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بي مذهبي سابقه اي طـوالنـي   
در ايـــــران دارد. از دوره                           
مشروطيت جان تازه اي گـرفـت،       
در دوره پهلوي با رشد صنعـت و    
شهرنشيني و توسـعـه مـدارس و        
دانشگاهها وسعـت گـرفـت و در          
جمهوري اسالمي به يک جـنـبـش      
عظيم تبديل شد و مـيـلـيـون هـا          

نفر را در برگرفت. علت رشد اين  
پــديــده در جــمــهــوري اســالمــي           
روشـن اسـت. تـجـربـه حـکـومـت                
مـذهــبــي و دخــالــت مــذهــب در          
جزئي ترين جـنـبـه هـاي زنـدگـي             
مردم، چشم مـردم را نسـبـت بـه           
اين پديده بـازتـر کـرد و جـنـبـش             
ضد مـذهـبـي بـه عـرصـه اي از                 
مقاومت و مبـارزه وسـيـع و هـر           
روزه عليه حکومت تبـديـل شـد.      

هر کس خود را مخالف حکومت 
تعريف ميکند، يعني ميليـونـهـا    
ــا مــذهــب                ــخــود ب ــفــر، خــود ب ن
ــد.                ــت ــي اف ــم درم ــکــومــت ه ح
ــود             ــان خ ــاس ــن ــارش ــاي ک ــاره آم
حــکــومــت درمــورد کســانــي کــه        
نماز نمـيـخـوانـنـد و يـا درمـورد              
رابطه دختر و پسر نشان مـيـدهـد    
که چگونه جامعه و بـويـژه نسـل          
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جوان از مذهب دور شـده اسـت.         
امروز جامعه ايران يکي از ضـد      
مذهبي تريـن و پـرتـحـرک تـريـن             
جوامع عليه مذهب و مشـخـصـا    
اســالم اســت و در مــقــايســه بــا             
فرانسه قرن نوزده بسيـار عـمـيـق       
تـر، اجـتـمـاعـي تـر و مـدرن تــر                  

 است.  
جمهوري اسالمي اين جنـبـش   
ــگــي غــرب                 ــن ــره ــم ف ــاج ــه را ت
ــرهــنــگ              ــد. قــطــعــا ف ــخــوان مــي
پيشرفته تر غرب در همه زميـنـه   
ها تاثيـرات عـمـيـق خـود را بـر               
جامعه ايران گـذاشـتـه اسـت. از            
مشروطه تا دوره پهلوي ها و تـا      
ــده هــاي               ــران اي امــروز مــردم اي
نويني از غرب گـرفـتـه انـد و از             
نظر فـرهـنـگـي، غـرب الـگـويـي             
براي جامعه ايران بوده است. اما  
امروز بـداليـلـي کـه اشـاره کـردم             
جــامــعــه ايــران از هــمــه جــوامــع          
غربي نسبت به مذهب تهـاجـمـي    
تر و زنده تر است. اگر ايـنـتـرنـت        
را کــامــال قــطــع کــنــنــد کــه                    
نميتوانند، اگـر مـاهـواره هـا را             
جمع کننـد کـه هـمـه زورشـان را              
زدند و نتوانستـنـد، اگـر رفـت و           
ــي را               ــه کشــورهــاي غــرب آمــد ب
ممنوع کنند که عملي نيـسـت و     
اگر رابطه اين کشور را با دنـيـاي   
بيرون خـود بـطـور کـامـل قـطـع                 
کنند، اين جنبش همـچـنـان روي      
پاي خود ايستاده و مدام در حـال  

 عضوگيري و پيشروي است.  
هدف از ايـن نـوشـتـه بـررسـي           
تاريخي اين جنـبـش نـيـسـت کـه           
البته موضـوعـي بسـيـار جـالـب           
است و هرچند نوشته ها و ترجمه 
هاي زيـادي در ايـن زمـيـنـه بـه                 
فارسي وجود دارد، اما همچـنـان   
ضروري است ايـن تـاريـخ بـدقـت          
مــکــتــوب شــود. هــدف از ايــن             
نوشته بررسي مختصر موقعـيـت   
امروز اين جـنـبـش و تـاکـيـد بـر              
ضرورت پالتفرمي تعرضي بـراي    

آن است. اين جنبش مـيـتـوانـد و        
همين امروز ظرفيت آنرا دارد که 
بســيــار کــاراتــر و مــوثــرتــر در             
صحنه سياسي ايران عرض انـدام  

 کند.  
يـک ويــژگــي ايـن جــنــبــش در           
ايران اين است که با روشنگري و   
آثار روشنفکران و نويسنـدگـان و     
کـال طـيـف روشـنـفـکــر جـامـعــه               
شکل نگرفته است. اروپا شـاهـد      
غول هاي فکـري عـلـيـه مـذهـب           
بود که عليه کليسا و مسيحـيـت   
قد علم کردند و در قلمرو فـکـري   
و فلسفي مذهب را نقد کـردنـد و     
يک جنبش اجتـمـاعـي بـا درکـي          
عــمــيــق و روشــن از پــايــه هــاي             
تاريخـي و مـعـنـوي و سـيـاسـي                
مــذهــب شــکــل دادنــد. فضــاي            
سياسي حاکم بر جوامع اروپـايـي   
در دوره انقالبات بـورژوايـي ضـد      
فئودالي متـاثـر از ايـن جـنـبـش             
بود. سخنگويان انقالب فـرانسـه      
و انقالبات و تـحـوالت زيـر و رو          
کننده در غرب همگي متـاثـر از     
ــود.               ــکــران ب ــف ــن ــن روش ــار اي آث
روشنفکرانـي کـه خـالف جـريـان            
بودند، بايد با کليسا و بـاورهـاي   
مذهبي حاکم در آن دوره در مـي    
افتادند و با شهامت اين رسـالـت   
را بدوش گرفتند و نقش تاريـخـي   
خود را ايفا کردند. جنـبـشـي کـه        
کل اروپا را دگرگون کرد، فضـاي  
فکري سياسي جوامع اروپايي را   
متحول ساخـت، کـلـيـسـا را سـر             
جاي خود نشاند و مـذهـب را بـه        
پستوهاي خانه هاي مردم عـقـب     
راند. در ايـران شـاهـد ايـن رونـد             
نـــبـــوديـــم. بـــدنـــبـــال ســـرکـــوب          
روشنفکران آتئيست دوره انقالب 
مشروطه و استـبـداد رضـاخـانـي        
وقفه اي در اين راه بوجود آمـد و    
با رشد جنبش آل احمدي در دهـه  
ســـي بـــه بـــعـــد، بســـيـــاري از               
نويسندگان و شعرا و ادباي ايـران  
بجاي روشنگري عـلـيـه مـذهـب،        
دست به انبان مذهب، حاال البته 

در مقابل غربـگـرايـي حـکـومـت         
شاه و در واقع عليه هر نوع تمدن 
و پيشرفتهاي فرهنگي و مـدنـي       
ــه                 ــردنــد و شــروع ب در غــرب، ب
تقديس "مذهب توده هـا" و کـل           
سنتهاي مذهبي کردند. جـنـبـش     
واقعي و اجتماعي عليه مـذهـب     
در دوره جمهـوري اسـالمـي و از          
پايين و بعنوان سدي در مـقـابـل        
حکومت آخوندها شکل گـرفـت.     
نفرت عظيمي عليه مـذهـب سـر        
بلند کرد، از نـظـر فـرهـنـگـي بـه            
مقدسات حکومت تعـرض کـرد،     
ــران                 ــي را در اي ــنــگ غــرب ــره ف
گسترش داد، رابطه دختر و پسـر    
را غير اسالمي کرد، حـجـاب را       
عقب راند، آخـونـد را سـکـه يـک            
پول کرد، فضا را در محيط هاي 
کــار و تــحــصــيــل و در فضــاي              
زندگي عـمـومـي بـر اسـالمـيـون            
تنگ کرد، هـزاران جـوک عـلـيـه            
خدا و مـحـمـد و کـل مـقـدسـات              
اسالمي در ميان مردم چرخيد و   
فضايي ايجاد کـرد کـه يـکـي از             
مقامات حکومتي رسمـا اذعـان     
کـرد کــه مــردم از پــيــروان امــام            

ــيــزارنــد و بــاالي               ۹۰حســيــن ب
بــا  «نــامشــروع»درصــد رابــطــه      

جنس مخالف يا هم جنس را هـم  
اعالم کردنـد. امـا در ايـران مـا              
جرياني مثل حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگري را داريـم کـه يـک حـزب             
ضد مـذهـب اسـت و اسـاسـا بـر               
دستاوردهاي فـکـري و سـيـاسـي          
همـان جـنـبـش ضـد مـذهـبـي و                 
سـکـوالر و سـوســيـالـيـسـتـي در               
غرب اسـتـوار اسـت. ايـن حـزب               
ــي در                 ــع ــاي وســي ــيــت ه ــال ــع ف
چــهــارچـــوب تـــوان يـــک حـــزب            
سياسي عليه مذهب داشته است 
و در واقــع بــخــشــي از هــمــيــن               
جنبش ضد مذهبي است و بر آن   
بـه اشــکــال مــخــتــلـف تــاثــيــرات         
عميق و اساسي گـذاشـتـه اسـت.         
در واقع از اين نظر ميتوان گـفـت   
اين حزب حلقه رابط جنبش ضـد    

مذهبي در ايران با کل فـرهـنـگ      
پيشرو و راديکال و ضد مذهـبـي   
در غـرب اسـت و دسـتـاوردهـاي            
عظيم اجتماعي، سياسي، فکري 
و مطالبات اين جنبش در غـرب    
ــران دامــن زده اســت.                 را در اي
جنبش ضد مذهبي در ايـران هـم     
توسط يـک حـزب بـا پـالتـفـرم و               
مـطـالـبــاتـي بسـيــار راديـکـال و              
روشن در اين زمينه نـمـايـنـدگـي        
ميشود و هم ابعاد بسيار وسـيـع     
اجتماعي دارد. اينهـا دو نـقـطـه          
قوت مهم اين جنبش اسـت. امـا      
نقطه ضعف آن اين است کـه ايـن     
جنبش عليرغم هـمـه پـويـايـي و          
تحرک خود، در عمل مـطـالـبـات     
روشني را به پالتفرم خود تبـديـل   
نکرده است و ثانيا پيـونـد مـيـان       
اين جنبش و حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگري بايد محکم تـر و وسـيـع        

 تر شود.  
جنبش ضد مذهبـي در ايـران       
پتانسيل بسيار عظيمي دارد کـه  
به کار نيفتاده اسـت. تـوده اي و          
وسيع اما بي شکل است، نقش و 
جايگاه تعـيـيـن کـنـنـده خـود را              
درک نـــکـــرده اســـت، از نـــظـــر              
فرهنگي در حال تعـرض اسـت و       
همچنان به پيش ميـرود و هـيـچ        
نيرويـي قـادر بـه مـقـابلـه بـا آن                  
نيست اما پالتفرمي را در عـمـل   
ــه دســت                 ــه طــور گســتــرده ب و ب
نگرفته است و از اين نظر بسـيـار   
ضعيف عمل ميکند. بدرجـه اي     
که اين ضعف کمرنگ تر شود بـه  
همان درجه تاثيرات اين جـنـبـش    
کوبنده تر خواهد شـد. رفـع ايـن           
ضعف بعهده فعالين اين جنـبـش   
است. با اين توضيح نـکـات زيـر       
را در راستاي يک پـالتـفـرم بـراي         
اين جـنـبـش مـطـرح مـيـکـنـم و                
اميدوارم با رشته بحث هايـي بـه     

  .اين گفتمان کمک کنم
همانطور کـه در ابـتـدا اشـاره           
کردم اعضاي اين جنبـش يـعـنـي       
توده هاي وسيع مردم و فـعـالـيـن     

اين جنبش در هر کوي و برزني و 
در هر کارخانه و اداره و مـدرسـه     
و دانشگاهي حضور دارند. بـايـد    
گفتماني به وسعت اين نـيـرو راه       
انـداخـت و تـحـرک بــراي مسـلــح              
کردن اين جنبش به يـک پـالتـفـرم       
مبارزاتي را در دستور گـذاشـت.   
بنظر مـن خـطـوط ايـن پـالتـفـرم              

 ميتواند اينها باشد:  
نقد و افشـاي سـيـاسـي و          -١

طـبـقـاتـي مـذهـب بســيـار مـهــم               
است. مذهب هـمـيـشـه در طـول             
تــاريــخ در خــدمــت يــک اقــلــيــت          
مفتخور و ستـمـگـر بـوده اسـت.          
مــذهــب بــا پــيــونــد دادن تــمــام            
امتيـازات دنـيـوي بـرده داران و             
اربــابـــان و ســرمـــايـــه داران و               
ثروتمـنـدان بـه مشـيـت الـهـي و                
تـحــقــيـر و تــبـديــل انســانـهــا بــه              
بــنــدگــان نــاتــوان خــدا، و وعــده           
بهشت آخرت بـا تـحـمـل جـهـنـم              
دنيوي و امثال اينها، حاکميت و 
يکه تازي و چپاول اقليتهـاي بـي     
خاصيت و ضـد بشـري را تـداوم            
بــخــشــيــده اســت. بــقــاي امــروز            
مذهب نيـز تـمـامـا بـا اتـکـا بـه                 
حمايت گسترده طـبـقـه سـرمـايـه         
دار و دولتـهـايـش مـيـبـاشـد. بـه              
همين دليل جنبش ضد مـذهـبـي    
در شرايط کنوني بايد اساسـا بـر     

 اين محور استوار شود.  
يــک رکــن مــهــم مــذهــب           -٢

تحميل بيحقوقي کامل و قوانين 
عقب مانده و شرم آوري است کـه  
در حــق زنــان عــمــل مــيــکــنــد.            
جنبش رهايي زن نيز فـي نـفـسـه         
ضد مذهب است و بـا پـيـشـروي         
خــود عــمــال يــک ســتــون بــزرگ            
مذهب را در هم شکسـتـه اسـت.      
اين دو جـنـبـش از هـم تـفـکـيـک               
ناپذيرند و از هم نيرو ميگيـرنـد.   
فعالين ضد مذهب بايد با بـلـنـد      
کردن خواست لغو هـمـه قـوانـيـن        
ضد زن، بـا جـنـبـش رهـايـي زن               
جــوش بــخــورنــد و آنــرا تــقــويــت          
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 کنند. 
رواج دادن مـطــالــبــاتــي            -٣

ــي                 ــب و ب ــد آزادي مــذه ــن ــان م
مذهبي، جدايي مذهب از دولـت    
و آموزش و پـرورش و سـيـسـتـم              
قضـايــي و ســاخــتـن حــکـومــتــي          
کــامــال ســکــوالر، کــوتــاه کــردن         
دست مـذهـب از زنـدگـي مـردم،            
لــغــو مــقــوــلــه مــذهــب رســمــي،          
ممنوعيت هر نوع تقويت مـالـي     
و مــادي و مــعــنــوي مــذهــب و             
فعاليت ها و نهادهـاي مـذهـبـي       
توسط دولت، مصونيت کـودکـان   
از هر نوع دست انـدازي مـادي و       
معنوي مـذهـب و مـمـنـوعـيـت               
جــلــب کــودکــان بــه فــرقــه هــا و             
مـراسـم هـاي مـذهــبـي، بـرابــري             
کامل زن و مرد، مصادره کـلـيـه      
امــوالــي کــه تــوســط نــهــادهــا و          
مراجع مذهبي بـاالکشـيـده شـده         
است، آزادي بي قيد و شرط بيـان  

و عقيده و دست انداختن و طـنـز     
 مقدسات و ...  

