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�@ )	 یP ه�ف!�C دو  
ـه اروپـا و جـنـبـش             موج پناهندگي ب
مردمي که در حمايت و کمک رساني 
به پناهندگان شکل گرفته اسـت يـک       
سئوال اساسي را در اذهان عـمـومـي      
مطرح و برجسته کـرده اسـت: ريشـه           
 مساله چيست و راه حل کدامست؟  

 
مردم شريفي که در آلمان و ساير         
کشورهاي اروپائي در يک حرکت بي        

نظير و شوق آور به کمک پناهندگان           
برخاسته اند در مورد باز کردن                   
مرزها، استقبال از پناهجويان و               
پذيرش آنها، فراهم کردن مسکن              
مناسب و خدمات رفاهي براي                 
پناهجويان و غيره هيچ ترديد و                  
ابهامي ندارند. اين جنبش عظيمي         
است که نه تنها دولتها را براي                     
حمايت از پناهندگان تحت فشار قرار   
داده و به عقب رانده است بلکه خود            

راسا و مستقيما دست اندر کار کمک       
رساني و سازماندهي  نقل و انتقال و          
اسکان دادن به  پناهندگان شده                  
است. خود پناهجويان نيز نقش                
برجسته اي در شکلگيري اين جنبش       
داشته اند. پناهجوياني که                         
نميخواهند و نخواسته اند به اميد             
کمک دولتها و سازمانهاي بين                  

اردوگاههاي المللي در کمپ ها و              
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پناهندگي براي ماهها و سالها در              
انتظار بمانند. امري که تا امروز                 
جزئي از روند متعارف پناهجوئي و          
پناهنده پذيري بوده است. ازين نقطه          
نظر نيز موج جاري پناهندگي و                  
حمايت از پناهجويان   در مبارزه                 
هميشگي حزب ما و نهادهاي مدافع       
پناهندگان  نظير فدراسيون سراسري        
پناهندگان ايراني در حمايت و دفاع از        
حقوق پناهجويان و مبارزه براي                 
برسميت شناسي حقوق آنان بعنوان           
شهروندان متساوي الحقوق در                   
کشورهاي ميزبان فصل تازه اي باز            
ميکند. در اين شرايط تازه، تا آنجا            
که به مساله پناهجويان بعنوان                  

و اين بار خوشبختانه نه             -قربانيان   
قربانيان خاموش و دست بسته، بلکه        

مربوط ميشود،      -فعال و معترض     
وظيفه ما شرکت و دخالتگري فعال           
در جنبش حمايت و کمک رساني به            
پناهجويان و اعمال فشار به دولتها            
براي پذيرش فوري و تامين شرايط             
يک زندگي انساني براي آنها و در گام           
بعدي برسميت شناسي و تامين                 
حقوق پناهندگان بعنوان شهروندان           

 متساوي الحقوق است.
اما در دل اين شرايط و دقيقا به            
اين علت که مساله موج انساني                 
آوارگان و روي آوري شان به اروپا به               
يک موضوع سياسي و اجتماعي در          
غرب تبديل شده است اين سئوال                
بجلو رانده ميشود که براي حل ريشه          
اي مساله چه بايد کرد؟ جنبش توده           
اي حمايت از پناهجويان بيش از                 
پيش اين سئوال را در برابر خود قرار            
ميدهد که چه عواملي باعث شده              
است هزاران انسان، از کودک و زن و             

مرد و پير و جوان خانه و کاشانه خود           
را رها کنند و با بجان خريدن بيشترين        
خطرات خود را به اروپا وشرايط  امن          
تري براي زندگي کردن برسانند؟ اين           
سئوال مطرح ميشود که براي حل              
ريشه اي مساله اين موج عظيم                  
آوارگان که از سوريه و افغانستان و              
ديگر کشورهاي خاورميانه به اروپا           
روي مي آورند چه بايد کرد؟ اين يک             
موضوع مورد بحث رسانه ها و                  
مقامات دولتي در اين روزها است            
اما علت واقعي مساله و بويژه راه حل        
آن نه تنها در اين اظهار نظرهاي                   
رسمي بيان نميشود بلکه برعکس            
انکار و کتمان و تحريف ميشود.               
براي يافتن پاسخ به بحث و تحليل               
چنداني نياز نيست. کافي است به              
جنبش توده اي توجه کنيم که امروز           
در عراق، در قلب فاجعه اي که                     
ميليونها نفر را بي خانمان و آواره                 
کرده است، شکل گرفته و در حال                
پيشروي است: جنبش سکوالريستي      

 توده هاي مردم!   
از حدود دو ماه قبل مردم عراق           
عليه دولت و نيروها اسالمي و قومي       
و با خواست سکوالريسم و جامعه             
مدني جنبش اعتراضي وسيعي را           
آغاز کرده اند. اين جنبش از نقطه نظر         
تقابل مستقيم مردم با دولت و دارو            
دسته هاي اسالمي و طرح صريح               
سکوالريسم  و مدنيت يک حرکت بي         
نظير در خاورميانه است. حتي در              
انقالبات منطقه که ديکتاتوريهائي         
نظير رژيم مبارک و بن علي را بزير               
کشيدند مقابله با نيروهاي قومي و           
مذهبي و خواست سکوالريسم و               
جامعه مدني چنين برجسته و صريح        
و در ابعادي گسترده و توده اي مطرح          

نبود. علت هم روشن است. جامعه            
عراق بدنبال يورش دولت آمريکا و            
موتلفينش به ميدان تاخت و تاز                 
نيروهاي اسالمي و قومي اي تبديل          
شده است که  شيرازه جامعه را از هم            
پاشانده و زندگي توده مردم را به                   
جهنم غير قابل تحملي تبديل کرده            
اند. جنبش سکوالريستي توده مردم       
در عراق يک پاسخ برحق و راديکال و           
پيشرو به اين شرايط فاجعه بار در                
کشور عراق است. تاثيرات اين                   
جنبش دقيقا بخاطر فراتر رفتن از              

 -دولت عبادي   -برکناري يک دولت      
و مضمون ضد اسالمي و                            
سکوالريستي اش از عراق فراتر                
ميرود و سوريه و يمن و ايران و                      
عربستان و ساير کشورهاي اسالمزده      
در کل خاورميانه و شمال آفريقا را در          

 بر ميگيرد.  
شرايط فاجعه باري که امروز در          
منطقه شاهد آن هستيم حاصل                  
جنگ و کشمکش و رقابت و درگيري        
ميان نيروهاي سياهي نظير داعش و        
بوکوحرام و انواع دار و دسته هاي                
سني و شيعه و نيروهاي قومي و                 
عشيره اي و دولتهاي حامي آنها از             
جمهوري اسالمي و دولت عبادي در         
عراق، و دولتهاي عربستان و ترکيه و         
افغانستان  گرفته تا دولت روسيه و             
آمريکا و متحدين آنهاست. موج              
بيخانماني و آوارگي و پناهندگي که          
امروز بعنوان "بحران پناهنگي" و يا           
"بحران پشت مرزهاي اروپا" ناميده           
ميشود در واقعي يک فاجعه انساني          
دست ساز اين نيروها است. بر متن            
اين شرايط و در پاسخ به اين شرايط             
است  که دو جنبش توده اي و                        
انساني، جنبش سکوالريستي در             
عراق و جنبش حمايت از پناهندگان          
در کشورهاي اروپائي شکل گرفته            

است. جنبش دوم را همه ميشناسند،       
در مدياي اجتماعي و در صدر اخبار         
است چرا که موج آوارگان بحران را به           
مرزهاي اروپا کشانده است، اما از             
جنبش اول خبر چنداني در رسانه ها           
نيست. بيش از يک ماه است که  توده           
هاي ميليوني مردم  در بغداد و ساير          
شهرهاي عراق با  شعار "نه شيعي نه           
سني حکومت سکوالر" به خيابانها         
ميريزند، به مراکز اسالمي حمله               
ميکنند، خواهان تعقيب فاسدين و          
"تاجران مذهب" ميشوند، اما افکار        
عمومي مردم غرب و حتي  منطقه           
از آن بي خبر نگهداشته شده است.              
اکنون بر متن جنبش عظيم حمايت           
از پناهندگي بايد مبارزه مردم عراق         
را معرفي کرد، افکار عمومي را                
مطلع ساخت  و براي جنبش                        
سکوالريستي در عراق حمايت                 

 جهاني جلب کرد.  
جنبش سکوالريستي در عراق و       
جنبش   حمايت از پناهندگان دو روي        

يک سکه و مکمل يکديگرند. يکي با       
عوارض فاجعه خاورميانه و ديگري         
با نيروهاي باعث و باني اين فاجعه در        
افتاده است. بايد دست اين دو جنبش        
را در دست هم گذاشت. جلب و بسيج         
حمايت جهاني از مباره مردم عراق            
يک رکن مهم پاسخ انساني به مساله          
پناهندگي است. اين وظيفه عاجل و         
مبرمي است که حزب ما و هر نيروي         
سکوالر و مدافع حقوق پناهنگي در         
همه کشورها بايد در دستور کار خود         

   قرار بدهد.  
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ـيـام،      بهنام ابراهيم زاده، محمد زارع پ
رسول حرداني، مسعود عرب چوبدار، 
حجت حاتمي، ايـرج حـاتـمـي، فـريـد           
آزمــوده، رضــا کــاهــن، عــلــي رضــا           
فراهاني، عـلـي مشـهـدي کـاظـمـي،            
 بهزاد فراهاني، مهدي فراهني شانديز
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مــحــمــد ســعــيــد حســيــن زاده            
موحد، پيمان عارفي، اسماعيـل  
گرامي مـقـدم، عـلـيـرضـا گـلـي               
پور، امير هوشنگ نوايي دکـتـر     

  هاشمي راد، عليرضا احمدي
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جعفر اقـدامـي،    ۴بند  ۱۲سالن 
ــر               ــب ــي اک ــازي، عــل ــامــران اي ک
باغاني، سعيد پورحـيـدر، خـالـد       
حرداني، جمال الدين خانـجـانـي،    
هوشنگ رضايي، سعيد رضـوي    
فقيه، حمزه سواري، سيد محـمـد   
ســيــف زاده، بــهــزاد عــرب گــل،         
بهروز عزيـزي تـوکـلـي، فـرشـيـد            
فتحي، سـعـيـد مـدنـي، عـفـيـف             
نعيـمـي، فـرهـاد فـهـنـدژ، پـيـام                 
مرکـزي،فـرهـاد اقـبـالـي، ايـقـان             
شهيدي ، کيوان رحيميان، سعيد 

