كـه    

 ٣٦به هر نـحـوي در طـول ايـن             
سال در مـعـرض جـنـايـات رژيـم           
قرار گرفته اند. در هر نـقـطـه اي       
از جـــهـــان كـــه هســـتـــيـــد بـــا               
گردهمـايـي، سـمـيـنـار، حـركـت             
سمبليك، صدور بيانيه و پـيـام،       
سخنـرانـي و افشـاگـري در ايـن              
روز، به روز جهاني در حمايت از 

 زندانيان سياسي بپيونديد.
 شيوا محبوبي

سخنگوي كميـتـه مـبـارزه بـراي          
 آزادي زندانيان سياسي در ايران

 ٢٣بـرابـر بـا              ٢٠١٥مي  ١٣
 ١٣۹٤ارديبهشت ماه 
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