پـــخـــش ادبـــيـــات ضـــد            -٤
مذهبي در مـيـان مـردم و بـردن           

 آگاهي ضد مذهبي در جامعه  
ناامن کردن محيـط بـراي      -۴

آخوند و اوباش نهي از مـنـکـر و        
زير فشار قرار دادن آنهـا هـر جـا        
که ظاهر ميشوند. بدرجه زيـادي     
اين وضعيت را اکـنـون در ايـران          
شاهد هستيم که آخوندها، حـزب  
اللهي ها و خواهر زيـنـب هـا بـه           
تمسخر گرفته ميشـونـد و حـتـي         
توسط جوانان مورد تعرض قـرار    
ميگيرند. اين را بايد بطور نقشه  
مــنــد گســتــرش داد و ســراســري          

 کرد.  
دامن زدن به مباحث ضـد   -۵

مذهبي و تبليغ ايـن مـطـالـبـات        
 در مدياي اجتماعي  

تالش سيستماتـيـک بـراي       -۶
غير مـذهـبـي کـردن مـوسـسـات            

ــا                 ــدارس تــ ــي از مــ ــوزشــ آمــ
دانشگاهـهـا و بـيـرون انـداخـتـن              
آخوند و نهادهاي مذهبي از ايـن    

 موسسات.  
مقابله با نـاسـيـونـالـيـسـم         -۷

ضد عرب و جـريـانـات قـومـي و          
مذهبي سني و غيـره و هـر نـوع          
نگرشي که شکاف ميان مردم را   
دامن ميزند و يا تالش مـيـکـنـد     
در مــقــابــل اســالم شــيــعــي، بــه            
مذهب ديگري مشروعيت بـدهـد   
و از "آخـونـد خـوب" و "مـذهـب                 
ــب                ــذهـ ــر مـ ــرابـ ــي" در بـ ــرانـ ايـ

 بيگانگان دفاع ميکند. 
هــمــيــنــطــور مــقــابلــه بــا          -۸

جــريــانــات مــلــي اســالمــي کــه            
ميـخـواهـنـد بـه بـهـانـه "اصـالح                 
حکومت"، در عـمـل آنـرا حـفـظ             
کننـد و مـذهـب و حـکـومـت و                 
نهادهاي مـذهـبـي را از تـعـرض            

 مردم مصون نگهدارند.  
ــزاب و                  -٩ ــه احـ ــار بـ فشـ

ــه            جــريــانــات اپــوزيســيــون کــه ب
ــي از               ــامــرئ اشــکــال مــرئــي و ن
مذهب و يـا جـريـانـات مـذهـبـي            

دفاع ميکنند و يا فعاليـت شـان     
 رنگ و بوي مذهب دارد.  

باالخره اين مـهـم اسـت         -۱۰
که فعالين جنبش ضـد مـذهـبـي       
توجه داشته باشند که  بخشي از   
معتقدان به مذهـب انسـان هـاي        
شريف و زحمتکشي هستـنـد کـه      
کــوچــکــتــريــن نــفــعــي در تــداوم          
مــذهــب و حــکــومــت مــذهــبــي          
نــدارنــد. ايــنــهــا مــوضــوع کــار            
آگاهگرانه فعالـيـن ضـد مـذهـب          
بــايــد بــاشــنــد. بــايــد بــا کــار بــا             
حوصله و با دست بردن به منافـع  
طبقـاتـي آنـهـا، زيـان مـذهـب و                
قوانين و سنت هاي عقب مـانـده     
و ضد زن و ضد انسـانـي مـذهـب       
را برايشان توضيح داد و در قـدم    
اول و حــتــي در صــورت وجــود              
اعتقاد بـه مـذهـب، آنـهـا را بـه                 
مطالـبـات ايـن جـنـبـش مسـلـح               
سـاخــت. آنــهــا را از شــرکــت در              
مراسم هاي مذهبي و مسـجـد و     
امامزاده منـع کـرد و بـر رفـتـار              
آنها نسـبـت بـه زنـان و کـودکـان               

 تاثير گذاشت.  

ميـتـوان خـيـلـي نـکـات بـه ايـن                  
پــالتــفــرم اضــافــه کــرد. ايــنــهــا             
سرفصل هـا و يـا فشـرده اي از                
مهمـتـريـن اقـدامـاتـي اسـت کـه               
فعالين اين جنبش ميتوانـنـد در     
دست بگيرند، جمعها و محافلـي  
حول آن تشکيل بدهنـد و رابـطـه        
خــود را بــا حــزب کــمــونــيــســت            
کارگري نزديک تر کنند. اين يـک     
نيروي عظـيـم در جـامـعـه ايـران             
اســت کــه در فــرداي جــمــهــوري            
اسالمـي و در يـک دوره بسـيـار               
کوتاه مدت اثـري از مـذهـب نـه           
تنها در قـوانـيـن ايـن مـمـلـکـت               
بلکه در فضاي عمومي جـامـعـه      
باقي نخـواهـد گـذاشـت. مسـالـه            
مهم و فوري امـا ايـن اسـت کـه             
اين نيرو هـمـيـن امـروز جـايـگـاه            
مهم خود را دريـابـد و تـحـرکـي              
سياسي تر و آگاهانه تر را شـروع    
کند  نقشي بمراتب تعيين کننـده  
تر بعهده بگيرد. توان بالقوه ايـن     
جنبش بسـيـار فـراتـر از نـقـشـي              

  است که در حال حاضر دارد.

تظاهرات مردم عراق که از هفتـه  
قبل در برخي شـهـرهـاي جـنـوب          
عــراق شــروع شــد، بســرعــت بــه           
ســراســر عــراق زبــانــه کشــيــد و            
امروز به اوج خود رسيـد. امـروز      
تــنــهــا در بــغــداد بــيــش از نــيــم             
ميليون نفر به خيـابـان آمـدنـد و         
عليه حاکمـان مـرتـجـع و فـاسـد             
عراق شعار دادند. صـدهـا هـزار         
نـفـر نـيـز در شــهـرهـاي سـمــاوه،                
ديوانيه، بصره، ناصريـه، نـجـف،      

عماره، کربال و خانقين و بـرخـي       
ديگر از شهرهاي کوچک و بـزرگ    
عراق دست به تـظـاهـرات زدنـد.         

: شعارهـاي امـروز مـردم بـغـداد            
سـکـوالريســم، نـه شـيـعــي، نــه            "

نــظــام ديــنــي مــا را        "و    "ســنــي
جــوهــر واقــعـــي        "غــارت کــرد     

مبارزات مردم عراق را بـخـوبـي        
  نشان ميدهد. 

تــظــاهــرات مــردم عــراق از روز           
ژوئـيـه) در       ۳۱مرداد (  ۹جمعه 

بـغــداد، بصــره، نــجـف و عــمــاره           
شروع شد و در روزهـاي گـذشـتـه       
نــيــز ادامــه يــافــت. در روزهــاي            
گذشته در شـهـرهـاي سـلـيـمـانـه،           
رانـــيـــه، قـــالدزه، چـــمـــچـــمـــال،         
دربنديخان و حـلـبـجـه جـديـد در           
کردستان عراق نـيـز مـردم دسـت         
به تظـاهـرات زدنـد. قـطـع آب و               
بــرق در گــرمــاي کشــنــده عــراق           
بـهــانـه اي بــود کـه مـردم عــراق               
خشم و نارضايتي عميق خـود را    

عليه فقر، ناامني، بيـحـقـوقـي و       
عليه حکومت فـاسـد و مـرتـجـع          
عراق نشان دهند. طـبـق گـزارش       
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري چـپ            

تـــعـــدادي از رهـــبـــران        عـــراق،    
کارگري سرشناس از جملـه فـالح     
الوان و سعيد نعمه و هـمـچـنـيـن        
هنا ادوارد چهـره شـنـاخـتـه شـده           
حقوق زنان از جـملـه سـخـنـرانـان           
امروز در تظاهرات بغداد بودنـد.  

جريانات چـپ و    طبق اين گزارش 
سکوالر نقش بـارزي در هـدايـت          

 اين اعتراضات دارند.  
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از         
مــبــارزات آزاديــخــواهــانــه مــردم      
عراق صميمانه حمايت ميکند و   
مردم ايران را به همبـسـتـگـي بـا        
اين مبارزات فراميخواند. مـردم   

ايران کـه طـعـم حـاکـمـيـت شـوم                 
جمهوري اسالمي را چشيده انـد،    
خود را هم سرنوشت مـردم عـراق     
ميدانند و از اوجگيري مبـارزات  
عادالنه آنها استقبال ميـکـنـنـد.     
شـــعـــار امـــروز مـــردم بـــغـــداد            

سکـوالريسـم، نـه شـيـعـي، نـه              »
شعار محوري مردم ايـران   «سني

نيز هست. حکومت هاي مرتجع  
اسالمي در عـراق و ايـران بـايـد             
گـورشــان را گــم کـنــنــد و مــردم             
ســرنــوشــت خــودشــان را بــدســت         

 گيرند.  
پيروز باد مبارزات آزاديخواه 

 مردم عراق 
 حزب کمونيست کارگري ايران

اوت  ۷، ۱۳۹۴مرداد  ۱۶
۲۰۱۵  
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يک خواست مهم معلمان خواست 
افزايش حقوقها به رقمي بـاالي خـط     
فقر است. معلمان اين خواست را بـا       
شعار خط فقر سه ميليون، حقوق مـا  
يک ميليون اعالم کردند. و بـا طـرح          
روشن اين خواست  نورافکن روشـنـي   
ـبـش بـراي خـواسـت افـزايـش                  بر جـن
دستمزدها و مبارزات پـرسـتـاران، و        

 کل کارگران تابيد. 
معلمان براي پيگيري اين خواست 
و ديگر خواستهاي مهمشان از جملـه  
تحصيل رايگـان، آمـوزش يـکـسـان          
براي هـمـه و جـداسـازي مـدارس بـه               
عنوان خصوصي ودولتي، بـازسـازي     
مدارس تخريبي، استخدام مـعـلـمـان     
حــق الــتــدريســي، تســهــيــالت بــراي        
تامين مسکن و آموزش و پـرورشـي     
مدرن و انساني اعتراضات گسـتـرده     
اي داشته و از دي ماه گذشته تا کنون 
با تجمعات هزاران نفره و بـا اشـکـال        
مختلف اعتراضاتشان اين خـواسـت     
ها را به جلو برده و مبارزات آنـان بـه       
ـبـديـل     نقطه اميدي براي کل جامعه ت

 شده است. 
زير فشار اين اعتراضات است که 
ـنـدي           ـبـه ب اکنون بحث بر سر طـرح رت
مـعـلـمــان و اخــتـصـاص بــودجـه بــه               
ــت.                  ــرورش داغ اسـ ــوزش و پـ آمـ
ميکوشند سـر و تـه قضـيـه را هـم                   
بيـاورنـد. مـيـکـوشـنـد اعـتـراضـات                
معلمان را از خيابانها جمع کرده و بـه  
مراجع قانوني و تصميمات مـجـلـس    
ـنـد و صـف مـتـحـد                 و غيره بـکـشـان
اعتراضشان را متفرق کنند. از جمله  
ـنـدي اگـر                    ـبـه ب در رابطـه بـا طـرح رت

ايـن  معلمان هوشيار نباشنـد اجـراي       
ـتـوانـد مـبـارزاتشـان را بـه               طرح    مـي

جهتي که آنها ميخواهند سمت دهـد  
و اعتراضاتشان را از مـبـارزه بـراي            
ـيـم سـطـح                 ـق خواسـت افـزايـش مسـت
حقوقها که خواستي سراسري است به 
اعــتــراضــات فــردي بــر ســر کســب            
ــرده در طــرح                ــرشــم ــي ب ــازات امــتــي

 بکشانند.   
ـتـي           هميشه چنين بـوده اسـت. وق

اعــتــراض بــراي خــواســت افــزايــش          
دستمزد و يا سطـح حـقـوقـهـا شـدت           
مي يابد، به جاي پاسخ دادن بـه ايـن       
خواست مشـخـص، بـا طـرح هـايـي             
چون طرح طبقه بندي مشاغل، طـرح  
ـنـي بـر                   ـت ـنـدي ، پـرداخـت مـب رتبه ب
عملکرد و غيره جلو مي آينـد تـا بـر        
روي خواست مستقيم افزايش حـقـوق   
ـيـم             ـق سايه افکنند. از افـزايـش مسـت
حقوقها و سـطـح دسـتـمـزدهـا طـفـره             
ميروند تـا اسـتـانـدارد را هـمـچـنـان               
پايين نگـاهـدارنـد. و تـحـت عـنـوان               
مزاياي شغلي وجوهي را به حقـوقـهـا    
اضافه ميکنند تا هم اعتـراضـات را     
تــخــفــيــف دهــنــد و هــم هــر وقــت               
خواستند پرداخت آنـهـا را مـتـوقـف            
کنند. در مقابل چندين سال است کـه   
کارگران مشخصا بر خواست افزايش 
حــقــوق پــايــه خــود تــاکــيــد دارنــد و            
معلمان نيز بر خواست افزايش سطـح  
ـقـر                 حقوقها بـه رقـمـي بـاالي خـط ف

 تاکيد گذاشته اند.
ـنـسـت کـه بـا اجـراي                  واقعـيـت اي
ـلـغ        طرحهايي چون رتبه بندي هـر مـب
اندکي هم که به حقوق معلمان اضافه 
شود حق آنان و نتيجه مستقيـم چـنـد      
ــحــد و درخشــان               ــارزه مــت مــاه مــب
آنهاست. اينان عزم جزم مـعـلـمـان را        
ديده اند و مجبورند که قدمي عـقـب     
بنشينند.  اما نکته اينجاست کـه بـا      
ـبـه        وجود آنچيزي که تحت عـنـوان رت
بندي معلمان قرار است به حقوق آنان 
اضافه شود، بعد از انجام اين افزايش 
هنوز حقوقشان زير خط فقر خـواهـد     
بود و جوابگوي خواست آنان نيـسـت.   
ـتـوانـد     بعالوه اگر هوشيار نباشيم  مب
اجراي اين طرح مبـارزه مـعـلـمـان را          
فردي کند و به رقابت و تفـرقـه دامـن      

 بزند. 
ماجرا از اين قرار است کـه دولـت     
قبل از آغاز سال جـديـد مصـوبـه اي         
گذراند که در صورت اجـرا  از مـهـر          
مـاه ســال جــاري حــقــوق و مــزايــاي             
معلمان و فرهنگيان درصدي افزايش 
مييابد. قبال گفتـه شـده بـود کـه بـر               

هـزار  ١٦٠ اساس سنوات رقمي بيـن    
هزار بر دريافتي معـلـمـان و       ٥٠٠ تا 

کارکنان آمـوزش و پـرورش اضـافـه             

شود. بعد که زمزمه هـاي اعـتـراض       
معلمان بلند شد، گفته شـد کـه ايـن          
طرح بر اساس همان قانـون خـدمـات      
کشور بوده که به سايـر دسـتـگـاهـهـا         
اضافه کرده اند. سپس موضوع طرح  
رتبه بندي معلمان به ميان آمـد و از      
جمله فاني وزير آموزش و پـرورش از    