  شيرزاد
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ــاوري                ــاب ــاســف و ن در کــمــال ت
شاهرخ زمانـي فـعـال کـارگـري،          

شهريور بـنـابـر     ۲۲روز يکشنبه 
بر گزارش بهداري زندان در اثـر      
ــدان                ــري در زنـ ــغـ ــه مـ ــتـ ــکـ سـ
گوهردشت درگذشت. اين کارگر  

ساله  ۱۱زنداني که دوران حبس 
خود را در اين زندان سپري مـي    
کرد همبند معـلـمـان دربـنـد در          

زندان گوهردشت بود.  ۱۲سالن 

وي به عنوان يک کنشگـر فـعـال      
بارها از خواستـه هـاي صـنـفـي          
معلمان حمـايـت نـمـود. کـانـون            
صنفي معلمان ايران فقدان ايـن    
فــعــال کــارگــري را بــه خــانــواده          
محترم وي و فعـاالن و جـامـعـه         
ــران تســلــيــت مــي             کــارگــري اي

  .گويد
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شــاهــرخ زمــانــي از چــهــره هــاي          
شناخته شده  و محبوب کـارگـري در       

شهريور جانباخت. مـرگ  او        ٢٢ روز 
که يکپارچه شور زندگي بود ناگـهـانـي    
اتفاق افتاد و هـمـگـان را تـکـان داد.            
شاهرخ سمبل آزاديخواهي و انسانيـت  
در تمام طول زندگي و مبارزه اش، چـه  
ـا در درون زنـدان بـود.                   در بـيـرون و ي
ـاع       شاهرخ را بخاطر مبارزاتش در دف
از حـقـوق کـارگـر و حـقـوق انسـانـهـا                  

سـال حـکـم         ١١ زنداني کردند، بـه او      
ــر                     ــدان زي ــد. او را در زن ــدان دادن زن
بيشترين فشار و شـکـنـجـه هـا قـرار               
دادند. از اين زندان به آن زندان و از ايـن   
بند به آن بند تبعيدش کردند. بارهـا و     
بارها جانش را تـهـديـد کـردنـد، امـا                
شاهرخ در هرجـا و در هـر شـرايـطـي              
نداي آزاديخواهي را سر داد و پيامـش  
اتحاد و تشـکـل بـود. شـاهـرخ بـراي                
جانيان اسالمي امان نگـذاشـتـه بـود.       
پيامهاي تيز و کوبنـده اش از زنـدان،         
عليه اعدام، عليه سـرکـوبـگـري هـاي        
رژيم، در دفاع از حـقـوق زنـدانـي، در             
دفــاع از حــقــوق کــارگــر، مــعــلــم  و               
ـارزات بــرحــق مــردم، يــک آن                   ــبـ م
حکومـت اسـالمـي را رهـا نـکـرد و                 
ــم                  ــغــي در چشــم رژي ــي ــچــون ت ــم ه
بود.آخرين پـيـام شـاهـرخ خـطـاب بـه               
معلمان بخاطر مبارزات درخشانشـان  

 و در حمايت از معلمان زنداني بود.
کساني چون شاهـرخ چـهـره درون        
زندانها را دگـرگـون کـردنـد. شـاهـرخ                
سخنران برگزاري اول مـاه مـه هـا در            
ـانـيـه          ـا بـي زندان بود. او از درون زندان ب
هايش صداي همه زندانيان سياسـي و    
زندانيان در بند بـود. شـاهـرخ در ايـن            
بيانيه ها کل تـوحـش سـرمـايـه داري            
حاکم را به چالش ميکشـيـد و عـلـيـه          
کـل دسـتـگـاه قضـايـي حـکـومـت و                  
بيدادگري هايش، سخـن مـيـگـفـت و          
يکدم آرام نـداشـت. داسـتـان زنـدگـي                

 شاهرخ يک حماسه بود.
با شنيدن خبر درگذشت شـاهـرخ،   
انگـشـت اتـهـام از سـوي کـارگـران و                  
همبندانش و از سوي هـمـگـان بسـوي       
حکومت اسالمي نشانه رفـت. حـرف      
همه اينست کـه جـمـهـوري اسـالمـي             
مسئول جانبـاخـتـن و مـرگ اوسـت.            
حــکــومــت مســئــول جــان زنــدانــيــان         
سياسي و همه زندانيان دربـنـد اسـت.        

رژيمي که کارگـر را بـخـاطـر مـبـارزه             
براي خواستهايش برحقش بـه اسـارت       
مــيــگــيــرد، ســالــهــا او را در زنــدان              
ـات       نگاهداشته و از اوليه ترين امـکـان
زيستي محروم ميکند، زنداني را زيـر  
شکنجه روحي و جسمي هر روز قـرار      
داده و بدن و جانش را به تحليل مببرد 
و حـتـي دارو و درمـان را از او مـي                   
برد،. مـتـهـم اصـلـي و مسـئـول هـر                    
آسيبي است که بـه زنـدانـي وارد آيـد.           
کارنامه اين حکومت، پر از جنايـت و    
کشتار است. اين رژيم زيـر شـکـنـجـه           
ـانــي چــون                  آدم کشــتــه اســت، کسـ
ستاربهشتي، اکـبـر مـحـمـدي، رضـا           
محسني، هدا صابر، زهـرا کـاظـمـي،       
محسن دکمه چي، مـنـصـور رادپـور،       
ـلـو و عـلـيـرضـا کـرمـي                   افشين اسـان
خيرآبادي در همين زندان رجايي شـهـر   
و بدست اين حکومت  به قتل رسـيـده     
اند. از اينـروسـت کـه امـروز خـانـواده              
ـار               شاهرخ شـکـايـت دارنـد و خـواسـت
رسيدگي به علـت مـرگ او در زنـدان            

 هستند.  
شاهرخ عزيز را از دسـت داديـم،           
اما نکته قابل توجه و شـورانـگـيـز در       
اين ميان، پاسخ کارگران و جامعـه بـه     
اين جنايت است. فرياد اعتراض عليه  
جمهوري اسالمي و دسـت انـدرکـاران      
آن در زنــدان و در بــيــرون از زنــدان                   
بسرعت بلند شـد و در ايـران و هـمـه               

 جهان طنين انداز شد.  
تشکل کارگري، اتـحـاديـه     ٧ پيام 

آزاد کارگران ايران، سنديکاي کارگـران  
نيشکر هفت تپه،  سنديکاي کارگـران  
نقاش استان البـرز، کـانـون مـدافـعـان           
حقوق کارگر، کميته پيگـيـري ايـجـاد       
تشکلهاي کارگري، کميته هماهنگـي  
بــراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي           
کارگري و هيات بازگشائي سنديکـاي  
کارگران نقاش تهران تحت عنوان  مـا    
مرگ شاهرخ زماني را به پرچمي براي 
اتحاد و همبستـگـي کـارگـري کـه او            
پيشتازش بود تبديل خـواهـيـم کـرد"،        
حکايت از باز شدن سرفصـل جـديـدي      

 در مبارزات کارگري است.  
ـانـيـه آمـده                 در بخشـي از ايـن بـي
است: "علت مرگ شاهرخ را مقامات   
رسمي هر چه اعالم کنند از نـظـر مـا        
مسئوليت مستقيم آن تماما بر عهـده  
ـا تـحـمـيـل بــرده                     کسـانـي اسـت کـه ب
وارترين شرايط بر مـا کـارگـران، حـق           

تشکل يابي و مبارزه براي يک زندگـي  
بــهــتــر را نــيــز از مــا ســلــب کــرده و                 

هاي شريف و بـزرگـي هـمـچـون           انسان
هـا     شاهرخ زماني را بـه گـوشـه زنـدان        

 افکنده اند". و ادامه ميدهد:
"شاهرخ زماني هيچ جـرمـي جـز         
دفاع از حقوق هـم طـبـقـه اي هـايـش             
مرتـکـب نشـده بـود. او نـه صـاحـب                   
منصب بود، نه اختالس کرده بود، نـه    
کوچکترين لطمه اي به کسي زده بـود      
و نه شريک دزدان و غارتگران بـود. او       
يک کارگر نقاش، از اعضـاي شـوراي         
نمايندگان کـمـيـتـه پـيـگـيـري ايـجـاد               
تشکلـهـاي کـارگـري، عضـو هـيـات              
بازگشائي سنديکاي کارگران نقـاش و    
عضو افتخاري سـنـديـکـاي کـارگـران         
نقاش استان البرز و از بـنـيـان گـذاران         
معنوي اين سنديکا بود که در خـرداد    

به دليـل مـبـارزاتـش        ١٣٩٠ ماه سال 
براي احقاق حقوق کـارگـران بـه زنـدان           
افکنده شـد. امـا زنـدان بـراي انسـان                 
ـان   جسور و بزرگي همچون شاهرخ، پاي
مبارزه و حق طلبي نبود. او در طـول         

ســال دوران زنــدان، تــا          ٥ نـزديــک بـه       
آخــريــن نــفــس هــايــش در يــکــي از              

هاي دو نفره زنـدان گـوهـردشـت،        سلول
ـاز          لحظه اي از مبارزه و حق طـلـبـي ب
نــايســتــاد. نــه ديــوارهــاي زنــدان، نــه            
دادگاه، نه سرکوب و نه اعمال فشار از   
ـان        ـان سوي مامورين امنيتي و زنـدانـب

هـاي     قادر به زدن مهر سکوت بـر لـب    
ــدون ذره اي                   ــد. او ب شــاهــرخ نشــدن

نمائي، با جسارت و صالبت بـي     بزرگ
ـاومــت و                   نــظــيــرش مــظــهــر مــقـ

جوئي طبقه کارگـر ايـران بـراي         مبارزه
خالصي از ستم و اسـتـثـمـار بـود." و            
بدين ترتيب کارگران با چنين عظمتـي  

 ياد شاهرخ را گراميداشتند.
ـانـيـه        نظير همين کلمات را در بـي
ـاد       هاي بسياري که در گراميـداشـت ي
شــاهــرخ مــنــتــشــر شــده و در واقــع              
کيفرخواستي عليه توحش حـکـومـت    
سرمايه داري حاکـم و  کـل مـاشـيـن              
ـايـتـش اسـت، را مـي                سرکوب و جـن

 بينيم.
از جمله بيانيه زندانيـان سـيـاسـي       
دستگاه دو رجايي شهر، بيانيه کـانـون   

ـانـيـه جـمـعـي از            صنفي معلمـان،     بـي
 ۷ زندانيان سياسي و امـنـيـتـي بـنـد               

ـانـيـه رهـبـران کـارگـري             زندان اوين، بي
چون جعفر عظيم زاده، و شـخـصـيـت         

هــاي ســيــاســي و احــزاب ســيــاســي            
 مختلف است.   

در روز بــعــد از مــرگ شــاهــرخ              
 ۱۲ زندانيان سياسـي نـيـز در سـالـن              

زنـدان رجــايــي شــهــر کــرج يــاد او را               
گراميداشتند و از مبارزات شاهـرخ و    
از خاطراتشان با او گـفـتـنـد و سـرود              

   تاريخي مرغ سحر را خواندند.
شهريور روز وداع با شاهرخ و  ٢٤ 

روز خاکسپاري پيکر او در آرامسـتـان   
وادي رحمـت تـبـريـز بـود. عـلـيـرغـم                 
ـلـفـنـي              تهديد خانواده اش و تـمـاس ت
اطالعات رژيم با فعالين کـارگـري در     
شهرهاي کردستـان و تـهـران و سـايـر              
ـان و ايـجـاد فضـاي               نقاط و تهديـد آن
امنيتي، جمعيتي نزديک به هزار نـفـر     
در مـراسـم خـاکسـپـاري شـاهـرخ کـه               
متفاوت از هـر مـراسـم ديـگـر بـود،                 
شرکت داشتند و سالن از جمعيـت پـر     
ــود. در آنــجــا کــارگــرانــي از                  شــده ب
ـلـف کـارگـري چـون                تشکلهـاي مـخـت
اعضا و فعالين سنـديـکـاي کـارگـران        
نقاش استان البرز، کمـيـتـه پـيـگـيـري          
ايجاد تشکلـهـاي کـارگـري، کـمـيـتـه             
هـمـاهــنـگــي بــراي کــمـک بـه ايـجــاد               
تشــکــلــهــاي کــارگــري، ســنــديــکــاي        
کارگران شرکت واحـد تـهـران، کـانـون          
مدافعان حقوق کارگـر، اتـحـاديـه آزاد         
ـان دانشـجـو و                 کارگران ايـران و جـوان
ـا     کارگراني از راه دور گرد آمده بودند ت
عزم جزم خود را براي ادامه راه شاهرخ 

 اعالم کنند. 
مــراســم خــاکســپــاري شــاهــرخ،        
مراسم دعا و قرآن خوانـي و عـزاداري       
نبود. سخنرانان اين مـراسـم از دسـت         

و دادن شاهرخ زماني را ضايعه بزرگ   
تاسف انگيزي براي جنبش کارگري و   
جنبش آزاديخواهي مردم  دانسـتـنـد.      

ـا مـرگ وي               اما  اعالم داشـتـنـد کـه ب
زانوي غم در بغل نـخـواهـنـد گـرفـت،           
بلکه با ادامه مـبـارزاتشـان راه وي را          
دنبال خواهند کـرد. مـراسـم شـاهـرخ             
مراسم تجديـد عـهـد کـردن کـارگـران             
براي مبارزه براي دنيايـي بـهـتـر بـود.          
ـا قـرائـت          صداي گريه در اين مراسـم ب

ـا اعـالم            ٧ بيانيه  تشکل کـارگـري و ب
اينکه مرگ شاهـرخ عـزيـزمـان را بـه            
پرچمي براي اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي               
کارگري براي رهائي از ستم و استثمار 
و بر پائي دنيائي بهتر تبديل خـواهـيـم    
کرد، شکسته شد. شرکـت کـنـنـدگـان         

ـا شـعـارهـاي شـاهـرخ            در اين مراسم ب
زمانـي، تـو مـعـلـم مـايـي، شـاهـرخ                  
زمـانــي راهــت ادامـه دارد، درود بــر             
شاهرخ زماني. عهـد و قـرار خـود را             
براي مبارزه براي همان آرمانهايي  کـه  
ــخــاطــرش جــان بــاخــت،              شــاهــرخ ب

 گذاشتند.     
گـزارش مــنـتــشـر شـده از ســوي             
اتحاديه آزاد کارگران ايـران از مـراسـم        
خاکسپاري شاهرخ، گزارش لحـظـاتـي    
شــورانــگــيــز و تــاريــخــي از جــنــبــش          
کارگري ايـران اسـت کـه ايـن چـنـيـن                  
رهبرانش را ارج ميدارد و عزم خود را   
براي دستيابي به براي آزادي و بـرابـري     
و دنيايي بدون ستم و استـثـمـار نشـان       

 ميدهد.
در چنين فضايـي از اعـتـراض و          

ـلـوک                 ٥٧ خشم شـاهـرخ زمـانـي در ب
آرامسـتـان وادي رحـمـت            ٨٥ قطعـه    

تـبـريـز بـه خـاک سـپـرده شـد. يــادش                    
 گرامي باد.  

شاهرخ جان باخت، اما نگاهي به 
اتفاقاتي کـه در هـمـيـن چـنـد روز و                   
بدنبال مرگ او گذشته است، حکـايـت   
از ايـن دارد کـه ايـن مـوضـوع بــراي                  
حکوميت اسالمي گران تمام خـواهـد     

 شد.  
نبايد بگذاريم و نـمـيـگـذاريـم کـه           
جمهوري اسـالمـي بسـادگـي از ايـن              
جنايت عبور کند. مرگ شاهرخ را بـه    
ــه               ــيـ ـلـ ــي عــ ــهـــانـ ــي جـ ــراضـ ــتـ اعـ
سرکوبگريهايي رژيم اسـالمـي و کـل          
ـايـتـش تـبـديـل           ماشين سرکوب و جـن
کنيم. با برگزاري مراسم گرامـيـداشـت     
ـا                  ـلـف، ب شاهرخ در شـهـرهـاي مـخـت
ـا            ـا تـمـاس ب طومارهاي اعتراضي، ب
ســازمــانــهــاي کــارگــري و نــهــادهــاي        
انســانــدوســت در ســراســر جــهــان، بــا          
پيکت هاي اعـتـراضـي در ايـران، در           
مقابل درب زندانها و مـراجـع قـدرت          
جمهوري اسالمي و در خـارج کشـور         
ـابـل سـفـارت خـانـه هـاي ايـن                  در مق
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ـتـگــو           سـيـامـک بـهـاري:         در ايـن گــف

ميخواهيم موقعيت مذهـب و رشـد       
آته ئيسم در جهـان و در کشـورهـاي          
ـبـال        اسالم زده و مشخصا ايران را دن
ـبـل     کنيم. به عنوان مقدمه بحث و  ق
از هر چيز الزم است تصويـري از آتـه       

 ئيسم داشته باشيم؟  
محسن ابراهيمي: جايي در بـاره آتـه        
ـيـسـم و رشـد ضـديـت بـا مـذهــب                    ئ
ـقـوايـي     صحبت  ميکرديم که حميد ت
به نکته  قابـل تـوجـهـي اشـاره کـرد:             
اينکه ما آته ئيست نيستيم، آنتي تـه    
ئيست هستيم. به نظرم روشـن کـردن        
ـيـايـي کـه               اين تفاوت و تـمـايـز در دن
بيش از پيش آشکـار شـده اسـت کـه           
مذهب و مشخصـا اسـالم يـک بـاور           
دروني به خالق نيست بلکه اساسا يک 
نيروي سياسي است کـه بـا اتـکـا بـه            
دســتــور الــعــمــلــهــاي هــمــان خــالــق          
زندگيهاي زيـادي را دائـمـا پـايـمـال               

 ميکند بسيار مهم است. 
دين البته هيچوقت ته ئيـسـم يـا      
خداباروي صرف و اينکه وجـود خـدا       
ـبـوده کــه                    ـبـات کـرد ن ـتـوان اث را مـي
پاسخش آته ئيسم يا عدم اعتقـاد بـه     
وجود خدا به عنوان باور فردي باشـد.  
همچـون مسـيـحـيـت و يـکـه تـازي                 
کليسا در قرون وسطي، امروز اسـالم    
ـلـکـه        است که نه به مثابه خدابـاوري ب
در قامت هيواليـي سـيـاسـي عـمـل           
ميکند. وقتي خدا با اوامر اجتماعي 
و سياسي از طريق کتـاب مـقـدس و        
پيامبران و امامانش و در قالب ولـي  
ـفـه در هـمـه                    ـي فقيه يا پـادشـاه و خـل
قلمروهاي اجتماع و سياست دخـالـت   
ميکند، يک خداناباور، يک آته ئيست  
ناگزير بايد فعاالنه براي زدودن خرافـه  
ـتـي                خدا از جامـعـه تـالش کـنـد. وق
ـنـي     خداي آسمانها در نقش ابزار زمـي
ظاهر ميشود، آته ئيست هم نـاگـزيـر    
بايد در نقش  مقابله فعـال بـا خـرافـه         
خدا به ميدان بيايد. در نقش آنتي تـه    