ـنـد و      ٢٧ تصويب اين اليحه  در  اسف
هــزار و      يــک  اخـتــصــاص اعــتــبــار      

بودجه بـراي   ميليارد تومان ٣۰٠
بـراي اجـرا و شـروع آن از                 ٩٤ سال   

مهرماه خبر ميدهد. اکنون جزييـات   
ـنـا بـر           اين طرح انتشار يافته اسـت. ب
اين طرح سقف امتياز حق شغل براي 

است و بر اساس ايـن   ٧٧٠٠ معلمان 
ـيـات و       امتياز بندي بعد از کسر مـال
ـبـه هـاي              درصد بازنشسـتـگـي در رت
ـيـب       پايه، ارشد، خبره، و عالي به تـرت

 ٢١٤ هــزار،   ١٢٨ مـبــالـغــي حــدود       
هزار اضافه  ٥٠٠ هزار و  ٣٠٠ هزار، 

ـتـي     ميشود. حال اگر ميانگين دريـاف
مــعــلــمــان را رقــمــي در حــدود يــک            
ـيـون و          ـل ميليون و دويست تا يک مـي
پانصد در نظر بگـيـريـم، بـه روشـنـي           
ميشود ديد که سطح حقوق معلـمـان   
آنچنان پايين است که با افزايش ايـن    
مبالغ حقوق آنها نهايتا به رقمي بيـن  
ـيـون خـواهـد              ـل يک ميليون تا دو مـي
ـقـر اسـت و         رسيد که هنوز زير خط ف
ـقـر را              معلمان حقوقهاي زيـر خـط ف
قبـول نـدارنـد و ايـن خـود يـکـي از                    
ــراضــات            مــوضــوعــات مــهــم اعــت

 آنانست.  
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اولين تاکيد حفـظ صـف مـتـحـد          
اعتراضات حول خـواسـتـهـاي واحـد          
است. نبايد اجازه داد که معلـمـان را      
ســر بــدوانــنــد. نــبــايــد گــذاشــت کــه            
مبارزات جمعي را به اعتراض فـردي  
بکشانند. نبايد گذاشت که براي خود  
وقت بخرند و غيره. تـجـربـه دور اول           

را    ٨٥ اعتراضات معلمان در سـال        
داريم. با متفرق شدن صف اعتراض،  
اولين کار حکومتيان تعرض بيـشـتـر    
به زندگي و مـعـيـشـت مـعـلـمـان و                 
تشديد فشار بر روي فعالين و رهبران 
اعتراضات آنان است. از هـمـيـن رو           
ــلــمــان           پــافشــاري بــر روي آزادي مــع

زنــدانــي، و پــافشــاري بــر خــواســت            
افزايش فوري حقوقها به رقمي بـاالي  
خط فقر سالح معلـمـان بـراي عـقـب          
زدن هر تعرضي است. بايـد بـا تـمـام          
 قوا روي اين خواستها تاکيد گذاشت.

دومين نکته جلب هـمـبـسـتـگـي         
ــهــاي             وســيــع مــردم اســت. خــواســت
معلمان خواستهاي کل جامعه است. 
ـيـروز آن      مبارزات معلمان و هر قدم پ
ـيـر تـوازن قـواي           نقش مهمي در تغـي
جامعه به نفـع مـبـارزات کـل مـردم            
دارد. بنابراين بايد اين اعتراضات بـا   
وسيعترين حمايت ها هـمـراه بـاشـد.         
خواست تحصيل رايگان براي همـه و    
آموزش يکسان براي کودکان ، عـدم      
ــي و                    ـت ــه دولـ ــم مــدارس ب ـي ــسـ ـق تـ
خصوصي، يک وعده غذاي گرم بـراي  
همه کودکان در مـدارس و بـاالخـره            
خواستهايي چون مدارس امـن بـراي       
کودکان از جمله خواستهايي است که 
ـنـه هـاي جـذب                   ـيـش زمـي بيش از ب
همبستگي اجتمـاعـي از مـبـارزات         
معلمان را فراهم ميکند. بويژه اينهـا   
خواستهايي هستند که خانواده هـاي    
ـيـش مـکـان            دانش اموزان بيش از ب
خــود را در ايــن اعــتــراضــات پــيــدا            
ميکنند و مبارزات معلمان را با کل 
ـقـش                 جامعه پيـونـد مـيـدهـد. ايـن ن
معلمان راديکال و پيشتاز است که با 
تاکيد بر اين خواستها و تبديل آنها به 
گفتمان وسيع اجتماعي ، بـکـوشـنـد       
کــه بــيــشــتــريــن حــمــايــت هــا را از              
مبارزات و خواسـتـهـاي خـود جـلـب           

 کنند.  
ـقـويـت شـبـکـه هـاي               نکته سوم ت
مبارزاتي معلمان در  شـبـکـه هـاي           
تلگرام و واتس آپ و غـيـره بـعـنـوان            

ــراي حــفــظ  ارتــبــاط و                  بســتــري ب
همبستگي مبارزاتي در ميان آنان و   
بــرپــا کــردن گــفــتــمــانــهــايشــان بــراي        
جلوبردن متحدانه اعتراضات اسـت.    
به اين لحاظ معلمان الگوي خوبي از 
سازمانيابي را در مقابل جنبش هاي 
اجتماعي موجود در جامعه بـدسـت     
ــاي                    ــاده از مــدي ـتــف ــد و اسـ داده ان
اجتماعي نقش مـهـمـي در بـرپـايـي             
تجمعات سراسري اعتراضي معلمان 
و اطالع رساني وسيع آنان در سـطـح       
جامعه ايفا کرده است. ايـن الـگـو را         
بايد در تمام عرصه هاي اجـتـمـاعـي       

 مبارزه بدست گرفت. 
و باالخره اينکه معلمان در تـداوم    
ــري             اعــــتــــراضــــات و پــــيــــگــــيــ

مهر ١٣ خواستهايشان، خود را براي 
اکتبر) روز جهاني مـعـلـم آمـاده          ٥ (

ـيـمـاتـوم مـعـلـمـان             ميکنند. اين اولت
براي پاسخگويي به خـواسـتـهـايشـان        
ـتـمـان هـا بـر سـر بـرپـايـي                    است. گف
گسترده و سراسري اين روز به پا شـده  
است. معلمـان از هـم اکـنـون دارنـد                
قرار و مدار هايشان را ميگذارند. در  
تهران بـه تـجـمـع در مـقـابـل وزارت                
آموزش و پرورش و در شهرستـان هـا     
به تجمع در مـقـابـل اداره آمـوزش و           
پرورش و در مراکز استانها در مقابل 
ادارات کــل آمــوزش و پــرورش در             

ظهر فراخـوان بـه      ١٢ تا  ١٠ ساعات 
تجمع داده شده است. بـراي ايـن روز          
ـيـم. و             بيشترين اطالع رسانـي را کـن
حضور چشمگير خانواده هاي دانـش    
آموزان در اين تجمعات  بسيار مـهـم   

 و حياتي است.
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 "اگر ما انقالب کنيم، ريشه تان را از ته ميزنيم"
 همه آنها دزدند. همه حکومتگران دزدند

 سالها است بنام دين دزدي ميکنيد
 نه به نيروهاي اسالم سياسي

 نه به فساد
 نه به جنگ ها و شکستها

  زنده باد سکوالريسم و يک عراق مدرن
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ارديبهشت سال جاري خامنـه اي     ۲۹ 
در دســتــور پــر طــمــطــراقــي "افــغــان"           
دوستي اش گل کرد و فرمان داد هـمـه   
ـانـي بـدون        کودکان با پيشينه افغانسـت
در نظر گرفتـن وضـعـيـت اقـامـت در             

 مدارس ايران نامنويسي گردند.  
چرا شخص خامنه اي به ميـدان آمـده     
ـا نـقـش آمـوزش و پـرورش و                 است ت
حتي اداره اتباع خارجي را بازي کنـد؟  
مگر آموزش و پـرورش کـه مـتـولـي            
اجراي اين طرح است، نـمـي تـوانسـت       
چنين تصميمي را خود اعالم و عملي 
و اجرايي کند؟! مگر وضعيت اقامـت   
ـانــونــي مــهــاجـريــن و             و امــکـانــات ق
پـنـاهـنـدگــان در حـيـطــه اداره اتـبــاع                
خارجي نيست؟ اين سياست به ظـاهـر   
ـانـش         سخاوتمندانه چرا توسـط مـجـري

 اعالم نمي شود؟
چرا يک شبه "گربه عابد و زاهـد" شـده         
است؟ چرا پـس از سـي و پـنـج سـال                
رفتار فوق خشن و فاشيستي با مـردم    
مصيبت زده اي که نه در افـغـانسـتـان       
جايي براي مـانـدن داشـتـنـد و نـه در               
جــمــهــوري اســالمــي ايــران پــنــاهــي          
يافتند، به ناگهان کودکان محروم ايـن    
ـابـنـد درمـدارس           مردم، امکان مـي ي
ايران ثبت نام کنند؟ مگر طي سـي و      
پنج سال هـمـيـن حـکـومـت آنـهـا را                 
بــعــنــوان کــودکــان بــي هــويــت و بــي            
شناسنامه خطاب نـمـي کـرد؟ مـگـر          
درب مــدارس را بــه روي آنــان نــمــي             
ـلـيـغـاتـي          بست؟ مگر کل دستگاه تـب
راديو، تلويزيون، روزنامه ها و دسـتـک   
و منبر جمهوري اسالمـي بـدتـريـن و         
مسموم ترين فضا را عليه ايـن مـردم       

 به پا نکرد؟!
حقوق اوليه شهروندي ميليونها انسـان  
به جرم "مهاجرت و پـنـاهـنـدگـي" بـه               
ـاي               فجيع ترين شـکـل مـمـکـن زيـر پ
جمهوري اسالمي له مـي شـود، واژه         
"افغاني" بعنوان توهين مسـتـقـيـم بـه           
اين مردم ستم ديده کـه از بـد حـادثـه             
کارشان به جـمـهـوري اسـالمـي ايـران           
افــتــاد "هــديــه" اي اســت کــه روزانــه               

 نصيب شان مي شود.
درحاليکه کليه قـوانـيـن و دسـتـورات          

صادر شـده از جـانـب وزارت کشـور،             
استانداريها و فـرمـانـداريـهـا دايـر بـر              
تحت فشـار گـذاشـتـن مـهـاجـريـن و                 
پناهندگان افغانستاني و غـيـرمـجـاز         
ـاقـي                 اعالم کردن آنـهـا بـقـوت خـود ب

 ١٥ است. محروميت از اسـکـان در            
شهر، محروميت از کـار       ٤٤ استان و 

و استخدام، ممنوعيت از تحصيل در   
بسياري از رشته هاي تحصيلي حـتـي   
ـامـتـي         براي آنان که ظاهرا مشـکـل اق
هم ندارنـد و سـخـت تـريـن مشـاغـل                
بصورتي تحقير آميز، کمـاکـان تـنـهـا        
امکان گذران زندگي طـاقـت فـرسـاي         

 آنان است.  
رد مـرز    ديپورتهـاي دسـتـجـمـعـي و             

کردن، اعزام به کمپهـاي پـنـاهـنـدگـي         
ـات زيسـتـي در             بدون کمترين امـکـان
بدترين شرايط ممـکـن هـمـچـنـان در           
حال انجام است. ده ها (ان جي او) بـه       
ـار              جرم دفاع از کـودکـان کـار کـه رفـت
فاشيستي جـمـهـوري اسـالمـي روي             
دســت مــهــاجــريــن و پــنــاهــنــدگــان            
افغانستاني گذاشت، يا بـرخـوردهـا و        
ـلـيـسـي روبـرو             تهديدهاي امنيتي و پ

 شدند.
مدارس خود گـردانـي کـه شـهـرونـدان           
افغان ايجاد کردند، غيرقانوني اعـالم    
شد و گردانندگان آن توسط ضابـطـيـن    
قضـايـي جـمـهــوري اسـالمـي تـحــت              

 تعقيب قرار گرفتند.  
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چه چيز جمهوري اسالمي را به يکباره 
دايه مهربان تر از مـادر کـرد؟ مـگـر             
خامنه اي در اين سي و پنج سال که او 
از رياست جمهوري تا تکيـه بـر بـيـت         
رهبري در جزئيـات سـيـاسـت گـذاري          
دستگاههاي کشوري را مي شنـاسـد،   
خبر از رفتار غير انساني با شهرونـدان  
افغان بويژه با کودکـان آنـهـا نـداشـت؟          
ـا                      مگر تـحـمـيـل فـقـر فـوق الـعـاده ب
دستمزدهاي تحقير آميز و چـنـدبـرابـر       
کمتر از کارگر ايراني، بي هويت و بـي    
شناسنامه کردن کودکان آنها، بخشـي  
از سياسـت کـل دسـتـگـاه جـمـهـوري               
اسالمي و بخشي از فشار ديپلماتيـک  
ــيــه کشــور           جــمــهــوري اســالمــي عــل

همسايه اش توسط همين بيت رهبري 
نبوده است؟ لطمه غير قابـل جـبـرانـي       
که براي هميشه زندگـي صـدهـا هـزار         
کودک افغانستاني را به باد فنا سـپـرد     
و بارها مورد اعتراضات وسـيـع بـيـن       

 المللي قرار گرفته است.
آنچه که بالفاصـلـه بـراي هـر آگـاه بـه               
مسايل سـيـاسـي مـطـرح مـيـشـود،               
وضعيت خود جـمـهـوري اسـالمـي و            
لشکر کشي آن در منازعات منـطـقـه    
و استفاده بي وقفه از شهروندان افـغـان     

سوريـه  براي اعزام به جبهه هاي جنگ 
 و يمن و عراق و ... است.  