 ئيست ظاهر شود. 
ولتر ميگفت که "علوم الـهـي در      

دين به منزله زهر در درون غذاسـت".   
ـقـاد بـه خـدا را            يک آنتي ئتيست اعت
مسموم کننده ذهـن و زنـدگـي بشـر             
ميشناسد که بـايـد زدوده شـود. بـي             
دليل نيست که کريستوفر هيچن کـه    
ـنـامـيـد           که خود را آنتي تئيـسـت مـي
عنوان فرعي کتاب مشهورش "خـدا     
بزرگ نيست" را هوشيارانه اين چنيـن   
انتخاب کرده است: "چگونـه مـذهـب       
همه چيز را مسموم ميکند". آنتي ته   
ئيست، مـخـالـف فـعـال خـدابـاوري،            
نيرويي براي مقابله آگاهانه، فـعـال و       
ـتـه بـا خـرافـه خـدا،               حتي سازمانيـاف
تـــالش فـــعـــال بـــراي زدودن ســـم               
خداپرستي و مذهب چه بـه مـعـنـاي         
يک ايدئولوژي و توهم فـکـري دربـاره        
منشا حيات و چه به مثابه يـک ابـزار     
سياسي مـخـرب بـراي زنـدگـي بشـر             

 است. 
ــت،                 ــهــودي ــن ي ــه دي ــر س در ه
مسيحيت و اسالم خدا نقش محوري 
دارد. از نقطه  نظر هر سـه ديـن خـدا         
ستوني اسـت کـه حـول آن عـمـارت                
عظيمي از کتب مقدس با دستـورات  
و فراميني در باره جزئي تـريـن وجـوه      
زندگي بشر، پيامـبـران و امـامـان و           
معـجـزه هـا سـاخـتـه شـده اسـت. و                    
مجموعه اينها سـتـون ايـدئـولـوژيـک         
ساختارهاي سياسي حاکم بـوده انـد.       
کنيسه و کليسا و مسجد، روحانيـون  
يهودي و مسيحي و مسلمان بـخـش     
ـفـکـيـکـي از دربـارهـا و                  غيرقابـل ت
طبقات حاکم بوده اند. ابهت و شکـوه   
و جالل غيرقابل سئوال سـلـطـنـت در       
دوران پيش از انقالب فرانسه بـخـشـا      
مديون ابهت و قدرت خدايي بـود کـه     
سلطنت موهبت خـدايـي اش بـود و          

 شاه سايه اش.     
نقش مسحيت در قرون متمـادي  
مخصوصا قـرون وسـطـي را امـروز             
اسالم و خداي اسالم ايفا ميکنـد کـه     
جاهايي مثل ايران ايدئولوژي رسمـي  
حکومتي اسـت و جـاهـايـي ديـگـر               
ايدئولوژي باندهـاي مـخـوفـي مـثـل           
ـيـش             ـيـش از پ داعش است. امروز ب

"خداي" اسالم موضوع جدل درقلمـرو    
هســتــي شــنــاســي نــيــســت. بــحــثــي         
مربوط به مجادله آته ئيست ها و تـه  
ئيست ها در بـاره مـنـشـا کـيـهـان و              
ـيـسـت. خـدا            طبيعت و حيات بشـر ن
ـيـن در دسـت تـروريسـم             شمشير خون

چه دولتـي و     -سازمانيافته اسالمي 
اسـت. خـدا ابـزار               -چه غير دولتـي 

ترور و توحش است. زير پرچم اهللا در    
دنياي اسالم زده دائما زندگي بشـر را    
در مقياسي شوک آور نابود ميکننـد.  
بــا نــام اهللا دخــتــران مــدرســه اي را              
ــرار                ــجــاوز ق ــد و مــورد ت مــيــدزدن
ـفـجـر         ميدهند. با نام اهللا مدرسه مـن
ميکنند. با نام اهللا سرميبرند. با نـام     
اهللا آدم ميسوزانند. با نـام اهللا بـازار          
برده فروشي زنان راه مياندازنـد. خـدا      
بيش از پيش بخشي دائمي از کمپين 
ترور و جنايت شده است. امروز اصال 
خــداي اســالم بــا جــنــايــت تــداعــي            

 ميشود. 
ـبــار، آتـه ئــيـســم و                 بـه ايـن اعــت
خداناباوري نميتواند در محدوده يـک    
جدال فلسفي در بـاره وجـود يـا عـدم           
ـبـش      وجود خالق بماند. با حضور جـن
اسالمي که با شمشير خدا بـه سـراغ       
منکرين خدا مـيـرود؛ انـکـار خـدا و            
زدودن آن از ذهن بشر عمال يک وجـه    
مهم جدال نظري و سياسي با مذهـب  
ـيـسـت         و مشخصا اسالم است. آتـه ئ
ـيـسـت       ناگزير است در نقش آنتي ته ئ
باشد و  آنتي ته ئيسم عمـال بـخـشـي       
فـــعـــال از مـــبـــارزه بـــا مـــذهـــب               

همـانـطـور کـه       سازمانيافته ميشود.  
زيست شناس آنتي تئيست مـعـاصـر    
ريچارد داوکينز به شکل موجز گفتـه  
ـيـامـدهـاي                 ـيـن پ است "اگر خـدا چـن
مصيبت باري نداشت، مي تـوانسـت   

  .لطيفه اي در ابعاد کيهاني باشد"
 

در بســيــاري از         ســيــامــک بــهــاري:     
کشورهاي غرب، دسـت مـذهـب از          
قلمرو نهادهاي قانونگزار و سـيـسـتـم     
ـتـي    قضايي، نهادهاي آموزشي و دول
ـيـت            ـب ـث کوتاه شده است. استقـرار و ت

ارزشها و قوانين سـکـوالريسـتـي در         
اين کشورها تـا چـه حـد مـحـصـول               
حضور و فعاليت تاريخي آته ئيستها 

 بوده است؟
اگر سـيـصـد سـال        محسن ابراهيمي: 

رنسانس عظيم فکري وعلمي و ادبـي  
و هنري، دويست سال عصـر خـرد و         
ـيـر             ـقـالب کـب روشنگري و بـاالخـره ان
فرانسه نبود مسحيت بـه پسـتـوهـاي       
صومعه ها و کليـسـاهـا رانـده نشـده          
بود و ميتوانست هزاران بار بيشتر از   
دوران انگيـزاسـيـون زنـدگـي بشـر را             
تخريب کند. ما بين قرون وسطـي بـا      
ـيـسـا بـر سـرش و                  سايه سنگـيـن کـل
ــلــيــســايــي کــه             اروپــاي  امــروز بــا ک
دستهايش بسـتـه اسـت، غـولـهـايـي            
ـيلـه و دکـارت               مثل کوپرنيـک و گـال
(دوران رنسانس)، روشنگراني مـثـل     
اصحاب دايره المعارف نظير ديدرو و 
داالمبر و  ولتر (عصر روشنگري) و   
نهايتا انقالب کبير فرانسه قرار دارد. 
اگــر دوران رنســانــس و روشــنــگــري           
بنيانهاي فکري مسيحيت را لـرزانـد،   
انقالب فـرانسـه ارکـان مسـحـيـت و             
ـتـه    کليسا به مثابه مذهب سازمانياف

 آن عصر را درهم شکست. 
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قبل از مصـاف فـکـري عـظـيـم             
روشنگران عليه دين، تبييـن عـلـمـي       
ـيـادهـاي کـتـاب          ـن طبيعت و کيهان ب
مقدس و خدايش را لـرزانـده بـود. از         
نظر کليسا مبناي همه پـديـده هـا و          
ـيـزيـک و       همه دانشها ازجمله طب و ف
کيهان شناسي کتاب مقدس بود. بـه    
اين اعتبار هر نظريه علمي جديـد در    
هر حوزه اي فورا با بنيادهاي کـتـاب     
ـتـاد. بـراي             مقدس در تناقـض مـيـاف

ـيـک بـا           ۱۶ مثال، در اول قرن  کـوپـرن
نظريه "خورشيد مـرکـزي مـنـظـومـه            
شمسي"،  ضربه بـزرگـي بـه آمـوزش          
کتاب مقدس مسيحيان زد که زمين 
را ثابت و مرکز کيـهـان مـيـدانسـت.        

تبيين پيـدايـش مـنـظـومـه         همچنين 

شمسي توسط الپـالس و کـانـت بـر           
ـنـش    مبناي علوم طبيعي افسانه آفري
ـبـرد.        کتاب مقدس را زير سئـوال مـي
وقتي چشمهاي شگفت زده از دريچـه  
ـفـاقـا کـنـار                 ـيلـه کـه ات تلسکوپ گـال
ـيـاي         کليسايي مستقر شده بود بـه دن
وسيع ستاره ها خيـره شـدنـد، خـرافـه          
ـيـامـبـران در بـاره راز               وحي شده به پ

 طبيعت بشدت زير سئوال رفت. 
ـنـهـاي           ـي ـي ـب ميتوان پرسيد ايـن ت
ـيـسـم     علمي چه ارتباطي با نقش آته ئ
در عـــقـــب رانـــدن مـــذهـــب دارد               
مخصوصا با توجه به اينکه بـخـشـي    
از اين دانشمندان دئيست بودند و بـه    
وجود خدايي البته با تصويري کامـال  
غيرمذهبي قائل بودند. در يک پاسخ  
کوتاه بايد بگويم که اگر چـه نـظـرات        
شخصي دانشمندان آن دوره در بـاره          
ـفـاوت     سئوال وجود خدا متنوع و مـت
ـنـهـان کـردن خـدانـابـاوري                بود امـا پ
بيشتر به خاطر قدرقدرتي کليـسـايـي    
که با يک چرخش قلم دانشمندان را به 
سوختن در شعله هاي آتش مـحـکـوم    
ـيلـه و       ميکرد رايج بود. سرنوشت گال
جردانوبرونو جلوي چشمـانشـان بـود.      
ـنــاس و                   ـتــاره شـ ژوزف الالنــد سـ
رياضيدان فرانسوي خود را علنـا آتـه      
ئيست ميناميد و ميگفـت "خـدا را        
نميتوان اثبات کـرد ولـي بـدون خـدا             
ـتـوان تـوضـيـح داد."             همه چيز را مـي
خيلي از دانشمندان وقتي بدون خداي 
مذهبي همه چيز را توضيح ميدادنـد  
عمال وجود خـدا را هـم کـه ظـاهـرا                
دليل و توضيح همه چـيـز اسـت زيـر           

 سئوال ميبردند. 
رنه دکارت رياضيدان و فيلسوف 
ـنـاقضـي           ـبـي از ت فرانسوي نمونه جال
ـيـسـاي          است که به خاطر تـوحـش کـل
مسـلــط دانشــمـنــدان بــا آن مــواجــه           
بودند. او که خـود را يـک مسـيـحـي             
مومن مـيـدانسـت حـتـي سـنـجـش               
کتاب مقدس را به معيـارهـاي خـرد      
گره زد و با طرح اين سـئـوال کـه "آيـا          
اصال خدايي وجود دارد؟ اگر آري آيـا  
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کـنـد بـاورهـايـي کـه            دشمن براي نفوذ فرهنگي سعي مي" 
جامعه را سرپا نگه داشته دگرگون، مخـدوش و در آنـهـا          

 رخنه ايجاد کند."
 خامنه اي

 

ظاهرا اين  نوع اظهار نگراني هاي خامنه اي و امـامـان         
جمعه و مقامات حکومتي از "نـفـوذ فـرهـنـگـي دشـمـن"             
پاياني ندارد! بيش از سه دهه است بزور پاسـدار و بسـيـج         
و قمه کشي و حزب اهللا چرخانـي خـواسـتـه انـد فـرهـنـگ               
فوق ارتجاعي اسالمي را به جـامـعـه تـحـمـيـل کـنـنـد و                   
نتوانسته اند. مدام  در مورد "بـرانـدازي نـرم" و "هـجـمـه                 
فرهنگي" و از دست رفتن "کيان اسـالم" هشـدار داده انـد           
و راه بجائي نبرده اند. از چه نگرانند؟ آيـا واقـعـا مسـالـه           
شان فـرهـنـگـي و حـفـظ فـرهـنـگ اسـالمـي اسـت؟ آيـا                          
مشکلشان واقـعـا بسـط نـفـوذ آمـريـکـا اسـت؟ مسـالـه                      
هيچيک از اينها نيست. اين قالب ضـدآمـريـکـائـي تـنـهـا           
پوششي براي مشکلي  الينحلي است که رژيم با مـردم و      
جامعه ايران دارد. همين گفته اخير خامـنـه اي بـروشـنـي          
نشان ميدهد مشکل کـجـاسـت. فـقـط بـايـد از آن رمـز                      
گشائي کرد. در نقـل قـول فـوق "نـفـوذ فـرهـنـگـي" اسـم                        
رمزي براي "روي آروي بـه فـرهـنـگ مـدرن و انسـانـي"،                       
"دشمن" اسم ديگري براي مردم و "جـامـعـه" نـام ديـگـري               

براي "حکومت" است. اين کلمات را جايگزيـن کـنـيـد تـا           
 متوجه بشويد دردشان چيست:   

"مردم با روي آوري به فـرهـنـگ مـدرن و انسـانـي سـعـي                  
کنند باورهايي کـه حـکـومـت را سـرپـا نـگـه داشـتـه                      مي

 دگرگون، مخدوش و در آنها رخنه ايجاد کنند."
اين علت واقعي نگراني و هـراس مـزمـن خـامـنـه اي و                   
مقامات حکومتي است. ايـن هـراس بـعـد از تـوافـقـات                 
هسته اي تشديد شده اسـت دقـيـقـا بـخـاطـر ايـنـکـه ايـن                    

فضــاي    -حــتــي در هــمــان ســطــح اقــتــصــادي            -تــوافــق   
مساعدي براي  توده مردم بـوجـود مـي آورد تـا هـر چـه                 
بيشتر "باورهايي که رژيم را سرپا نـگـهـداشـتـه" بـچـالـش               
بکشند و دگرگون کنند. جمهـوري اسـالمـي مـدتـهـاسـت            
در عرصه فرهنگي شکست خورده است. اين را خـودشـان      
هم ميدانند. ترسشان از بسط اين شکست فـرهـنـگـي بـه           
يک شکست تمـام عـيـار سـيـاسـي اسـت. ايـن واقـعـيـت                       
معموال با عبارت "براندازي نرم" عنوان مـيـشـود.   ايـن              
اصطالحي است که نياز چنداني بـه رمـزگشـائـي  نـدارد.            
تنها بايد اضافه کرد که عامل ايـن بـرانـدازي نـه دشـمـن             
خارجي بلکه زنان و جوانان و توده مـردمـي هسـتـنـد کـه             
تن به مـقـدسـات و فـرهـنـگ قـرون وسـطـائـي اسـالمـي                         

 نميدهند.  

گــرچــه از دســت دادن شــاهــرخ درد               
جانکاهي است اما ما در سوز و گـداز  
اين درد جانـکـاه زانـوي غـم در بـغـل               
نخواهيم گرفت و مرگ شـاهـرخ را بـه        
پرچمي براي اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي               
کارگري که او پيشتازش بـود تـبـديـل         

 " خواهيم کرد.
از بيانيه هفت تشکل کارگـري کـه در       
 مراسم خاکسپاري شاهرخ قرائت شد.

 
انتشار اين بيانيه از طـرف هـفـت        
تشکل کارگري خود يک نمود برجسته 
اتحاد و همبستگي جنـبـش کـارگـري       
اسـت. شـاهـرخ يـکـي از فـعـالـيـن و                     
رهبران خستگي ناپذيـر ايـن جـنـبـش          
بود. کسي که  بقول بيانيه "جرمي جـز     
دفاع از حقوق هـم طـبـقـه اي هـايـش             
مرتـکـب نشـده بـود. او نـه صـاحـب                   
منصب بود، نه اختالس کرده بود، نـه    
کوچکترين لطمه اي به کسي زده بـود      
و نه شريک دزدان و غارتگران بـود." و        
همين  دزدان و غارتگران که بر مسنـد  
حــکــومــت نشــســتــه انــد مســبــب و           
مسئول مرگ شـاهـرخ و شـاهـرخـهـا             
هستند. مرگ او سند ديگري است بـر   
جنايـات جـمـهـوري اسـالمـي عـلـيـه                
فعالين جنبش کارگري و عـلـيـه هـمـه        
ــرم                    ــه ج ــه ب ــي ک ــف ــن شــري ـارزي ــبـ م
آزاديــخــواهــي و  بــرابــري طــلــبــي در            

 زندانهاي رژيم به سر ميبرند.  
با مرگ شاهـرخ يـکـبـار ديـگـر             

خواست آزادي فعالين جنبش کارگـري  
و همه زندانيان سياسـي  بـه يـک امـر              
ـابلـه       محوري در جنبش کارگري و مـق
هر روزه مـيـان کـارگـران و جـمـهـوري              
اسالمي  بدل ميشود. در اين مـبـارزه      
بخش وسيعي از مردم، خانـواده هـا و       

وابستگان جانبـاخـتـگـان و زنـدانـيـان            
سياسي، مدافعين آزادي بيان وعقيـده  
و تشکل، جنبش حمايت از زنـدانـيـان      
سياسي، فعالين و نهـادهـاي جـنـبـش        
عـلـيـه اعـدام در ايـران و در سـراســر                   
جــهــان، هــمــراه و هــمــرزم کــارگــران             
ـايـد بـه مـوج جـديـدي از                      هسـتـنـد. ب
اعتراض و مبارزه حول پـرچـم "کـارگـر        
ـايـد                  زندانـي، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد ب
گردد"، دامـن زد. درسـازمـانـدهـي و              
پيشبرد اين موج اعتراضي مشخصـا  
فعالين و نهادها و تشکلهاي جـنـبـش    
کارگـري در ايـران نـقـش پـيـشـتـاز و                   

 تعيين کننده اي ايفا ميکنند. 
رژيم اسالمي سرمايه بايـد بـهـاي      
سنگيني براي جانبـاخـتـن شـاهـرخ و          
شاهرخها ها بپردازد. بايـد رژيـم را از          
هر جهت تحـت فشـار قـرار داد و بـه               
عقب نشيـنـي وادار کـرد. از بـهـبـود                
ـاهـي        شرايط بهداشتي و درماني و رف
در زندانها تا توقف تعقيب و بازداشـت  
فـعـالــيـن جـنــبـش کـارگــري و سـايــر                
جنبشهاي اعتراضي و تا آزادي کامل 
کــارگــران زنــدانــي و هــمــه زنــدانــيــان           
ـا اتـکـا بـه قـدرت                     ـايـد ب سياسي را ب
مبارزه خودمان به حکومت تـحـمـيـل       
کنيم. اين عرصه اي از مـبـارزه اسـت         
که در ايران، و با جلب حمايت جـهـانـي    
از تشکلهاي چپ و کارگري، در هـمـه       
کشورها ميتوان و بايد سازمان داد و     
بـه پــيــش بــرد. ايــن بــهــتــريــن شــيــوه              
ـاد               بزرگداشت و زنـده نـگـاهـداشـتـن ي

 شاهرخ و شاهرخها است!      
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کليپي از حمله مردم کربال در مدياي اجتماعـي پـخـش      
شده است که شاهد ديگري بر مضمون   ضـد مـذهـبـي         
جنبش توده اي جاري در عـراق اسـت. مـردمـي کـه بـا                
شعار "نان، آزادي، مدنيت" به خـيـابـانـهـا آمـده انـد بـا                 
لنگه کفش به تصوير تمام قد شيخي که نـمـايـنـده آيـت          
اهللا سيستاني در اين شهر، و در واقع مـظـهـر نـفـي نـان           

 وآزادي و مدنيت است حمله ميکنند.  
پرتاب لنگه کفـش يـک سـنـت اعـتـراضـي در عـراق و                     

 ۰۰۸ ٢ کشورهاي عربي است. بياد داريد کـه در سـال            
نيز يک خبرنگار عراقي به طرف جرج بـوش کـه در يـک          
کنفرانس مطبوعاتي در بـغـداد  و در کـنـار مـالـکـي                    
نخست وزير وقت عراق شرکت کرده بـود لـنـگـه کـفـش             
پرتاب کرد. امروز نوبت حـملـه مـردم بـه قـطـب ديـگـر                  
جنگ تروريستي که عراق را بـه خـاک و خـون کشـيـده                
يعني نيروهاي اسالمي است. آن خبرنگار را دسـتـگـيـر       
کردند و بزندان انداختند اما البته اين بار چنين غلـطـي   
نميتوانـنـد بـکـنـنـد. در بـرابـر قـدرت مـردم کـاري از                           
دستشان ساخته نيست. تفاوت ديگر اينست کـه در آن         
زمان خبر پرتاب لـنـگـه کـفـش بـه بـوش و بـهـمـراه آن                       
معذرت خواهي رسمـي دولـت مـالـکـي و دسـتـگـيـري                  
خبرنگار مربوطه در تمام رسانه ها منعکس شـد. امـا        