در اينجا هـم جـمـهـوري اسـالمـي از               
شهروندان افغان همان اسـتـفـاده اي را        
ـازار   مي برد که سرمايه دار ايراني در ب
ـان.              بيرحم کار از نـيـروي کـار ارزان آن
اينجا هم استفاده از اين نيرو ارزان تـر      
است. جان و زندگيش، خـانـواده اش،        
بسيـار کـم هـزيـنـه اسـت. راحـت تـر                    
ـانـي              ميتوان آن را بکـار گـرفـت و قـرب
کرد. با کمترين هزينه، پانصـد دالر و       
قول مساعد براي اقـامـت در جـهـنـم            

 جمهوري اسالمي! به همين سادگي!
بکار گـيـري و اسـتـفـاده امـنـيـتـي و                  
نظامي و انتظامي از شهروندان افغـان  
ـان در          به قدمت فشار فاشيستي بـر آن
ايـران و تــوسـط دســتــگــاه امــنــيــتــي            
جمهـوري اسـالمـي اسـت. اعـزام بـه                
جــبــهــه هــاي جــنــگ و اســتــفــاده از             
شهروندان افغان ديگر قابل الپوشـانـي   
نيست. کامال علنـي و آشـکـار شـده            
اســت. طــرح هــاي "کــارت آمــايــش"            
بخشي از ايـن نـقـشـه شـوم اسـت. از                
سوي ديگر تغيير و تحوالت سيـاسـي   
مــنــطــقــه، نــقــشــه و اهــدافــي را کــه             
ـا از سـال                 جمهـوري اسـالمـي عـمـدت

پــيــش گــرفــتــه بــود، دچــار             ۷۲ ١٣ 
دگرگوني کرده است. اخراج و سرکـوب   
ـانـي بـراي فشـار            پناهجويان افغـانسـت
ديپلماتيک بـر کشـور هـمـسـايـه نـيـز                 
تغيير کرده است. اگر قرار است دولـت   
کنوني افغانستان را به هر مـقـدار کـه        
مـيـشـود از عـربسـتـان دور کـنـد، و                   
حداقل بصورت خنثي آرام نـگـهـدارد،    
ـايـل شـد.                ـازاتـي بـراي آن ق بايد امتي
حســن هــمــجــواري بــا اذيــت و آزار               

سيستماتيک حکومـتـي در تـنـاقـض          
است. پس بايد قدري آن را کاهش داد    
تا راههاي همکاري بيشتر در منطـقـه   
ــط                را مــيــســر کــرد. گســتــرش رواب
ـايـد بـه         ديپلماتيک بين کابل و تهران ب
دستاوردي مـنـجـر مـي گشـت و آن                
پاسخ به درخواست و استغاثـه دايـمـي      
ـا   براي تغيير رفتار جمهوري اسالمي ب

 شهروندان افغانستاني بود.
از همين رو اينجا بايد شخص خامـنـه   
اي فرمان ثبت نام کودکـان افـغـان در        
ـا ارزش و           مدارس را ابالغ ميکـرد. ت
وجاهت سياسي ويژه اي بيابـد. حـکـم       
حکومتي که همه مصوبات پـيـشـيـن     
ـاتـي نـقـض                  را بـدون هـرگـونـه تشـريـف
ميکرد و آمـوزش و پـرورش و اداره               
اتباع خارجي بعنوان مجريان طـرح را    

 بخط مي کرد.  
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ــودکــان و                 ــويســي از ک طــرح نــامــن
ـانـي         ۸ ١ تا  ۷ نوجوانان  سال افـغـانسـت

در مــدارس کــه تــوســط جــمــهــوري            
اسالمي بي شناسنامه و بـي هـويـت          
گشته اند با هياهو و جنجال تبلبغاتي 
مرسـوم و رايـج جـمـهـوري اسـالمـي                
اعالم شده است. از همان قدم اول ايـن     
طرح با اما و اگرها و نيـز دروغ هـا و         
نتاقضات همـيـشـگـي هـمـراه اسـت.            
شهريه و سرکيـسـه کـردن يـک بـخـش             
نهفته در اين امر است. خود اين طـرح    
چنان پيچيده و دست پا گيـر و مـدت       
اجراي آن چنان کوتاه است که بيـش از    
ـلـيـغـاتـي آنـرا نشـان              هر چيز جهت تـب

 ميدهد.
ثبت نام در مدارس چرا بايد به پـروسـه   
پيچيده اي تـبـديـل شـود. بـه هـمـان                   
سادگـي کـه سـي و پـنـج سـال چـنـد                     
ــودک را از مــدرســه و                  صــدهــزار ک
تحصيـل مـحـروم کـردنـد، بـه هـمـان                 
سادگي هم درب مدارس را به رويشان 
ـان را              ـامـنـويسـي بـراي آن باز کنند و ن
مانند ديگـر دانـش آمـوزان مـعـمـول             

 کنند.  
امــا جــمــهــوري اســالمــي بــه قصــد            
شناسايي دقـيـق مـهـاجـريـن جـدا از                

اجــراي طــرحــهــاي "کــارت آمــايــش            
وساماندهي در ميهمانشهرها" و نـيـز      
محدود کردن آنان پروسـه ده مـاده اي         
پيچيده اي را با محدوده زماني بمدت 
فقط پنج روز به اجرا در مي آورد. در      
ــواده               ــن هــزار خــان ــيــکــه چــنــدي حــال
افغانستاني بدون کارت اقامت اگر هم 
ـاشـنـد، از                از اين طرح با خـبـر شـده ب
ترس شناسايي نشدن خود را همچنـان  

 خود مخفي نگه ميدارند.
اتـبـاع و     مديرکل امور " نسج همداني"

در ايـن    مهاجران خارجي استان تهران   
ـام در در سـه             باره مي گويد: "     ثـبـت ن
شود؛ در مرحلـه اول،     مرحله انجام مي

ـاتـر                   نوبت دهـي بـه ايـن اتـبـاع در دف
شـود؛ در نـوبـت دوم           کفالت انجام مي
هـاي الزم بـراي ايـن             الزم است تا فـرم 

اتباع در دفاتر کفالت تکميـل شـود و       
آمــوزان ايــن      در مـرحلــه سـوم، دانـش         

اتباع غير مجاز به مدارس و آمـوزش  
ظـرفـيـت      .شـونـد     و پرورش معرفه مي

آمـوزان     هزار نفـري بـراي دانـش        ۲۰۰ 
بيـنـي شـده       اتباع در استان تهران پيش

 ".است
نقل قـول بـخـوبـي پـيـچـيـدگـي               همين

پروسه ثبت نام را نشان مـيـدهـد، امـا       
اقرار مدير کل امور اتباع و مهاجريـن  

هزار کودک و نـوجـوان        ۲۰۰ به اينکه 
سال را همين حـکـومـت     ۸ ١ تا  ۷ بين 

فـقــط در تـهــران از درس و مـدرســه                
محروم کرده است هيواليـي کـه حـاال        
دايه مهربانتر از مـادر شـده اسـت را              
ـا يـک حسـاب          بخوبي نشان ميدهد. ب
سرانگشتي ميتوان محاسبه کـرد کـه     

هـزار دانـش آمـوز           ۲۰۰ نامنويسـي    
منطقه طـي پـنـج روز         ۷ آنهم فقط در 

 امري محال خواهد بود.  
ـا              اما موضوع دريافـت شـهـريـه کـه ب
ـانـوي و             عبارت " فعال" و تا اطـالع ث
غيره ذکر شده بخـش ديـگـري از ايـن           

 ياحـمـد شـاهـمـردان       پروسه است که "   
مـركـز امـور         يمسئول اتـبـاع خـارج       

الملل و مـدارس خـارج از كشـور             بين

 ۸ صفحه  
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در ساعت هشت و پانزده دقيقه روز 
زندگي در ۱۹۴۵ آگوست  ۶ دوشنبه 

شهر هيروشيماي ژاپن متوقف شد. 
ارتش آمريکا  ۲۹ يک هواپيماي ب 

هزار نفري  ۳۰۰ اين شهر و جمعيت 
آنرا با يک بمب اتمي مورد تهاجم 
قرار داد و در عرض چند ثانيه آنرا 

 تبديل به خاکستر کرد. 
بهانه دولت آمريکا براي دست زدن به 

اين جنايت پايان دادن به جنگ 
جهاني دوم بود. اما در واقع جنگ 

 عمال به پايان رسيده بود. 
ـلـر بـيـش از             مـاه قـبـل از آن             ۳ هيـت

خودکشي کرده، برلين به اشغال ارتـش  
شوروي درآمده و ارتش آلمـان تسـلـيـم       
مــتــفــقــيــن شــده بــود. بســاط دولــت            
فاشيست ايتاليا هم چند مـاه قـبـل از        
آن جمع شده بود. اسناد منـتـشـر شـده       
نشان ميدهد که دولت ژاپن از طـريـق       
دولت شوروي و از طريق سفارت خـود    
در سويس تقاضاي تسـلـيـم و انـجـام            
مذاکره براي شرايط تسليـم داده بـود.       
ـائـي خـود را بـطـور                   ارتش ژاپـن تـوان
کــامــل از دســت داده بــود. نــيــروي               
دريائي و هوائي آن تقريبا از بين رفـتـه   
بود و نيروي زميني آن فاقد مهمات و 
حتي غذا بود. همه مي دانستـنـد کـه       
دولت و ارتش ژاپن بيش از چـنـد روز         
نمي توانـد دوام بـيـاورد. مـردم ژاپـن               
ـاراضـي بـودنـد و          شديدا از حکومت ن
زمزمه هاي عصيان بگوش ميرسيد. 
ــراي              امــا درخــواســت دولــت ژاپــن ب
ـاسـخ       مذاکره پيرامون شرايط تسليـم پ
نگرفت. متفـقـيـن بـه رهـبـري دولـت               
آمريکا در کنفرانس پوتسدام تقاضاي 
تسليم بدون قيد و شـرط و بـرکـنـاري           
امپراتور ژاپـن را مـطـرح کـردنـد کـه               
مطمئن بـودنـد حـکـومـت ژاپـن آنـرا                
نخواهد پذيرفت. مردم ژاپن شديـدا از     
حکومت ناراضي بودند، امـپـراتـوري      
ژاپــن نــگــران عصــيــان مــردم بــود و            
برکناري امپراتوري ميتوانست زمينه 
تحوالت عميق سـيـاسـي را در درون          
ـاچـار بـه        ژاپن فراهم کند. دولت ژاپن ن
تسليم بـود امـا سـرمـايـه داري ژاپـن               
ازهر گونه تغييري در ساختار سياسـي  

 کشور وحشت داشت.
حکومت آمـريـکـا تصـمـيـم خـود را                
گرفته بود. هدف به کار گرفتـن سـالح      
ـلـف            هسته اي بود. بخش هـاي مـخـت

سرمايه داري در حال تـقـسـيـم بـنـدي           
مجددي جهان در بـيـن خـود بـودنـد.            
دولت شوروي از جنگ پـيـروز بـيـرون         
آمده و قدرت بيـشـتـري گـرفـتـه بـود.            
شکست فاشيسم زمينه رشد جـنـبـش    
هاي کمونيستي و آزاديـخـواهـانـه در           
بخش هاي مختلف جهان و بـويـژه در       
اروپا را بوجود آورده بود. نقـش ارتـش      
شوروي در اروپا در شـکـسـت آلـمـان            
هيتلري تعيين کـنـنـده بـود و ارتـش              
آمريکا که دير وارد صحنه شـده بـود،       
حـرف زيــادي بـراي گــفــتـن نــداشــت.            
ـا        سرمايه داري آمريکا قصد داشـت ب
ــدرت                 ــمــي ق ــفــاده از ســالح ات اســت
ـابـل           بالمنازع خود را نه تنـهـا در مـق
شوروي بلکه حتي در مقابل متحديـن  
خود نشان دهد، بخود نـقـش تـعـيـيـن         
ـابـع       کننده بدهد و سهم بيشتري از مـن
جهان طلب کند. دولت آمريکا اولـيـن    
سالح اتمـي را در شـانـزدهـم جـوالي              
آزمايش کرده و جـهـان از قـدرت ايـن           
سالح سهمگين باخبر شـده بـود. ايـن         
خود دليل ديگري براي پذيرش تسليـم  
از سوي دولت ژاپـن بـود. امـا "هـري               
ترومن" رئـيـس جـمـهـور آمـريـکـا از                
حزب دمـکـرات قصـد داشـت نشـان              
دهد که حکومتش ظرفيت و تـوحـش     
کافي براي استفاده از اين ابزار کشـتـار   
جمعي را دارد و بـه هـيـچ مـعـيـار و                 

 پرنسيپ انساني پايبند نيست.
هدف ايجاد ارعاب و وحشـت بـود و            
بهمين جهت ابعاد کشـتـار و ويـرانـي           
بايد هر چه وسيعتر ميبود. بمب اتمي  

در ارتـفـاع        ۲۳۵ با سوخت اورانـيـوم     
مــتــري بــاالي مــرکــز شــهــر               ۵۸۰ 

هيروشيما منفجر شد. در ايـن نـحـوه          
انفجار تاسيسات مستحکم نظامي و 
ساختمانهاي سنگين کـمـتـر صـدمـه          
مي بيند. ساختمانهاي سبک بـيـشـتـر      
صدمه ميبينند و دامـنـه آن بـيـشـتـر           
است.مردم عـادي و غـيـرنـظـامـيـان               
هدف اصلي اين حمله بودند. بـيـشـتـر        
ساختمانهاي شهر که از چوب و کاغـذ  
بـودنــد در لــحــظــات اول انــفــجــار بــه             
خاکستر تبديل شـدنـد. تـخـمـيـن زده              

هزار نفر در پنج ثانـيـه    ۸۰ ميشود که 
اول انفجار کشته شدند. موج انـفـجـار       

کيلومتر در ساعـت   ۱۶۰۰ با سرعت 
ــد،               ــوردي ــه وســيــعــي را درن ــطــق مــن
ساختمانهاي عادي سر راه خـود را بـه       
هوا پرتاپ کرد و زندگي را در منطـقـه   

 وسيعي از بين برد.

دهها هزار نفر که در فاصله بـيـشـتـري     
از مرکز انفجار قـرار داشـتـنـد، دچـار            
سوختگي ها و جراحات عميق شدند. 
براي اينکه تصوير روشـنـتـري داشـتـه        
باشيم کافي است بدانيم که در عـرض    
چند دقيقه دماي منطقه اي به شـعـاع     
يک و نيم کيلومتر از نقطه انـفـجـار بـه       
پنج برابر دماي سطـح کـره خـورشـيـد          

 رسيد.
دولت ژاپـن در روزهـاي اول بـعـد از                

انفجار سعي در مخفي کردن و کوچک 
ـاجـعـه         . بسـيـاري      داشـت نشان دادن ف

ـات درمـانـي و              بخاطر نبـودن امـکـان
نرسيدن کمک در ساعـات اولـيـه جـان         
دادند. کمک هاي محدود دولـت ژاپـن      
ـا             فقط شامل مردان جـوان مـيـشـد ت
دوباره به جبهه فـرسـتـاده شـونـد. هـر              
کدام از عکس ها و يا فيلم هـايـي کـه      
از صحنه هاي دلخراش بعد از انفجـار  
باقي مانده بخوبي نشان مـيـدهـد کـه         
چه جنايت مـهـيـبـي در هـيـروشـيـمـا              
ـلـومـتـر        صورت گرفته است. دهها کـي
مربع با تشـعـشـعـات و مـواد راديـو               
اکتيو آلوده شد. در مورد خطرات ايـن   
مواد هيچ اطالعاتي در اختيار مـردم    
گذاشته نشد. حتي سربازان آمريکائي  
که چند روز بعد به منطقه وارد شدنـد،  
از اينکه چه خـطـراتـي زنـدگـيـشـان را            
تهديد مـي کـنـد، بـي خـبـر بـودنـد.                    
بسياري کـه ظـاهـرا سـالـم بـودنـد بـه                 
فاصله چند ساعت دچار ريـزش مـو،       
تب، استفراغ شده و مرگي زجر آور بـه    
سراغشان مي آمد. پزشـکـان انـدکـي        
که در منطقه بودند دليل بيماري ها و   
مرگ و مير را نمي فهميدند، بسيـاري  
ـاشـنـاخـتـه اي بـجـز                بخاطر عوامـل ن

 سوختگي جان ميسپردند.
آگوست دولت شوروي بـه ژاپـن        ۸ روز 

اعالم جنگ داد و ارتـش شـوروي در         
منطقه منچـوري بـه مـواضـع ارتـش            
ژاپن حمله بردند. دولت آمريکـا نـمـي       
توانست رقيب قدرتمندي را در ژاپـن        

 ۹ تحمل کـنـد. ارتـش آمـريـکـا روز                  
ـا                 آگوست دومـيـن بـمـب هسـتـه اي ب
سوخت پلوتونيوم را در شهر ناگازاکـي  
منفجر کرد. که در همان لحظـات اول     

هزار نفر جان باختـنـد. در       ۴۰ بيش از 
اين شهر هم مردم عادي هدف تهـاجـم   

 بمب افکن آمريکائي قرار گرفتند.
آگـوسـت دولـت ژاپـن رسـمـا              ۱۵ روز 

تسليم شد و نيروهاي آمريکائي ژاپـن    
را اشغال کردند و از جمله وارد منطقـه  

هيروشيما و ناگازاکي شـدنـد. تـعـداد          
زيادي از کارشناسان ارتش آمريکا بـه    
مناطق بمباران شده توسط بمب هـاي    
ـاره اثـرات         ـا درب هسته اي وارد شدند ت
انفجار ها تحقيق کنند. اما خـبـري از      
امکانات درماني براي مـردم آسـيـب        
ديده نبود.  در هيروشـيـمـا در عـرض          
ـاتـي     چند هفته يک مرکز بزرگ تحقيـق
ساخته شد. در ايـن مـرکـز و مـراکـز                
مشابه آن مـردم و بـويـژه کـودکـان بـه               
شکلهاي تحقير آميزي مورد بـررسـي     
و تــحــقــيــق قــرار مــيــگــرفــتــنــد کــه             
تشعشـات و مـواد راديـواکـتـيـو چـه                
تاثيراتي روي بدن آنها گـذاشـتـه اسـت       
ولي از درمان آنها خـودداري مـيـشـد.       
بازماندگان فاجعه بـمـب اتـمـي بـراي            
محققان ارتش آمريکا چيزي بيشتر از 
موش هاي آزمـايشـگـاهـي نـبـودنـد.          
اسناد منتشر شده نشان مي دهـد کـه     
با مقدار کمي دارو ميشد جان هـزاران  
نفر را نـجـات داد. بـخـاطـر سـانسـور               
ــدي کــه در مــورد شــهــرهــاي                شــدي
هيروشيما و ناگازاکي برقرار شده بـود،  
ـافـت کـمـک              مردم اين منـاطـق از دري

 هاي انساني محروم بودند.
در آمريکا هم اخبار فاجعه هيروشيمـا  
ـاجـعـه      مخفي نگاه داشته شد. اخبار ف
از مردم پنهان شد. دستگـاه سـانسـور       
بکار افتاد هيچ روزنامه حـق نـوشـتـن       
درباره هـيـروشـيـمـا نـداشـت و هـيـچ                  
خبرنگار غير آمريکائي اجازه نداشـت  
بدون اسکورت نيروهاي ارتش آمريکا 
در منطقه هيروشيمـا حضـور داشـتـه         
بــاشــد. امــا گــزارش يــک خــبــرنــگــار           
استراليايي از هيروشيما در اوايل مـاه    
ـايـت بـزرگ               سپتامبر خبر از يـک جـن
داد. مقامات ارتش آمـريـکـا تـعـداد           
کشته شدگان را ناچيز اعالم کـردنـد و     
ـازمـانـدگـان           صدمات مهيبي که بـه ب
وارد شــده اســت را پــنــهــان کــردنــد.             
ـاتـي          بازماندگان از هيچگـونـه امـکـان

بــرخــوردار نــبــودنــد، بســيــاري بــراثــر         
گرسنگي جان دادند. هزاران کودک کـه   
قبل از انفجار توسط والـديـنـشـان بـه          
مناطق روستائي فرستاده شده بودنـد،  
بــه هــيــروشــيــمــا بــازگشــتــه و بــدون            
سرپرست، خانـه و هـر گـونـه امـکـان               
زندگي بودند. هـزاران کـودک و بـويـژه            
دختـران خـردسـال تـوسـط قـويـتـريـن                
سازمان مافيائي ژاپن "ياکـوزا" ربـوده       
شدند. کسي نگران اين کودکـان نـبـود       

 و به جستجوي آنها برنمي خاست.
نويسنده اي بنام جان  ۱۹۴۶ در فوريه 

هري در مقاالتي اثرات تشعشعـات و    
مواد راديواکتيو را توضيح  داد و ايـن  
مقاالت را در کتابي بنام هـيـروشـيـمـا      
ـاه و دراز             منتشر نمود. خـطـرات کـوت
ـابـل انـکـار           مدت مواد راديو اکتيـو ق
ـلـيـغـاتـي و                      نبـود. ولـي دسـتـگـاه تـب
ــکــا           دروغــپــردازي حــکــومــت آمــري
وقيحانه براه افتاد. اعـالم کـردنـد کـه            
اگر بمب اتمي انداختـه نـمـيـشـد، يـک           
ـاز آمـريـکـائـي کشـتـه                   ـلـيـون سـرب مي
ميشدند. ساخت فيلمهاي تبلـيـغـاتـي      
ـا واقـعـيـت را بـه شـکـلـي                  آغاز شد ت
ـلــوه دهــنــد. از خــدمــه                     وارونــه جـ
هــواپــيــمــايــي کــه بــمــب اتــمــي روي           
هيروشيما و ناگازاکي انداخـتـنـد و از        
کساني که در پروژه ساخت بمب اتـمـي   
شرکت داشتند، تقديـر شـد، بـرايشـان         
جشن هاي مفصل برپا گـرديـد، ژنـرال      
ها و افسران عاليـرتـبـه بـه يـکـديـگـر             
شادباش گفتند و به سيـنـه يـکـديـگـر         
مدال نصب کردند و به "قاتـالن" لـقـب        

 "قهرمانان" دادند.
اشغال ژاپن توسط ارتش آمـريـکـا در        

ـافـت امـا سـلـطـه            ۱۹۵۲ سال  پايان ي
ـاقـي      خانواده امپراتوري بر اين کشور ب
ماند. سرمايه داري ژاپن در اشتراک با  
ـاي خـود را              شريک آمريکائـي جـاي پ
مسـتــحـکــم کــرد و دوره جـديــدي از              
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بدنبال شـکـسـت انـتـخـابـاتـي           
حزب ليبر (کـار) انـگـلـيـس در            
ماه مه امسـال و اسـتـعـفـاي اد            
ميليبند، ليدر سـابـق آن حـزب،        
مسابقه انتخاباتي براي انتخاب 
ليدر آتي حزب آغاز شـده اسـت.     
از ميان چهار کـانـديـد مـوجـود          
سه نفرشان چهره هائي آشنايند. 
آشنا به اين مـعـنـا کـه غـيـر از             
تکرار همان سياست هاي شبـيـه   
حزب محافظـه کـار کـه اسـاسـا            
علت شکست انـتـخـابـاتـي شـان         

حرف ديگري براي گـفـتـن     کهبود
حرف اينها (مثل تـونـي     .ندارند

بــلــر) ايــن اســت کــه تــنــهــا از                
مـي شـود در        »سانتـر  «موضع

انــتــخــابــات پــيــروز شــد؛ مــردم         
سانتر هستنـد و مـوضـع وسـط           
هميشه پيروز است. مي گـويـنـد     
علت اين که اين بار هم باختـنـد   
اين بود که به اندازه کافي راست 
نبودند و به سياست هاي کـهـنـه      
شده چپ چسبيده بودنـد. الـبـتـه        
برچسب چپ بـه سـخـتـي بـه "اد             
ميليـبـنـد" و رهـبـري لـيـبـر در                  
جــريــان انــتــخــابــات اخــيــر مــي         
ــحــث              ــه مــوضــوع ب ــد، ک چســب

 .ديگري است
اما آنچه که بـه هـيـجـان در ايـن              
انتخـابـات دامـن زده ورود کـانـديـد               
ـيـن.  او                 چهارم است:  جِـرِمـي کـورب
متعلق به منتهي اليه چپ حزب ليبر 
ــي                  ـت ـيـ ــعـ ــوق ــشــه م ـي ــمـ اســت و ه
اپوزيسيـونـي در ايـن حـزب داشـتـه               
ــه                     ـيــ ـفـــ ــان تصـــ ــت. از زمــ اســ

در دهه هشـتـاد    »ميليتانت«گرايش
ر    ـلـ و بويژه بدنبال قدرت گيري جريان بِ

، جريان مسلط در ۹۰ در اواسط دهه 
ليبر جريان راست و محافظه کار بوده 
اســت. طــبــق قــوانــيــن جــديــد بــراي            
انتخاب ليدر (که در کنفـرانـس سـال       
گذشته ايـن حـزب تصـويـب شـد) ،               

 ٪۱۵ بــراي کــانــديــد شــدن حــداقــل          
ـبـر (در حـال              ـي نمايندگان پارلمانـي ل

نفر) بايد اين کانديداتوري  ۳۵ حاضر 
را مــورد حــمــايــت قــرار دهــنــد. در             
ـبـل از پـايـان مـهـلـت               لحظات آخر ق
ـيـن       اعالم کانديداتوري، جرمي کـورب
موفق شـد امضـاي آخـريـن حـامـي             
پارلماني اش را بگيرد و به انتخابـات  

راه بيابد. اما چه براي اکثـر نـاظـريـن        
سياسي و چه حتي براي خود کوربيـن  
ـيـروزي در         و طرفدارانش، دورنمـاي پ
اين انتخابات کامال دور از دسـتـرس     
ـيـن در           و غيرواقعي مي نمـود. کـورب
همان مصاحبه اولش با تلويزيون بـي  
بي سي، همين را اعالم کـرد؛ گـفـت        
ـقـه       اصال فکر نمي کند در اين مسـاب
پيروز خواهد شد؛ حـتـي تـعـدادي از           
نمايندگان پارلمان که امضـايشـان را     
پاي کانديداتوري او گذاشته اند گفتـه  
اند که هدف شان صرفا اين است کـه    
ـتـخـابـات                نظرات چپ هـم در ايـن ان
مطرح شوند و حتي خودشـان هـم بـه        

 !کوربين راي نخواهند داد
اما آنچه در چند هفته گذشتـه در    
جريان اين مسابقه انتخاباتي رخ داده 
ـيـل گـران               بسياري از نـاظـران و تـحـل
ـيـن     سياسي را شوکه کرده است. کورب
طبق آخرين نظر سنجي ها بـه صـدر       
آرا صعود کرده است و اگر ايـن رونـد       
ادامه پيدا کند، مي رود که بـعـنـوان      
ـيــدر حــزب لــيــبــر انــتــخــاب شــود.            ل
ـيـن         جلسات کمپين انتخابـاتـي کـورب
لبريز از جمعيت و از مدتها قبل رزرو 
شده اند. بـزرگـتـريـن اتـحـاديـه هـاي                

 ۴ .۱ کارگري انگليس (يـونـايـت بـا            
ـيـسـون بـا               ۳ .۱ ميليون عضـو، يـون
 ۲۰۰ ميليون عضو، سي دبليو او با   

هــزار عضــو) و تــعــداد ديــگــري از             
اتحاديه ها از کوربين اعالم حـمـايـت    

اکثر شـاخـه هـاي مـحـلـي            .کرده اند
حزب ليبر (متـرادف بـا حـوزه هـاي            
انتخابات پارلماني) اعالم کـرده انـد        
که از کوربين دفاع مي کنند.  دهـهـا    
هزار نفر از فعالين و افراد چپ خـارج    
ـبـر دسـت شـسـتـه             ـي ليبر که قبال از ل
بودند به حمايت از کوربين برخـاسـتـه    
اند. در عين حال، در طرف مـقـابـل،       
اکثر رسـانـه هـاي اصـلـي شـروع بـه                
ـيـه                   حمـالت شـديـد و شـخـصـي عـل
کوربين کرده اند، و نسـبـت بـه خـطـر          
ـيـسـم و غـيـر            چپ و مارکس و کمـون
قابل انتخاب شدن حزب ليبر و حذف 
ــه تــاريــخ در صــورت                آن از صــحــن
انتخاب کوربين هشدار مـي دهـنـد.         
در سطحي عمومي تر، چپ جـامـعـه    
به حمايت از کوربين و راست براي بـه  

 شکست کشاندن او برخاسته است.
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شوکه شدن ناظـران سـيـاسـي از رشـد            
برق آسا و محبوبـيـت وسـيـع جـرمـي           
کوربين قبل از هر چيز نشـانـگـر درک        
محدود و سطحي آنـهـا از واقـعـيـات            
پايه اي تر جامعه انـگـلـيـس (و کـال             
اروپا) در چـنـد سـال گـذشـتـه اسـت.               
همانند راست ليبر و حزب مـحـافـظـه       
کــار مــي گــويــنــد عــلــت شــکــســت            
ـانـدازه                 انتخاباتي ليـبـر ايـن بـود کـه ب
کافي راست نـبـود، و مـانـده انـد کـه               
چگونه نماينده چپ ترين جـنـاح حـزب      

انـگـلـيـس      «ليبر مـي تـوانـد در ايـن          
بـه مـحـبـوب          »راست و محافظه کار

ترين کانديد اعضـاي لـيـبـر و حـتـي               
ـان)               جامعه انگلـيـس (و بـويـژه جـوان
تبديل شود. واقعيت اين اسـت کـه نـه        
جامعه انگليس راست و محافظه کـار  
است و نه عـلـت شـکـسـت لـيـبـر در                 
انتخابات پارلماني اخير اين بود که بـه  
انـدازه کـافـي راسـت نـبـود. جـامـعــه                  
انگليس، همانند ساير جوامع اروپائي 
که يونان و اسپانيا نمونه هاي شاخـص  
آن هستند، در چند سال گذشته بدنبـال  
يکي از عميق ترين و طـوالنـي تـريـن         
ـاريـخ سـرمـايـه داري و                بحران هـاي ت
عواقب کمر شکـن آن بـراي اکـثـريـت            
مردم، آشکارا به چپ چرخـيـده اسـت.      
ماه جون امسال، انگليس شاهد يکـي  
از بـزرگــتـريـن تـظــاهـرات هــاي ضــد              
رياضت بود که صدها هزار نـفـر را بـه        
خيابان کشاند. حزب ليبر نيز نه بدليل  
ـا             ـلـکـه دقـيـق اينکه زيادي چپ بـود، ب
چون آلترناتيوي غير از ادامه سياسـت  
هاي رياضت حزب محافـظـه کـار در        
انتخابات نداشت بنحو مفتضحانه اي 
شــکــســت خــورد. يــک حــزب چــپ               
ـاتــيـوي مـتـفــاوت                 سـيـاسـي بــا آلـتـرن
ـان) در بـرابـر                    (ماننـد سـيـريـزاي يـون
احزاب اصلي در مـيـدان نـبـود کـه از            
طـرف مــردم انــتـخــاب شــود. عــروج            
کوربين در عين حال نشان بحران ليبـر  
و سوسيال دمـکـراسـي اسـت کـه راه              
حــلــي غــيــر از آنــچــه حــزب رقــيــب              

 .محافظه کار ارائه مي دهد ندارد
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کوربين گاها با الکـسـيـس سـيـپـراس         
ـادي            ـا حـد زي مقايسه مي شود، کـه ت
مقايسه درستي اسـت. کـوربـيـن هـم             
مـانــنــد ســيـپــراس بــا پـالتــفــرم ضــد             