اکنون  نه  تنها از تظاهرات مردم کـربـال بـلـکـه از کـل             
جنبش سکوالريستي و ضد مذهبي که بيش از يـکـمـاه      
است در  شهرهاي عراق ادامه دارد در رسانـه هـا خـبـر         
چنداني بچشم نميخورد. عـلـت هـم روشـن اسـت. ايـن                 
جنبشي است که تناسب قوا و يارگيريها و سناريـوهـاي   
منطقه اي غرب را از پايه به هم ميريزد و لذا نميتـوانـد   

 جائي در رسانه هاي رسمي غرب داشته باشد.     
بداليل کامال واضحي رسانه هـاي جـمـهـوري اسـالمـي           
نيز که در آن زمان خبر پرتاب لـنـگـه کـفـش  بـه جـرج                  
بوش را در بوق کرده بودند اين بـار يـکـسـره خـفـه شـده               
اند! زماني شعار ميدادند "فتح قدس از طريق کربال" و      
حاال شهر مقدس شان عرصه حمله مردم به نمـايـنـدگـان     
جمهوري اسالمي شده است! اگر سـکـوت نـکـنـنـد چـه               

 بکنند؟!  
جنبش سکوالريستي مردم عراق باب طبع هيچ يـک از      
طرفين جنگ تروريستها نيست. اين بار مردم عراق در    
برابر کل فاجعه اي که اين نيروها درعراق و در مـنـطـقـه     
خلق کرده اند بميدان آمده اند. لنگه کفش مـردم کـربـال       
به يکسان برسر  دولتهاي غربي و نـيـروهـا و دولـتـهـاي           

 اسالمي هر دو فرود آمده است!   
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اين خدا حيله باز است؟" عمال "عقـل    
را به جاي کتاب مقدس و شک را بـه      
جاي ايمان" قرار داد و راه را براي زيـر   
سئوال بردن خدا باز کـرد. امـا آنـچـه          
اعتقاد به وجـود خـداي مـذهـبـي را            
ـيـش از                لرزاند روشـنـگـري دو قـرن پ

 انقالب فرانسه بود. 
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اروپــا در      ۱۸ روشــنــگــران قــرن      

عقب راندن مسيحيت و کليسا نقـش  
برجسته اي ايفاکردند. اين روشنگران  
حتي آنهايي که به نوعي خـالـق بـاور        
داشتند عمال مـبـارزه اي بـي امـان             
ــه               ــافــت ــانــي ــه مــذهــب ســازم ـلــي عـ
مسيحيت، کليسا و پاپ و خـرافـات     
مذهبي و همچنين خداي مسيحيـت  

 را پيش ميبردند. 
از نقطه نظر بـاور بـه وجـود خـدا           
روشنگران طيف وسيـعـي بـودنـد. از          
عدم اعتقاد به وجود هر نوع خـدا تـا       
ـقـي کـه تـمـامـا             اعتقاد به وجود خـال
متفاوت و متضاد با خالق مـذهـبـي    
بود. اما يک چيز روشن بود. بعضا از   
ترس جانشان خود را آته ئيست و بـه      
ـلـمـداد            ـيـسـت ق طريق اولي آنتي ته ئ
نميکردند و عدم اعتقـادشـان بـه هـر         
ـنـهـان     گونه خدايي را از ترس کليسا پ
ميکردند و خيليها هم به دليل گـريـز     
ـنـهـان         از سانسور خداناباوريشان را پ

داالمبر که هـمـراه ديـدرو        ميکردند.  
اديتوري دائره المعارف بزرگ را پيش 
ميبرد در باره هر سخن نرمي کـه در      
باره خداي مسيحيت گفته خطاب بـه    
ولتر ميگويد: "اين سخنان باسمه اي     
ـقـي    چون  گذرنامه اي است براي حقاي

 که ميخواهيم اعالم داريم ...".  
با وجود تنوع نظر در مورد بـاور    
شخصي به وجود يا عدم وجود خالـق  
مبنا قرار دادن علم و خرد و تعقل در 
ـبـار     مقابل دين و خرافه و به اين  اعـت
درافتادن با مسيحيت و مخـصـوصـا    
ـتـا خـداي مسـيـحـيـت              کليسا و نهـاي
رشــتــه ســرخــي بــود کــه هــمــه ايــن              

 روشنگران را به هم وصل ميکرد. 
در ميان روشنگران قرن هجده، با 
ـيـه          وجود نبرد فکري عظمـيـشـان عـل
خداي مسيحيت از نقـطـه نـظـر بـاور          
فردي دئيسم رايج بود. نويسندگـان و     

سياسمتداران موثري همچون ديـدرو،  
ولتر، منتسکيو در فرانسه و توماس 
ـيـن، جـيــمـز مـديســون و تـومــاس                پ
ـيـن هـمـه         جفرسون و بينامين فرانکـل

 متاثر از دئيسم بودند. 
دئيسم به چه معنا؟ به اين معنـا  

دخالت قـاهـرانـه خـدا در            -که وحي 
پـوچ        -زندگي بشر از طريـق وحـي       

است. عقل و مشاهده جهان شگـفـت    
انگيز طبيعي براي وجود خالق کافـي  
است. اما چه نوع خالقي؟ نه آن خالق  
مذهبي هراسناکي که در راس هـمـه     
امور است و در همه دقـايـق زنـدگـي         
بشر دخيل است و روي پيشاني آحـاد  
بشر سرنوشتي را حـک کـرده اسـت و          
بشر را به زنجير کشيده اسـت؛ نـه آن          
خالقي که کليسا و سـلـطـنـت شـبـح             
هولناکش را بر سر تـوده هـاي مـردم        
ـنـد؛ نـه       ميچرخانند و مردم را ميچاپ
آن خدايي که ابزار خالي کردن انسـان    
از آگاهي و اراده و قدرت تصميم، بـه    
بند کشيدن ذهـن و روح تـوده هـاي              
مردم و تبديل کردنشان بـه رعـيـت و        
دست بسته شاه و پـاپ بـود. خـالـق              
مورد نظر اينجـا عـمـال مصـاف بـا            
خداي مذهبي حـاکـم، انـکـار خـداي          
مذهبي و مشتقات خرافيش بود. بـه   
اين معنا ايـن روشـنـگـران در عـيـن             
تبيين دئيستي از جهان و هستـي تـا     
آنجا که به خداي مسيـحـيـت يـعـنـي         
مذهب سازمانيافته آن زمان مربـوط  
ـيـسـت و              ـقـش آتـه ئ است تماما در ن
حتي ميتوان گفت آنتي ته ئيست بـي  

 تخفيف ظاهر ميشدند. 
 

 براي مثال:
ـبـود           - المتري که صريحا مـلـحـد ن

زندگي سعادتمنـد را در کـنـار و بـا               
حضور خدا را غير ممکـن مـيـدانـد:       
"جهان روي نيکبختي نخـواهـد ديـد،       
مگر هنگامي که انديشه آفريدگار را 

 از سر براند و ملحد شود." 
ديدرو که "طرح و نظم جهان را گواه  -

بر هستي خدايي هوشمند و خردمند 
ــمــســخــر خــداي                 ــرد" از ت ــشــم مــي
مسيحيت هـمـان "غـول سـنـگـدل و              
ـبـرد                 ستمگر" خسته نـمـيـشـد و در ن
روشنگرانه عليه کليسا و مسيحـيـت   
 و خدايشان نقش برجسته اي داشت. 

ولتر دئيست نام برد باالخره بايد از  -
کــه هــدفــش را ريشــه کــن کــردن                 
مسيحيت اعالم کرد؛ کتاب مـقـدس   

را سرشار از هذيان و دروغ و افسانه و 
پندار ساخـتـه شـده بـدسـت گـروهـي              
شياد و شارالتان معرفي کرد و پـاپ    
ـبـازان حـرفـه اي                و کشيشهـا را دغـل
ـيـاي خـرد       خطاب کرد که جايي در دن
ندارند و فقط روي بـالهـت سـرمـايـه          

"نخستـيـن روحـانـي        گذاري ميکنند:  
نخستـيـن کـاله بـرداري بـود کـه بـه                   

 نخستين ابله برخورد کرد"! 
اما ولتر دئيست در عين حال در 
ـبــال خــدايــانـي کـه صــاحـب وحــي              ق
ـيـسـت و حـتـي           هستند در نقش آته ئ
ـيـسـت ظـاهـر             ـئ ميتوان گفت آنتـي ت

خـداي مسـيـحـيـت را بـا             ميـشـود.      
صراحت کم نظيري تمسخر ميکند و 
ابهت و عظمت آن خدا را با زباني بـي  
ـنـدار    پروا به پايين ميکشد و خدا را پ
ـيـسـا و               ساخته شده در کـارخـانـه کـل
کشيشها اعالم ميکند. کشيشهايـي   
ـتـر "از تـخـت زنـا بـر                         که بـه قـول ول
ميخيزند، صدها نسـخـه از خـدا را            
ـنـوشـنـد و           ميسازند، بعد خدا را مـي
ميخورند و باالخره خدا مي شاشند و 

 مي رينند"! 
ـنـده           حتي اسالم هم از طـنـز کـوب
ولتر در امان نماند. او که همه خدايان 
مذهبي را ساخته مغز شيـادان بـراي     
ترساندن تـوده مـردم مـيـدانسـت در              
نمايشنامه "محمد"، پيامبر اسالم را   
دست مي اندازد؛ او را مردي گستـاخ  
ــامــد؛                   ــاز مــيــن ــه ب ــاد و حــق و شــي
محتويات قران را مسخره ميـخـوانـد    
و از اين طريق هم ديـن و مـقـدسـات         

 ديني را به مصاف ميکشد. 
اينکه روشنگران حتي در عـيـن       
باور دئيستي آنجا که پاي جـنـگ بـا        
کليسا و خـرافـاتـش در مـيـان اسـت             
عمال در نقش آته ئيست عليه خـداي    
مسيحيت ظاهـر مـيـشـونـد بـه ايـن              
خاطر است که در مسيحيت هم مثل 
دو دين يهوديت و اسالم تقدس خداي 
قهار و توانا و هولناک ستـونـي اسـت      
که حول آن کتاب آسماني و خرافاتش 
چيده شده است. نميتوان بـا خـرافـات       
ـتـاد بـدون           کليسا به طور موثر در اف

 -اينکه خرافه تثليث، خداي سه گانه 
را به مصاف  -اب، ابن، روح القدس 

 کشيد. 
 

ـيـرو در           سيامک بهاري:  نقش کـدام ن
ـقـرار             عقب راندن مسـيـحـيـت و اسـت
سکوالريسم مهم بود؟ مبارزه فکـري  

 عليه مسيحيت يا انقالب فرانسه؟  
ويـل دورانـت در          محسن ابراهيمـي:  

کـتـاب تـاريـخ تـمـدن بـه ايـن اشـاره                    
ـيـه يـک       ميکند که بيشتر انقالبها عل
وجه نظامهاي حاکم بوده انـد: دولـت        
يا کليسا. انقالب فرانسه عليه هر دو  

 بود. 
همينجا بگويم که از نقـطـه نـظـر       
مناسبات مذهب و حـکـومـت و بـه         
تبع آن تلفيق مبارزه ضد مذهبـي بـا     
مبارزه ضد حکومتـي شـبـاهـتـهـاي         
شگـفـت انـگـيـزي مـيـان وضـعـيـت                 

وجود  ۲۱ و ايران قرن  ۱۸ فرانسه قرن 
دارد که در ادامه اين بحث ميتوان به 

 تفصيل در باره اش صحبت کرد. 
اينجا فقط مختصر بگويم که به 
ـيـدگـي سـلـطـنـت و                   ـن خاطر درهـم ت
مسحيت، دربار و کليـسـا، و شـاه و          
پاپ و ستم مشترک بر مردم و چپـاول  
مشترک توده وسيع تهيدستان توسـط  
ـيـه                     ـفـرت عـل ـيـرو، ن اتحـاد ايـن دو ن
ـيـسـا هـم              ـيـه کـل سلطنت با نفرت عـل
درهم تنيده بود و ابعاد توده اي گرفته 
ـيـش از         بود. مساله مذهب اروپاي پ
انقالب فرانسه مساله فلسفـي وجـود     
يا عدم وجود خدا نبود. مسـيـحـيـت        
بخش جدانشدني از دستگاه حـاکـمـه      

سلطنت موهبت الهي بود و شاه بود.  
سايه خدا در زمين. روحانيون به قـول   
ـتـــر تـــاج بـــر ســـر پـــادشــاهـــان                ولـ
مــيــگــذاشــتــنــد و تــاج از ســر آنــهــا            
ـيـسـا و            برميداشتند. در فرانسـه، کـل

 ۲۷ درصد يـک جـمـعـيـت           ۹۵ دربار 
ميليوني را که در مقطع انقالب همـه  
کاتوليک بودند يا کاتوليک محسوب 
ميشدند باهم و مشترکا ميچاپيدند. 
کليسا پس از شاه و ارتش بزرگـتـريـن    

هــزار ۱۹۴ قــدرت بــود کــه قــريــب            
ه هميـن  کشيش در خدمت داشت. ب 

دليل مصاف عليه مذهب و به فرجام 
ـتـوانسـت      رساندن اين مصاف هم نمـي
بدون حضور توده ها و بـدون در هـم           
شکستن بنيادهاي سـيـاسـي قـدرت         

 مذهب امکانپذير شود. 
فالسفه روشنگر ضد دين فرانسه 
بـه ايــن خــاطــر تـوانســتــنــد انــديشــه            
ـنـد کـه آن               هايشان را اجتـمـاعـي کـن
انديشه ها در قلب مردمي که فسـاد    
کليسا به همراهي سلـطـنـت جسـم و         
جانشان را در هم شکستـه بـود جـاي        
ـفـرت مـردم از                  ميگرفـت. خشـم و ن
کليسا حد و مـرز نـداشـت. مـذهـب             
ـتـه                      آنچـنـان بـدنـام شـده بـود کـه گـف
ميشود حتي "لويي شـانـزده" حـاضـر         
نشد يک کشيش آموزش پسرش را به 
عهده بگيرد که مبادا اين پسر ايمـان  

مذهبي خود را از دست دهـد." ايـن         
ـيـش از           نفرت از مذهب را نيم قـرن پ
انقالب يک کشـيـش از مسـيـحـيـت             
برگشته به نام "ژان مليه" در نامـه اي      
که همراه وصيـت نـامـه اش بـود بـه              
خوبي منعکس ميکند. او از مـردم       
عذر ميخواهد که همه عمر خـود را      
به دروغ و تـعـصـب گـذرانـده اسـت.               
فرياد بر ميارود که "اي خداشنـاسـان"    
ـقـاد               بدانيد که "خداي شـمـا، بـه اعـت
خودتان، بي اندازه شريرتر و نابکـارتـر   
از نابکارترين مردم است." بدانيد کـه     
"خداي مسيحيان مسئول و مسـبـب      
همه شرارتهاست"؛ بدانيد که "... نوع      
ــا                 بشــر هــمــواره در تــالش اســت ت
خويشتن را از نيرنگـهـاي نـابـکـارانـه         

کــه مــيــگــويــنــد بــه فــکــر              -خــدا   
مصـون دارد."        -نيکبختـي اوسـت       

بدانيد که "نظام مبتني بر مـالـکـيـت       
ريشه پليديها و دزديهاست و ديـن را      
ـقـديـس       براي حمايت از اين دزدي و ت

 آن تنظيم کرده اند"!
قــرن    ۵ بــه ايــن اعــتــبــار، اگــر           

پـايـه هـاي      رنسانـس و روشـنـگـري،           
فکري مسيحيت در عرصه حـقـوق و     
قضــا و هــنــر و عــلــم و ادبــيــات و                 
ـتـا        سياست به لرزه انداخته بود، نـهـاي
اين يک انقالب توده اي بود که قدرت 
سياسي مسيحيت را در هم شکسـت  
و دستش را از زندگي عمومي قـطـع     
کـرد. اگــر روشـنــگــري خـرافــه هــاي             
ـبـهـا در هـم          کليسا را در مغزها و قل
ـقـالب فـرانسـه دسـت              ريخته بـود، ان
نهادهايي را که بر اساس ايـن خـرافـه      
جامعه را به زنجير کشيـده بـودنـد از        
جــامــعــه کــوتــاه کــرد. روشــنــگــري            
چهارچوب فکري انقـالب فـرانسـه را        
فــراهــم کــرد، انــقــالب چــهــارچــوب          
سياسي مسيحيت را درهم شکسـت.  
روشنگري مباني فکري دين را لرزاند 
و انقالب به موقعـيـت مسـلـط ديـن          
سازمان يافته نقطه پـايـان گـذاشـت.         
روشــنــگــري ابــزار ديــن را از دســت             
سلطنت گرفت و انقالب سلـطـنـت را      
از زير پاي دين کـنـار زد. مـخـتـصـر            
ـقـالب،    اينکه، روشنگري با مکمل ان
سلطنت را از خـدمـات مسـيـحـيـت           
محروم کرد، مسيحيت را از خدمات 

 سلطنت و مردم را از هر دو. 
ولتر، اين "نماينده شيطان" اگرچه   
پيش از انقالب فرانسه آبـرويـي بـراي        
کليسا و روحانيت نگذاشته بـود امـا       

 در نهايت اين انقالب بود که 
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حکومت و به هر شکلي که ميتوانـيـم،   
ـايـت           صداي اعتراضمان را بـه ايـن جـن
بلند کنيم. خواستار آزادي فـوري هـمـه       
کارگران زنداني و زندانيان سـيـاسـي از        
زندان شويم. خواستار درمان و مـداواي   
زندانيان بيمار و اقدامات اضطراري در 
قبال جان و زندگي آنـهـا شـويـم. اجـازه           
نــدهــيــم کــه جــمــهــوري اســالمــي بــه           
جـنــايــاتـش در زنـدانــهــا ادامــه دهــد.            

ـلـي    خواستار بازرسي نهادهاي بين المل
ـان      ـاي از زندانهاي جمهوري اسالمي و پ
ـايـات شـويـم. مـرگ                   دادن بـه ايـن جـن
شاهرخ زماني يک هشدار است و بـراي    
ـاز        ـايـتـي ب اينکه  نگذاريم که چنين جن
هم تکرار شود، به اسـتـقـبـال کـارزاري          
گسترده براي آزادي تـمـامـي زنـدانـيـان         
 سياسي و باز کردن درب زندانها برويم.   

 ياد شاهرخ زماني گرامي باد

شاهرخ زماني، مبارز خستگي ناپذيـر و جسـور جـنـبـش            
کارگري ايران در کمال بهت و حيرت و ناباوري همگان در   
زندان گوهر دشت چشم از جهان فـرو بسـت. عـلـت مـرگ               
شاهرخ را مقامات رسمي هـر چـه اعـالم کـنـنـد از نـظـر                     

مسئوليت مستقيم آن تماما بر عهـده کسـانـي اسـت           ما
که با تحميل برده وارترين شرايـط بـر مـا کـارگـران، حـق               
تشکل يابي و مبارزه براي يک زندگي بهتر را نـيـز از مـا          

هاي شريف و بزرگي هـمـچـون شـاهـرخ           سلب کرده و انسان
ــانـــي را بـــه گـــوشـــه زنـــدان                ــد.            زمـ ــنـــده انـ  هـــا افـــکـ

دهنده شاهرخ در کنج زندان بدون هيچ پيشينـه   مرگ تکان
بيماري، نه اولين جان باختن يک زنداني و نه تحت شرايط 
موجود زندانهاي کشور، آخرين آن خـواهـد بـود. اگـر چـه               
مرگ ناگهاني شاهرخ از نظر هر انسان منصفي مشکـوک  
به نظر مي رسد اما بدون چنين ترديدهايي نـيـز، شـرايـط         

هاي کشور بويژه براي فعالين کـارگـري و زنـدانـيـان             زندان
سياسي به هزار و يک دليل از پخش پـارازيـت گـرفـتـه تـا             
غذاي نامناسب، عدم رسيدگي پزشکي و نبود بهـداشـت،   
شيوه نگهداري نامناسب و اعمال انواع فشـارهـاي روحـي      

 و رواني به اندازه کافي مرگ آور است.
 