رياضت اقـتـصـادي بـه مـيـدان آمـده                
است. البته ميدان انتخاباتي سيپراس  
جامعه بود. ميدان انتخاباتي کوربـيـن   
چارچوب محدود حـزب لـيـبـر اسـت.          
ابــعــاد بــحــران اقــتــصــادي يــونــان و             
ـابـل مـقـايسـه                   ـا هـم ق انگليس نـيـز ب
نيست. اما آنچه کوربين نـمـايـنـدگـي         
مي کند اعتراض و خواستي در سطح 
وسيع اجتماعي اسـت. اعـتـراض بـه            
رياضت اقتصادي، به عواقـب بـحـران      
سرمايه داري براي مردم، به مشـقـات     
سـرمـايـه داري، بـه بـيـکـاري و فـقــر                   
فزاينده، قـراردادهـاي صـفـر سـاعـت،           
ســقــوط وضــع اقــتــصــادي مــردم بــه           
شرايط چند دهه پيش، سـاعـات کـار        
طوالني و شرايط کاري طاقت فـرسـا،     
زدن از خــدمــات و حــمــايــت هــاي                
اجتماعي، فقر کودکان و غيره. در اين  
شرايط هـر کسـي گـوشـه اي از ايـن                  
اعتراض و خـواسـت هـا را در دسـت             
بگيرد بـه نـمـايـنـده مـحـبـوب مـردم                  
تــبــديــل مــي شــود. پــس از ســالــهــا             
رياضت اقتصادي و سـرنـوشـتـي کـه            
سرمايه داري بحران زده مردم را بـه آن    
محکوم کرده است، مردم دنبال پاسـخ  
و راه حل مي گردند. اين پاسخ، چپ و  
سوسياليسم است. علت مـحـبـوبـيـت       
کوربين، عليرغم اينکه هنوز در همان 
چارچوب يک حزب سوسيال دمکـرات  
سياست ضد ريـاضـت را دنـبـال مـي            

 .کند، اين جاست
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آيا کوربين به ليـدري لـيـبـر انـتـخـاب            
خواهد شد؟ به احتمال قريب به يـقـيـن      
ـا            آري. آيا در صورتيکه حـزب لـيـبـر ب

ـات        ۲۰۲۰ ليدري کوربين در انتـخـاب
پيروز شود، امکـان پـيـاده کـردن يـک            
ســيــاســت ضــد ريــاضــت اقــتــصــادي        
بعنوان دولـت را خـواهـد داشـت؟ بـه                
احتمال يقين نه! سرمايه داري بـحـران        
ـايـد                 زده را نمـي شـود اصـالح کـرد. ب
کنارش گذاشت. و رياضت اقتـصـادي    
و انداختـن عـواقـب بـحـران بـر دوش               
مــردم کــارکــن از ابــزارهــاي حــيــاتــي          
سرمايه داري بحران زده براي تخفـيـف   
بحرانش و از سرگيري دور جـديـدي از       
انباشت و رشد سرمايه است. کوربـيـن    
نــيــز، عــلــيــرغــم هــر نــيــت خــوب و              
انساندوستي اي (که کم ندارد) ماننـد    
سيپراس (که او هـم از ايـن نـظـر کـم               
ـا فشـار عـظـيـم و                 ندارد)، همزمـان ب
حــملــه کــثــيــف کــلــيــت نــمــايــنــدگــان        

اقتصادي و سياسي طـبـقـه سـرمـايـه           
دار، در برابر اين انتخاب قرار خـواهـد     
ـا کـنـار گـذاشـتـن سـيـاسـت                  گرفت: ي
ـا            رياضت اقتصادي و مـواجـه شـدن ب
دورنماي تالشي اقتصادي؛ يا تن دادن 
ـا                  به رياضت اقـتـصـادي (هـر چـنـد ب
تخفيف هائي) و هضم شدن در نـظـام      
موجود. نه کوربين و نه سيپراس و نـه     
گرايشي که آن را نمايندگي مي کنـنـد   
قادر به انتخاب گزينه سوم، يعني زيـر    
پا گذاشتن قـواعـد نـظـام مـوجـود و               
بسيج مردم براي تعرض بـه سـرمـايـه         
ـا آن، نـيـسـت. ايــن                     داري و جـنـگ ب
ـا اخـالقـي                  مساله اي شـخـصـيـتـي ي
نيسـت. سـيـاسـي و هـويـتـي اسـت.                  
مربوط به جهان بيني و جنبشي اسـت  
که تنها آن قادر است و مي خواهـد از    
چارچوب سرمايه داري و قـوانـيـن آن            
فراتر برود و دسـت بـه ريشـه مسـالـه              
ببرد. راه حل از بين بردن ريـاضـت هـم       
از اين طريق است. چنين جريانـي يـک      
جريان کمونيست راديکـال دخـالـتـگـر        
است. اما صرف حضور و محبوبـيـت    
يافتن چهره هائي ماننـد سـيـپـراس و         
ـايـه اي      کوربين انعکاس يک واقعيت پ
هيجان انگيز در بطن جـامـعـه اسـت:         
محبوبيت و مقبوليت فزاينده چـپ و      
کــمــونــيــســم بــعــنــوان تــنــهــا راه حــل           
مصائبي که سـرمـايـه داري بشـريـت            
امروز را به آن مـحـکـوم کـرده اسـت.            
صرف به ميدان آمدن افـرادي مـانـنـد         
سيپراس و کوربين گفتمان و آلترناتيـو  
چپ را به مرکز سياست جـامـعـه مـي       
راند، و نشان اتفاقاتي مـهـم تـر اسـت         
که در راه اسـت. راديـکـالـيـسـم چـپ،             
ـلـب    کمونيسم و مارکس بار ديگر در ق
اروپا و مراکز اصلي صنعتي سرمـايـه   
داري جهان سر بلند مي کند. شبـحـي    

را بـه       ۱۹ که طبقه سرمايـه دار قـرن         
رعشه انداخته بود باز گشته اسـت. و       
اين بارـ  با وجود طبقه کـارگـري چـنـد       
ميلياردي و به معناي واقعي جـهـانـي    
و در دل يک انقالب شگرف اطالعاتي 
و ارتباطي که ميلياردها انسان مطلـع  
و تشنه تغيير را به هم مـرتـبـط کـرده         
استـ  با ابعادي بمراتب عـظـيـم تـر و         

 *قدرتمند تر. 
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" ناچارا بـه آن     وزارت آموزش و پرورش
دارنـدگـان بـرگـه مـدت          اقرا مي کند: "

دار خروج از كشـور و طـرح آمـايـش               
ـام در مـدارس          هشت، مجاز به ثبت ن
ـامـه          كشور هستند و بر اساس آيـيـن ن

 ي، شــهــريــه اتــبــاع خــارج       ينــام   ثــبــت
ـامـه مـتـفـاوت            يپناهنده و دارا گـذرن

ـامـه مـدارس،         براسـاس آيـيـن       .است ن
دانـش     يبـرا    » يا   تخفـيـف شـهـريـه       »

دفـتـرچـه    ي   دارا   يآموزان اتباع خـارج   
ـا   ي، فرزندان زنان ايرانيپناهندگ كه ب

انـد، دانـش        ازدواج كـرده    ياتباع خارج
در و ...            آموزان ساكن مهمانشهرها

 ."نظر گرفته شده است
تا اينجا مشخـص اسـت کـه شـهـريـه             
ـا       بدون بر و برگرد بايد پرداخت شـود. ب
توجه بـه پـر شـدن سـهـمـيـه مـدارس                   
امکان نامنويسي در مـدرسـه اي کـه        
ـاشـد    نزديک محل سکني دانش آموز ب

 نيز تقريبا غيرممکن مي گردد.
محدويت ها همين جـا خـاتـمـه نـمـي           
يــابــد. مــحــروم کــردن دانــش آمــوزان           
افغانستاني به اشکال درد آور ديـگـري   

 همچنان ادامه دارد.   
ـائـم   علي مـقـام وزيـر و           اصغر يزداني ق

الـمـلـل وزارت         رئيس مرکز امور بـيـن  
ـا اعـالم جـزئـيـات           آموزش و پرورش ب

آموزان افـغـان در        نام دانش شهريه ثبت
: چــنــيــن مــيــگــويــد   مــدارس ايــرانــي     

آموزان در مـراکـز        "تحصيل اين دانش 
ـانـهـا             سمپاد، نمونه دولتـي و هـنـرسـت

شـرکـت تـمـام       همچنين   .ممنوع است
آمـوزان اتـبـاع خـارجـي مـقـيـم                  دانش

جمهوري اسالمي ايران در مسـابـقـات    
رسمي ورزشي و علمي الـمـپـيـادهـا و        

ـلـي        فرهنگي اعم از داخلي و بيـن  ـل الـم
فــعــالــيــت مــدارس     .  مــمــنــوع اســت   

خــودگــردان افــغــانــي فــاقــد وجــاهــت         
قانوني بوده و مدارک تحصيلي صـادر    
شده از اين قبيل مـدارس بـراي ادامـه        

 ."تحصيل معتبر نخواهد بود
 ۲۲ مــاده   ايــن درحــالــي اســت کــه            

کــنــوانســيــون مــربــوط بــه وضــع                 
ـاکـيـد دارد کـه           پناهـنـدگـان       کشـور  ت

مــيــزبــان مــتــعــهــد اســت در مــورد             
 يبا اتـبـاع خـارج      يتحصيالت ابتداي

 !همانند اتباع خود رفتار کند
از سويي آموزش و پـرورش در صـدد         
ايجاد مدارس غير دولتي بـراي ثـبـت        
نام کودکان افغان است. اين هـمـه ايـن       
طرح و هياهو و جنجال تبليغـي اسـت     
که جمهوري اسـالمـي بـراي گـريـز از              
ـار        تعهدات خود، براي الپوشـانـي رفـت
ضــدبشــري اش بــا ايــن هــمــه انســان            
دردمــنــد و مصــيــبــت ديــده و بــراي             
بسرانـجـام رسـانـدن اهـداف شـومـش              

 انجام داده است.  
وانگهي جمهوري اسالمـي چـقـدر بـه         
تعهدات خود نسبت به دانـش آمـوزان     
تبعه کشور وفادار بـوده اسـت کـه بـه             

 دانش آموزان افغانستاني باشد؟  
مردم بحق انتظار دارند که مـعـلـمـيـن        
ســراســر کشــور بــا گســتــرش دامــنــه          
اعتراضات خود عليه نظام تـبـعـيـض       
آميز آموزش و پـرورش، ايـن تـفـاوت           
گذاريهاي عامدانه به شکست کشـيـده   
شود. حق کودکان به تحصيل و هـمـه        
حقوق شهروندي جهـانشـمـول اسـت و         
بايد بدون هـرگـونـه تـبـعـيـض مـلـي،                
قومي، مذهبي و نژادي به يک سان بـه  

 رسميت شناخته شود.
جمهوري اسالمي رسـواتـر از آن         
است که بتواند با اجراي اين بـازيـهـاي    
شرم آور به مـردم فـريـبـي اش ادامـه              

  دهد.
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غارت و استثمار دسترنج مردم را آغاز 
نــمــود. اثــرات انــفــجــار هــاي اتــمــي              
ـاگـازاکـي هـنـوز هـم در              هيروشيما و ن
زندگي مـردم و مـحـيـط زيسـت ايـن                 
ـايــات                    ـاقـي اسـت. ايـن جـن مـنـاطـق ب
تاثيرات دلخراش خود را در زنـدگـي و       
جسم و روان صدها هزار نفر گذاشتـه و    

 به آنها آسيب رسانده است.
آگوست در هـفـتـادمـيـن       ۶ امسال روز  

سال حمله اتمي دولت آمريکا به مـردم    
هيروشيما و ناگازاکي بسياري از مـردم  
ژاپن در هيروشيما جمع شدند تا ضمـن  
ـايـت              ـانـيـان ايـن جـن اداي احترام به قـرب
عظيم مخالفت خود را با سـالح هـاي       
هسته اي و بکار بردن انرژي هسـتـه اي     
براي مقاصد نظامي اعالم کننـد. ايـن      
مراسم هر سال بـرگـزار مـيـشـود. امـا            
حمايت از اين خواسته هاي انسـانـي را     
ـادآوري نـقـش اسـاسـي دولـت              بايد با ي

هاي سرمايه داري و منافع سرمايه در   
ـايـد                ـايـت کـامـل کـرد. ب وقوع  اين جن
خواستار برچيده شـدن زرادخـانـه هـاي           
هسـتـه اي و مـمـنـوعـيــت هـر گـونــه                   
استفاده از انـرژي هسـتـه اي در پـروژه             
هاي نظامي شد. فقط سالحهاي اتمـي   
آمريکا براي چندين بار نابود کردن کـره    
زمين کافي است. اين خـطـر بـزرگ را           
بايد از سر کره زمين و ساکنين آن دور     

 کرد.  

خاني، پژوهشگر اقـتـصـاد       ميثم هاشم
اجتماعي و سرپرست دبيرخانه دائـمـي   
کــنــفــرانــس "تــوســعــه و عــدالــت                   

درصـد     ۶۵ اجتماعـي"، مـيـگـويـد: "            
خــانــواده هــاي مــحــروم پــولــي بــراي            

 تحصيل فرزندانشان ندارند".  
حاجتي مدير کـل آمـوزش و پـرورش            

خرداد تـحـت      ٦ گيالن در جلسه اي در 
عنوان "هم انديشي مديران مـدارس و       

هــاي آمــوزشــي" از کــاهــش            ســرگــروه
آمـوزي  در ده سـال              جمـعـيـت دانـش      

ـلـيـون نـفـر بـه                ۱۹ گذشته  از   ۱۳ مـي
ميليون نفر سخن ميگويد. اين هـفـت      
ميليون کودکي که از چرخه تـحـصـيـل     
خارج مانده اند، بخش زيادشـان راهـي     
ـان     ـاب خيابان شده و به کودکان کار و خـي
تبديل شده اند. اينها کودکاني هستنـد   
که بدليـل فـقـر خـانـواده سـرنـوشـت و                 
ـا             زندگي شان دگرگون شـده و امـروز ب
مصائب بسياري روبرو هستند و جـان    
و زندگي شـان در خـطـر اسـت. اجـازه               
ـازهـم تـعـداد ديـگـري از                    ندهيـم کـه ب
کودکان ما بر اين ليست اضافه شود و   

 از تحصيل محروم بمانند.  
ـاهـي              ـلـي مـدت کـوت تا شروع تحـصـي
داريم و در اين فاصله معلمان، خانـواده  
ـا کـارزاري         ها و همه مردم ميتواننـد ب
سراسري جلوي اين فاجـعـه و مـحـروم         
شدن کودکاني بيشتر از تحـصـيـل  را        
بگيرند. ميتـوانـنـد کـاري کـنـنـد کـه                
ـازگشـت بـه             کودکان محروم امـکـان ب
تحصيل را پيدا کنند. کارزاري پرشـور   
براي فرستادن کودکانمـان بـه مـدرسـه         

 پاسخ فوري ما به اين اوضاع است.  
بنابراين اکنون که فصل ثبت نام دانـش  
آموزان بـراي مـدارس اسـت و بـخـش              
عظيمي از مردم با معضل فـرسـتـادن      
کودکانشان به مدرسه و تامين هـزيـنـه    

هاي تحصيلي آنان روبروينـد، مـبـارزه      
متحد معلمان و خانواده دانش آمـوزان  
با دو خواست فوري تحصيل رايگان و   
يک وعده غذاي گرم براي همه کـودکـان   
در مدارس يک گام مهم از ايـن کـارزار     
است. و پافشاري بر ايـن دو خـواسـت           
بيش از بيش صف مبارزه معـلـمـان و      
خانواده هاي دانش اموزان را کنـار هـم     

 قرار ميدهد.  
ميثم هاشمي در ادامه گـفـتـه هـايـش          

هـاي     ميگويد: "بـراي مـثـال پـژوهـش           
کـنـنـد کـه فـقـر              متعددي تاکـيـد مـي     

اي رايــج در مــيــان کــودکــان              تــغــذيــه
شود کـه   خانوارهاي محروم، باعث مي

حــتــي در صــورت وجــود مــعــلــمــان            
توانمند و مدارس استاندارد، کـيـفـيـت     

ـايـيـن          پذيـري دانـش     آموزش آمـوزان، پ
 باشد".

زير فشار اعتراضات ما مـردم دولـت       
دارد از يــارانــه دادن شــيــر بــه دانــش               
آموزان در مدارس سـخـن مـيـگـويـد.           
خواست يـک وعـده غـذاي گـرم بـراي                
کودکان در مدارس بـخـش مـهـمـي از          
کارزار ما با خواست تحصيل رايـگـان     

 براي همه است.  
با مبارزات پيگيرانه خود مـيـتـوانـيـم       

قدم به قـدم دولـت را عـقـب بـزنـيـم و                  
تحصيل رايگان را تحميل کـنـيـم.  از         
جمله زير بار پرداخت شهريه و اخـاذي      
هاي مختلف مدارس نرويم. هم اکنون  
مدارس بسياري را پلمـب کـرده انـد و          
کودکان ما ناگزير بـه طـي مصـافـتـي          
طوالني براي رفتن به مدرسه هسـتـنـد    
و يک معضل اساسي بر دوش خـانـواده   
ـانسـت. از              ها هزينه اياب و ذهـاب آن
رقم يک ميليون تومان بابت اين هزينـه  
سخن است. خواستار امـکـان ايـاب و         
ذهاب رايگان کودکان به مدرسه شويـم  
و بايد درتمام محالت به انـدازه کـافـي      
مدارسي با شرايط امن و انساني دايـر    

ـايـد                 ـابـهـاي درسـي ب شود. بعـالوه کـت
رايــگــان بــاشــد. پــيــش کشــيــدن ايــن            
خواستها و بسياري خواستهاي ديـگـر     
گامهاي عملي مهمي بـراي تـحـمـيـل        
تحصيل رايگان براي کـودکـان اسـت.        
حول اين خـواسـتـهـا گـرد آئـيـم. حـول                
کــارزار بــراي فــرســتــادن کــودکــان بــه           
مدرسه در شبکه هاي اجتماعي نظيـر  
تلگرام و ايـمـو و واتـس آپ و غـيـره                  
گروههاي مبارزاتي تشکيـل دهـيـم و        
نيروي خود را گـرد آوريـم. بـخـشـي از             
کودکان محروم از تحصـيـل، کـودکـان       
خانواده هاي افغانستاني هسـتـنـد کـه         
مورد تعقيب و مـحـرومـيـت هـر روزه          
هستند. حق تحصـيـل بـراي کـودکـان           
ـايـد بـخـش مـهـمـي از                  افغانستانـي ب
کارزار ما براي تحصيل رايـگـان بـراي      

 همه باشد.  
همچنين ميتوانيم جمع هايمـان را در      
محالت شکل دهيم و خـانـواده هـاي          
ـا هـم قـرار             دانش اموزان در ارتـبـاط ب
گيرند و براي پيشبـرد ايـن خـواسـتـهـا           
کـــاري صـــورت دهـــنـــد. طـــومـــار             
اعتراضي بنويسند و در کل محـل بـه     
ـام            امضا در آوردند و بـديـن تـرتـيـب اي
ثبت نام دانش آموزان براي مـدرسـه را     
به کارزاري مبارزاتي بـراي فـرسـتـادن         

 کودکانمان به مدرسه تبديل کنيم. 
ـلـي          فرصت کمي به آغاز سـال تـحـصـي
ـاز      باقي مانده است. منتظر نمانيم تا ب
هم تعدادي ديـگـر از کـودکـان مـا از                
چرخه تحصيل بيرون بمانند و به صـف  
کودکان کار اضافه شـونـد. بـکـوشـيـم            
اينها همه را به گفـتـمـان کـل جـامـعـه            

 تبديل کنيم. 
تحـصـيـل رايـگـان حـق مسـلـم هـمـه                   
ـلـي               کودکان در تـمـام سـطـوح تـحـصـي

 است.  
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نه فقط حاکمان مرتجع عراق بلکه سران جمهوري اسالمي نيز بخود ميپيچند. 
  نه توان سرکوب دارند نه توان پاسخ به نيازهاي مردم

وقتي خيزش توده هاي ميليوني مردم شروع ميشود، و سرکوبگران ناتوان 
  ميشوند، شروع به کرنش ميکنند.

شکست دولت عراق مستقيما شکست جمهوري اسالمي نيز هست. جمهوري 
اسالمي هنوز از مخمصه اتمي خالص نشده، با خيزش مردم عليه حکومت 

  همپالکي اش در عراق مواجه ميشود.
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کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي 
کارگري طي نامه اي خطاب به آي ال 
ـقـض    او از جمهوري اسالمي بخاطر ن
حقوق پايه اي کارگران اعالم شکايت 

 کرده است. 
در اين نامه به موارد مشخص آن از     
جمله محکوميت جعفر عظيم زاده و 
جميل مـحـمـدي دو تـن از رهـبـران               

هــزار امضــا بــر ســر            ٤٠ طــومــار    
سـال   ٦ خواست افزايش دستمزدها به 

ـيـم زنـدان، مـحـاکـمـه                 و سه سال و ن
مجدد بهنام ابراهيم زاده از چهره هاي 

سال  ٩ شناخته شده کارگري و صدور 
ماه حکم زندان مجدد بـراي وي،     ٤ و 

دستـگـيـري کـارگـران مـعـتـرض در               
جريان اعتراضات کارگري براي حق و 
حقوقشان از جملـه در کـارخـانـجـات          
پلي اکريل، سيمان لوشان، چادرملـو،  
دستگيري فعالين و رهبران کـارگـري     
چــون شــاپــور احســانــي راد، پــرويــن          
محمدي، محمود صالحي، ابـراهـيـم    

.. در اول مـه    .مددي و داود رضوي و
، تشديد شـکـنـجـه و آزار بـر            ٢٠١٤ 

روي محمد جراحي فعال کارگـري در    
ــز در ســال               ــري ــي تــب ، ٢٠١٥ زنــدان

دستگيري شاپور احساني راد عضـو    
هيات اجرايي اتحاديه آزاد کـارگـران       

تـحـت      ٢٠١٥ ماه مـه     ١٦ ايران در 
عنوان "تحريک کارگران لوله صفا در    
ــعــد از                    ــراض" کــه ب ــه اعــت ســاوه ب
اعتراضات بسياري آزاد شـد، اشـاره       
شده است. در بخـش آخـر ايـن نـامـه            

 آمده است:
"مــا اصــرار داريــم کــه جــمــهــوري               
اسالمي ايران گام هاي الزم را بـراي        
تطبيق با اصـول آزادي حـق تشـکـل           
بردارد. ما مطمئن هستيم که تحـقـق    
فوري ايـن امـر  زنـدگـي و کـرامـت                 
ميليون ها نفر از زنان و مردان کارگر 
ايران را بطور قابل مالحظه اي بهبود 
ـيـه را بـراي          مي بخشد. لطفا اين بيان
"کميته آزادي تشـکـل در آي ال او"                
بفرستيد تا در طول جلسه نزديکشـان  

 رسيدگي شود".
 

ـتـشـر شـده در سـايـت               به گزارش مـن
اتحاديه آزاد ايران اشاره شکايت نامه 
کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي 

و    ٢٥٠٨ کارگري به شکايات شماره 
اســت . ايــنــهــا شــکــايــاتــي            ٢٨٠٧ 

بـر اسـاس      ١٣٨٥ هستند که از سال 
گزارشات خبري تشکلها و نهـادهـاي   
مســتــقــل کــارگــري ايــران از جــملــه           
سنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت واحـد               
تهران، سنديـکـاي کـارگـران شـرکـت           
ـپـه، اتـحـاديـه آزاد                   نيشـکـر هـفـت ت
کارگران ايران، کميته پيگيري ايـجـاد   
تشکلهاي کارگري، کانون مـدافـعـان      
حقوق کارگر، کميته هماهنگي بـراي  
کمک به ايجاد تشکـلـهـاي کـارگـري،        
ـيـک      سنديکاي کارگران فلزکار مـکـان
و...، پــرونــده آن در کــمــيــتــه آزادي                

باز شـده اسـت و هـر             ILOتشکل 
ساله بـر اسـاس گـزارشـات ارسـالـي               
جديد کاملتـر شـده اسـت. از جـملـه               
موضوعاتي که از ماههاي گذشته به 
اين دو شکايت اضافه شـده اسـت بـر        
اساس نامه اتـحـاديـه آزاد کـارگـران            
ايران پيرامون دستگيري جعفر عظيم 
زاده، جــمــيــل مــحــمــدي و شــاپــور            
ـيـز           احساني راد به آي تي يو سـي و ن
گزارشـات خـبـري ديـگـر تشـکـهـاي               
مستـقـل کـارگـري جـمـع آوري شـده                
است. و مجموعه ايـن شـکـايـات از          
سوي  کنفـدراسـيـون اتـحـاديـه هـاي            
کارگري (بـخـش کـارگـري سـازمـان              
جهاني کار) به "آي ال او" ارائـه شـده           

 است. 
 

گفتني است کـه ايـن شـکـايـات هـر             
ســالــه در دو نــوبــت در مــاهــهــاي               
ارديبهشت و شـهـريـور بـررسـي مـي           
شود و دولـت ايـران مـلـزم بـه ارائـه                   
پاسخهاي الزم در رابـطـه بـا مـوارد             

 درخواستي است.
 

الزمست اشاره کنيم که "کمپين براي  
ـيـز بـه سـهـم              آزادي کارگران زندانـي ن
خود تالش کرده است که بـا رسـانـدن      
آخـريـن خــبـرهـا در مـورد کـارگــران               

زنداني و سرکوبگري هاي حـکـومـت      
اسالمي به سازمـانـهـاي کـارگـري و          
نهادهـاي انسـانـدوسـت  در سـراسـر               
جهان بيشترين حـمـايـت جـهـانـي را             
ـيـن          جلب کند. در همين راستـا فـعـال
"کمپين براي آزادي کـارگـران زنـدانـي       
هر ساله  با حضور خـود در مـقـابـل           
اجالس ساالنه سازمان جـهـانـي کـار       
آي ال او و با خواست اخراج جمهـوري  
اسالمي از اين نهاد بين المللي و بـا      
عکس هايي از کـارگـران زنـدانـي و             
آخرين اطالعات از وضـعـيـت آنـهـا            
کوشيده است، صداي کارگران زنداني 

 و کارگران و مردم ايران باشد. 
ـتـــن تـــرجــمـــه شــده شــکـــايـــت               مـ
کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي 
کارگري (آي تي يو سـي) ضـمـيـمـه            

 است.
ـيــان                هـمـه کـارگـران زنـدانــي و زنــدان
سياسي بايد آزاد شوند. احکام زنـدان   
صادر شده براي رهبران کارگري چـون  
جعفر عظيم زاده و جمـيـل مـحـمـدي        
بايد لغو شود. حکم جديد صادر شده  
براي بهنام ابراهيم زاده بايد لغو گردد 
ـيـد و شـرط آزاد              و او  فورا و بـدون ق
ـيـن و                   شود. احضـار و تـهـديـد فـعـال
رهبران کارگري بايـد فـورا مـتـوقـف          

 شود. 
ــرداد         ١٣  اوت       ٤ ،        ١٣٩٤ مـ

 ٢٠١٥  
Shahla. 
Daneshfar2@gmail.co
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ـلـي              ـيـن الـمـل شکايت کنفدراسـيـون ب
اتحاديه هـاي کـارگـري از دولـت در             

ILO 
 

از طرف کنفدراسيون هاي بين المللي 
 )ITUCاتحاديه هاي کارگري (

به گاي رايدر دبير کل سازمان جهاني 
 کار

موضوع : به روز رسـانـي شـکـايـات           
ـتـه آزاديـهـاي         ۲۸۰۷ و  ۲۵۰۸  کمـي

بــرعــلــيــه دولــت      CFAتشــکــالت   
 جمهوري اسالمي ايران
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ـيـن          دولت جمهوري اسالمي از "قـوان
ــراز                 ــوب اب ــراي ســرک ــي" ب ـت ـنــيـ امـ
ـفـاده مـي           مخالفتهاي عمومـي اسـت
ـيـغ               ـل ـب کند. بسياري از فـعـاالن بـه "ت
عليـه نـظـام" و "بـه خـطـر انـداخـتـن                      
امنيت ملي" از سـوي دادگـاهـهـاي            
انقالب بدون توجه به اسـتـانـداردهـاي     
بين المللي دادرسي محکوم شده اند. 
کارگراني کـه بـراي سـازمـانـدهـي و             
تشکيل اتحاديه هاي مستـقـل خـود      
تــالش مــي کــنــنــد مــورد اعــمــال             
خشونت آميز، بازداشت وحبس قـرار    
مي گيرند. بعضي از آنها محکـوم و     
به زندانهاي طوالني مدت مـحـکـوم      

زنـدان   ۲۰۹ شده اند، اغلب در بخش 
اوين که متعلق به زندانيـان سـيـاسـي       
است بسر مي برند. گزارش مـيـشـود     
بد رفتاري با فـعـاالن اتـحـاديـه هـاي           
کارگري توسط مقامات زنـدان زيـاد     
ـتـه                است. گزارش هـاي مـکـرر کـمـي
آزادي تشکالت سازمان جهاني کـار    
در رابطـه بـا ايـران شـاهـدي بـر ايـن                  

 وضعيت حزين ( بي حفاظ) است.

دولــت يــکــي از بــاالتــريــن افســران            
اطالعاتي عالي رتبه را به پست وزير 
کار منصوب کرده است. اطالعات و 
پرسنل امنيتي در وزارت کار کـامـال   
مســتــقــر مــي بــاشــنــد و عــوامــل             
اطالعاتي اغلـب در مـحـل کـار بـر              
فعاليت هاي کارگـران نـظـارت و بـه           
دولت و کارفرما اطالع رسـانـي مـي      

 کنند.

کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي 
)، هــمــگــام بــا      ITUCکــارگــري (   

تعدادي از فدراسيون هـاي اتـحـاديـه         
)، همبسته بـا   GUFsهاي جهان (

تشکالت مستقل کارگـري در ايـران       
براي بهبود اين وضعيت تالش و کـار  
کرده اند. گاها هيئت هاي نمايندگـي   
آي تي يو سي و فدراسيونهاي جهاني 
ـنـده دائـم                  ـيـون) بـا نـمـاي (گلوبال يون
جمهوري اسالمي ايران در سـازمـان       

ملل متحد و ديگر سازمان هاي بين 
المللي در ژنـو مـالقـات کـرده و در               
بسياري از موارد نگراني هـاي خـود       
از موارد نقض حقـوق کـارگـران و از          
جمله حق آزادي تشکل بيان نموده اند 
که بي فايده بوده است. ما اطالعـات   
تکميلي را در دو مـورد (شـکـايـات          

) که در حال حاضر  ۲۸۰۷ و  ۲۵۰۸ 
در کميته آزادي تشکل در رابـطـه بـا        

 ايران قرار دارد را ارائه مي کنيم.
 

 زنداني کردن -الف

کــمــيــتــه آزادي تشــکــالت ســازمــان        
جهاني کار به اين نتيجه رسيده اسـت    
ــعــددي فــعــاالن              کــه در مــوارد مــت
ـيـت                 تشـکـالت کـارگـري بـراي فـعـال
مسـالـمــت آمـيــز خـود بـازداشـت و               
ـقـض           زنداني شده اند که ايـن عـمـل ن
پـايــه اي حـق آزادي تشــکـل اســت.              
ـتـه آزادي تشـکـل          عالوه بر اين، کمي
همواره از جمـهـوري اسـالمـي ايـران          
خواهان آزادي سريع فعاليـن و سـايـر        
زندانياني که به اطالع کميته رسـيـده     
اســت بــوده و بــايــد بــالفــاصــلــه بــه              
اتهامات آنها پايان دهد (بـه عـنـوان       

ـتـه     ۲۵۰۸ مثال، مورد شکايت  کمـي
آزادي تشکل). در زير مـوارد جـديـد      

 اضافه شده است.
 

 پرونده جعفر عظيم زاده

، جـعـفـر عـظـيـم           ۲۰۱۵ فوريه  ۸ در 
زاده، رئيس اتحاديـه آزاد (اتـحـاديـه          
آزاد کارگران ايران) و جميل محمدي  
عضو هيات مديره اتحـاديـه آزاد در       

دادگاه انقالب به ترتيب بـه   ۱۵ شعبه 
ســـال حـــبـــس بـــراي            ۶ و        ۳/۵ 

فعاليتهاي اتـحـاديـه کـارگـري خـود             
ـنـده     محکوم شدند. آنها هماهنگ کن

ــن        ـي ـپـ ــمـ ــراي        ۴۰۰۰۰ ک امضــا ب
درخواست افزايش حـداقـل دسـتـمـزد        

 بودند.
 

به طور خاص، آقاي عـظـيـم زاده بـه           
ـبـانـي بـه قصـد                 اتهام جمع آوري و ت
اقدام عليه امنيت ملي و بـرهـم زدن       

�'را�ی�ن  ی� ا��&&% "
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قـانـون      ۶۱۰ نظم عـمـومـي (مـاده            
سال ، و بـه       ۵ مجازات اسالمي) به  

ـيـه نـظـام جـمـهـوري                 اتهام تبليـغ عـل
قانون مجازات  ۵۰۰ اسالمي (ماده 

اسالمي) به يک سال زندان مـحـکـوم     
ـيـن از عضـويـت در                  شد. او هـمـچـن
احزاب و گروه هاي سياسي و فعاليت 
از طريق اينترنت و رسـانـه بـه اتـهـام            

 ۲۳ فعاليت هاي غير قانوني (مـاده     
از قانون مجازات اسالمي) به مدت  

 دو سال منع شده است.

عطف (مراجعه ) به تصويـب نـامـه        
پنج صفحه اي برعليه او که در زير به 
کــارهــاي وي اشــاره شــده اســت در              

 قضاوت نهايي است.

موسس اتحاديه آزاد کارگـران ايـران،     
ـيـکـارشـده و           اتحاديه ملي کارگـران ب
کميته پيگيري تشکيـل تشـکـلـهـاي        

 آزاد
هدايت کارگران به تظاهرات در سال  

 ۲۰۰۵ 

ـيـمـايـي روز جـهـانـي             شرکت در راهپ
 ۲۰۰۹ کارگر در پارک الله در سال 

سازماندهي، برنامه ريزي و مديريـت  
تجـمـعـات کـارگـري در طـي دولـت                
کنوني و تـهـديـد بـه فـراخـوان بـراي                  
تــظــاهــرات و اعــتــصــابــات مــارس         

 ۲۰۱۳ 

امضـــا از        ۴۰۰۰۰ جـــمـــع آوري       
کارگران براي طومار حداقل دستمـزد  
و رهــبــري تــظــاهــرات در خــارج از             

 مجلس و وزارت کار

تهديد به برگزاري تجمع روز جـهـانـي      
کارگر امسال در خارج از وزارت کـار    
در اعتراض به اعالم سـطـح حـداقـل         
دستمزد، که زير هزينه هـاي زنـدگـي      

 است،

ـنـدگـي از                 تسليم شـکـايـت، بـه نـمـاي
نفر از کارگران، در رابـطـه بـا         ۱۰۰۰ 

سعيد مـرتضـوي (دادسـتـان سـابـق              
دادگاه انقالب اسالمي، و دادسـتـان       
کل تهران)، و ديگران که از صـنـدوق    

ـيـارد        ۳۰۰۰ رفاه اجتماعي تـا     ـل مـي
 تومان اختالس کردند

ـيـه اصـالحـات           هدايت تظاهرات عـل
 ضد کارگري در قانون کار

نشــســت بــا ديــگــر ســازمــان هــاي            
مستقل کارگري از جمله سـنـديـکـاي     
کارگران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي            
تـهـران وحـومـه، اتـحـاديـه کـارگــران               
نيشکر هفت تپه، کميته هماهـنـگـي    
بـراي کــمـک بــه ايـجــاد تشـکــلــهــاي             
ـيـگـيـري تشـکـيـل             کارگري، کميته پ
تشکلهاي آزاد کارگري، مصاحبه بـا    
وب سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران 

ـيـن          و تعدادي از رسانه هاي خـبـري ب
 المللي.

مابا خبر مي باشيم که آقاي عـظـيـم      
ـقـه (         ـي  ۲۰۰ زاده مجموعا با قيد وث

 ۶۰۰۰۰ ميليون تومانـي، مـعـادل        
ژوئــن ســال       ۱۱ دالر امــريــکــا در         

از زندان آزاد شده اسـت). بـا        ۲۰۱۵ 
اين حال، به نظر مـي رسـد کـه هـمـه            
ـيـه او در                اتهامات عـنـوان شـده عـل

 انتظار وي باقي مي باشد.
 

 ديگر موارد

، حکم بهنام ابـراهـيـم      ۲۰۱۴ در سال 
ـيـم               زاده يک بار ديگر بـه نـه سـال و ن
تمديد شد. او پنج سال در زندان بـوده     
و اخيرا به اتهام تباني بر عليه نظام و   
براي ارتباط با احمد شهيد و سازمان 

ــق ايــران             MEKمــجــاهــديــن خــل
 محکوم شده است.

 
پلي اکريل يک شرکت متخصـص در    
ـيـک و             ـل ـبـه اکـري ـن توليد پلي استر و پ

کـارگـر در زيـر           ۱۵۰۰ فيبر اسـت.     
مجموعه ده واحـد از شـرکـت هـاي               
تابعه جداگانه شاغل بودند. مديريـت   
ـتـهـاي            ـي شرکت تصميم گـرفـت فـعـال
شرکت را به واحدهاي بيشتري تقسيم 
کند، و کارگران شرکت هاي تابعـه را    
مجـبـور کـردنـد کـه قـرارداد دوبـاره                
ـيـت          ببندند. اين عمل به لـحـاظ امـن
شغلي نگراني هـاي زيـادي را بـراي            
کارگران بوجود آورد کـه مـنـجـر بـه              
اولين تظاهرات کارگران پرواکريل در   

ــر و تــجــمــعــات            ۳۰ تــاريــخ     اکــتــب
 ۵ و  ۳ و  ۲ اعتراضي آنان در روزهاي 

شد. در گـزارش        ۲۰۱۳ نوامبر سال 
خبرگزاري کار ايران (ايلنا) "دور دوم      
ـلـي اکـريـل در                تظاهرات کـارگـران پ

نوامبر در اصفهان، بيشتر  ١٦ تاريخ 
براي امنيت شغلي آغاز شد. بيش از  

 ۱۸ نفر از کارگـران در تـاريـخ           ۷۰۰ 
نوامبر شب را در مسـجـد کـارخـانـه          
ـنـد کـه تـعـداد            گذراندند. منتظر مان
بيشتـري از هـمـکـارانشـان بـه آنـهـا                 

ـفـر از        ۱۰۰۰ بپيوندند. در حـدود          ن
کارگران روز بعـد بـه اعـتـراض خـود            
ادامه دادند. تظاهرات بـا تـجـمـع در         

و  ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۷ محوطه کارخانه در 
نوامبر ادامه يافـت." سـپـس در           ۲۰ 

مــاده اي، کــارگــران         ۱۰ نــامــه اي      
خواستار استعفاي برخي از اعضـاي      
هيئت مديره اين شرکت و تجديد نظر 
ـيـت مـديـره شـدنـد.             در اقدامات هـئ
کارگران همچنين خواستار بـازگشـت   
بـه کـار هـمـکـاران خـود در شـوراي                  
ـتـهـاي      ـي اسالمي کار که به دليل فعال

اتحاديه اي اخراج گرديدند شدند. اين  
شرکت شوراي اسـالمـي کـار را يـک           
سال و نيم پيش تعطيل کرده و فعاالن 
مرتبط با شورا را از شـرکـت اخـراج          

نوامبر روزانه ازسـاعـت    ۲۱ نمود. از  
بعـد از ظـهـر         ۴ تا  ۳ صبح و  ۸ تا  ۷ 

تظاهرات اعالم شده بـود. در هـمـان         
روز، چهار نفر ازکارگران پلي اکـريـل،   
جــواد لــطــفــي، عــبــاس حــقــيــقــي،           
کيومرث رحيمـي و احـمـد صـابـري            
دستگير و به شهرستان دسـتـگـرد در      

کيلومتري شمال اصفهان منتقل  ۱۳ 
 شدند.

دســامــبــر    ۲۹ در روز يــکــشــنــبــه،         
کـارگـران کـارخـانـه سـيـمـان              ۲۰۱۳ 

لوشان در شهرسـتـان رشـت در جـلـو            
اداره اسـتـانـداري بـراي اعـتـراض بـه              
بسته شدن کارخانه تظاهرات کردند . 
آنــهــا تــوســط نــيــروهــاي امــنــيــتــي          

 بازداشت شدند.

، دادگــاه ديــگــري       ۲۰۱۴ در ســال      
چهارنفراز کارگران پتروشيـمـي را بـه        
پنجاه ضربه شالق و شش مـاه زنـدان     

 محکوم کرد.

جميل محمدي به سه  ۲۰۱۴ در سال 
سال و نيم حبـس تـعـزيـري مـحـکـوم            
شد. او عضو هيات مديره اتـحـاديـه       

 آزاد کارگران است

، مـــيـــالد    ۲۰۱۵ در اول مـــارس          
درويش زماني که گروهي از معلمـان  
ـقـه            در اعتراض به بـررسـي طـرح طـب
بندي مشاغل در مـقـابـل مـجـلـس             

 شوراي اسالمي بازداشت شد.

ـنـج     ۲۰۱۵ آوريل  ۵ در  ، يک دادگاه پ
ـيـل                    نفـر ازکـارگـران مـعـدن را بـه دل
اعتراض، به يک سال زنـدان و ضـربـه        
شالق براي "اخالل در نظم عـمـومـي"       
محکوم کـرد؛ کـارفـرمـايـان شـرکـت            
معدن اين پنج تـن ازکـارگـران را بـه             
عنوان رهبران تظاهـرات مـعـرفـي و         
خواسته بودند که با آنـهـا بـا جـديـت            

 برخورد شود. 

در طول دو سال گذشته، بيش از يـک      
هزار نفر از کارگران معدن سنگ آهن 
چادرملو، واقع در استان مرکزي يـزد    
، براي اعتراض به اخراج دستجمـعـي   
ـيـن يـک سـري تـجـمـع ،                 و حقوق پاي
تظاهرات و اعتصاب برگزار کـردنـد.     
ده ها تن از کارگران دستگير و يـا بـه     
درخـواسـت کـارفـرمـايـان بـه دادگــاه              

ـفـر ه از        ۳۸ احضار شدند. يک گروه   ن
ــه                ــوري ــران در ف ــن کــارگ  ۲۰۱۴ اي

دستگير شدند، اما چند روز بعد آزاد 
ـيـز              ۳۱ شدند. گـروه      ـفـره ديـگـري ن ن

ازکــارگــران بــودنــد کــه در يــک ســال            

 گذشته به دادگاه احضار شدند.

، دولـت    ۲۰۱۴ در اول ماه مـه سـال       
شاپور احساني راد، پروين محمدي و 
کارگران ديگر اتوبوسـرانـي تـهـران را         

 بازداشت کرد.

، فعال کارگري محمد ۲۰۱۵ در سال 
جراحي بارها مورد آزار و اذيـت در          
زندان مرکزي تبريز قرار داشته اسـت.  
اومتهم به تهديد عليه امنيـت مـلـي      
شـده اسـت. او در زنـدان تــبـريــز در                  
معرض تهديد و آزار و اذيـت تـوسـط      
مــامــوران زنــدان اســت. او بــدلــيــل            
خستگي از بـي خـوابـي و از دسـت               
دادن هـوشـيـاريـش رنـج مـي بـرنــد.                
نگهبانان زندان به درخواست هـاي او    
براي مراقبت هاي پزشکي توجه نمي 

 کنند.

شاپور احساني راد، عضـو اجـرايـي          
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران در روز            

توسط  ۲۰۱۵ ماه مه سال  ۱۶ شنبه 
نيروهاي امنيتي جمهوري اسـالمـي     
دستگير شد. او به دسـتـور دادسـتـان        
ساوه دستگير و به "تحريـک کـارگـران       
کارخانه لوله نورد صـفـا در سـاوه بـه           
ــهــم شــده بــود. مــا                 اعــتــراض" مــت
همچنين در جريان هستيم کـه آقـاي       
ـقـه         ـي ـيـد وث احساني راد به تازگي با ق

 آزاد شد.

مــحــدوديــت کــارگــران در حــق           -ب
تشـکــيــل و پــيـوســتــن بــه اتـحــاديــه            

 خودشان

، ۲۸۰۷ و      ۲۵۰۸ در زمينه موارد   
در مــيــان ســايــر مــوارد ، نــگــرانــي            
تعدادي از دادخواهان است که قصور
(ممـانـعـت) دولـت بـطـور قـانـونـي                   
وعملي در اجـازه بـه کـارگـران بـراي              
تشـکــيــل و پــيـوســتــن بــه اتـحــاديــه            
انتخابي شـان را مـطـرح کـرده انـد.                
کارگران متعددي از شکـل گـيـري و        
ـتـخـابـي خـود             پيوستن به اتحـاديـه ان
منع مي شوند. ما ازپرداختن دولـت     
به اصالحات قانون کـار وهـر يـک از          
مسائل مطرح شده بـي اطـالع مـي          

 باشيم.
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ما اصرار داريم که جمهوري اسالمي 
ايران گام هاي الزم را براي تطبيـق بـا     
اصول آزادي حق تشکل بـردارد. مـا        
مطمئن هستيم که تحقق فـوري ايـن       
امر  زندگي و کرامت ميليون ها نفـر  
از زنان و مردان کارگر ايران را بـطـور     
قابل مالحظه اي بهبود مي بـخـشـد.    
لطفا اين بيانيه را براي "کميتـه آزادي     
ـيـد تـا در            تشکل در آي ال او" بفـرسـت
 طول جلسه نزديکشان رسيدگي شود.

 
ـيـن        –امضا  دبير کل کنفدراسيـون ب

 المللي اتحاديه هاي کارگري
 

بــرگــرفــتــه از ســايــت اتــحــاديــه آزاد           
 ٩٤ مرداد  ١٢  -کارگران ايران
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