شاهرخ زماني هيچ جرمي جز دفاع از حقوق هم طبقه اي   

هايش مرتکب نشده بود. او نه صاحب مـنـصـب بـود، نـه           
اختالس کرده بود، نه کوچکترين لطـمـه اي بـه کسـي زده             
بود و نه شريک دزدان و غـارتـگـران بـود. او يـک کـارگـر                     
نقاش، از اعضاي شوراي نمـايـنـدگـان کـمـيـتـه پـيـگـيـري                 
ايجـاد تشـکـلـهـاي کـارگـري، عضـو هـيـات بـازگشـائـي                        
سنديکاي کارگران نقاش و عضـو افـتـخـاري سـنـديـکـاي               
کارگران نقاش استان البرز و از بنيان گذاران معنـوي ايـن     

بـه دلـيـل         ۱۳۹۰سـال        سنديکا بود کـه در خـرداد مـاه         
مبارزاتش براي احقاق حقوق کارگـران بـه زنـدان افـکـنـده             
شد. امـا زنـدان بـراي انسـان جسـور و بـزرگـي هـمـچـون                          
شاهرخ، پايان مبـارزه و حـق طـلـبـي نـبـود. او در طـول                        

سال دوران زندان، تا آخريـن نـفـس هـايـش در             ۵نزديک به 
هاي دو نفره زندان گوهردشت، لحـظـه اي از        يکي از سلول

مبارزه و حق طلبي باز نايستاد. نه ديوارهـاي زنـدان، نـه         
دادگاه، نه سرکوب و نه اعمال فشـار از سـوي مـامـوريـن            

هـاي     امنيتي و زندانبانان قادر به زدن مهر سکوت بر لـب 
نمائي، با جسـارت و       شاهرخ نشدند. او بدون ذره اي بزرگ 

جوئي طـبـقـه     صالبت بي نظيرش مظهر مقاومت و مبارزه
 کارگر ايـران بـراي خـالـصـي از سـتـم و اسـتـثـمـار بـود.                            
مرگ شاهرخ براي يارانش، خانـواده اش و بـراي جـنـبـش              
کارگري ايران ضايعه اي سنگين و جبران ناپذير است. مـا  

اين ضايعه بزرگ را به خانواده، هم بندان، ياران شاهرخ و   
عمـوم کـارگـران در سـراسـر کشـور صـمـيـمـانـه تسـلـيـت                           

داريـم اگـرچـه از دسـت            گوئيم و بدين وسيله اعالم مي مي
دادن شاهرخ عزيز درد جانکاهي است اما ما در سـوز و        
گداز اين درد جانکاه، زانوي غم در بغل نخواهيم گرفت و   
مرگ شاهرخ را به پرچـمـي بـراي اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي                    

 کارگري که او پيشتازش بود تبديل خواهيم کرد.
 

زنده باد اتحاد و همبستگي کارگري ـ درود بر شاهرخ 
 زماني

 
  اسامي تشکلهاي امضا کننده به ترتيب حروف الفبا

 ـ اتحاديه آزاد کارگران ايران۱
 ـ  سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه۲
 ـ سنديکاي کارگران نقاش استان البرز۳
 ـ کانون مدافعان حقوق کارگر۴
 ـ  کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي کارگري۵
ـ کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي ۶

 کارگري
  ـ هيات بازگشائي سنديکاي کارگران نقاش تهران۷
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ــروز آرامســتــان وادي            صــبــح دي
رحــمــت تــبــريــز شــاهــد مــراســم           
خاکسپاري ويژه اي بود. شـاهـرخ      
ــن مــبــارز جســور و               ــي اي زمــان
خستگي نـاپـذيـر طـبـقـه کـارگـر               
ايران از شب گذشته در سردخـانـه   
اين محل آرميده بـود. اعضـا و          
فعالين سنديکاي کارگران نقـاش  
استان البـرز، کـمـيـتـه پـيـگـيـري              
ايجاد تشکلهاي کارگري، کميتـه  
هماهنگي براي کمـک بـه ايـجـاد         
تشکلهاي کـارگـري، سـنـديـکـاي         
کــارگــران شــرکــت واحــد تــهــران،        
کانون مـدافـعـان حـقـوق کـارگـر،            
اتـحــاديــه آزاد کــارگـران ايــران و           
جوانان دانشجو و کارگري کـه از      

 ۹راه دور آمده بودند از سـاعـت       
صبح در آنجـا حضـور داشـتـنـد.          
همه عميقا ناراحت و خشمـگـيـن    

  بودند.

در  اطالعيـه آمـده اسـت کـه در             
اين مراسم  بيانيه هـفـت تشـکـل       
کارگري توسط يکـي از اعضـاي       
سنديگاي کارگران نقاش خـوانـده   

با پايان قـرائـت بـيـانـيـه و            شد و 
کف زدن جمعيت حـاضـر، بـغـض       
فرو خورده شرکـت کـنـنـدگـان در          

از  مراسم بـه صـحـنـه پـرشـوري               
شعار دهي تـبـديـل شـد. درود ،            
درود ـزنـده بـاد شـاهـرخ زمـانـي             
ـشاهرخ معلم ماست، راهـش راه    

شـعـارهـايـي بـودنـد کـه             ماسـت    
بارها سر داده شد. کارگر پـرشـور    
و مسني نيز که از شهر سـنـنـدج      
در مراسم شرکت کرده بود رو بـه      
جمعيت پيام اش را گفت و سپس 
يکي از نزديکـان شـاهـرخ پـايـان          

 . مراسم را اعالم کرد

پايان مراسم و براه افتادن جـمـعـيـت     با  
شرکت کننده به سـوي درب خـروجـي          
آرامستان، چـهـار نـفـر از مـامـوريـن                

امنيتي فرصت را مـغـتـنـم شـمـرده و           
ـان               تالش کردند دوـ  سـه نـفـر از جـوان
کارگر و دانشجوي شرکـت کـنـنـده در         
مراسم را دستگير کنند و موفق شدند 
به دست يکي از آنان دست بند بـزنـنـد.    
در پــي ايــن وضــعــيــت، کــارگــران و              
دانشــجــويــان جــوان دســت بــه حــملــه          
ـلـي زدنـد و طـي زد و خــورد                     ـاب مـتـق
جسـورانـه اي مــامـوريــن را وادار بــه              

و آزادي رفـيـق        تمکين، عذرخواهـي    
 شان کردند.

شاهرخ را به آغوش خاک سپرديم، امـا  
ديــروز در آرامســتــان وادي رحــمــت            
تبـريـز، دهـهـا شـاهـرخ جـوان قـد بـر                    
افراشتند که بي ترديد مـرگ شـاهـرخ        
عزيزمان را به پرچمـي بـراي اتـحـاد و           
همبستگي کارگري، رهائي از ستـم و    
استثمار و بر پائي دنيائي بهتر تبـديـل   

 خواهند کرد.

 ـ زنده باد همبستگي کارگري 
  زنده باد شاهرخ زماني

�	ه�خ را )� �I0ش �	�V� Kدی-، ا%	 دی�وز در 0را%��	ن   
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  ۳ از صفحه 

با درود به جانباختگان راه آزادي، ما 
شاهرخ عزيزمان را از دست داديم و 

در حال حاضر روزهاي سختي را 
پشت سر ميگذرانيم، اما حضور 
چشمگير کارگران، دانشجويان و 

انسانهاي شريف در مراسم تشييع 
پيکر شاهرخ مرهمي بر دردهايمان 

بود. لذا ما بدينوسيله از همه کساني 
که به هر نحوي (با حضور خود، با 

تماس تلفني يا ارسال پيام و يا اعالم 

دفاع و حمايت در شبکه هاي 
اجتماعي و ....) در اين روزهاي 

سخت ما را همراهي کردند به ويژه 
اعضاي تشکلهاي مستقل کارگري 

 کمال تشکر و قدرداني را داريم. 
و بدون شک مي دانيم در آينده نيز ما 

را تنها نخواهند گذاشت و انتظار 
داريم با فداکاري و صالبت راه شاهرخ 

 را ادامه بدهند. 
 از طرف خانواده شاهرخ زماني

���	ن در  �
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شهريور شـاهـرخ    ٢٢ روز يکشنبه 
زماني يکي از چهره هاي شناخته شـده  
و جسور جـنـبـش کـارگـري در زنـدان               

علت مـرگ او       .رجائي شهر درگذشت
سکته مـغـزي اعـالم شـده اسـت امـا               
گزارشاتي نيز مبني بر مشکوک بـودن  
مرگ شاهرخ و آثار ضـرب و جـرح بـر          

شـاهـرخ در      .بدن او منتشر شده اسـت   
زندان مورد شکنجه قرار گرفته، بارهـا  
ـه پـنـج           به مرگ تهديد شده و نـزديـک ب
سال از حداقل امکانات پزشکي بـراي    
معالجه بيماري هاي خود محروم بـوده  
است و صرفـنـظـر از ايـنـکـه بـخـاطـر                
سکته مغزي درگذشته يا نه، جمهوري 
اسالمي مسئول مرگ او است. مـرگ   
شاهرخ پرونده سران حکومت اسالمـي  

  .را سنگين تر کرد
شاهرخ عضو کميته پيگيري براي 
ايجاد تشـکـلـهـاي کـارگـري و عضـو              
ـقـاش بـود کـه از              سنديکاي کارگران ن

در زندان هـاي جـمـهـوري        ١٣٩٠ سال 
ـه يـازده سـال زنـدان                   اسالمي بـود و ب
محکوم شده بود. دستگيري شـاهـرخ،    
شکنجه ها و تهديدات و مـحـرومـيـت     
ـلـي       ها و بيماري هاي مختلف اما خـل
در اراده اش، در مــبــارزه اش بــراي                
آزادي و عدالـت و در تـالـشـش بـراي              
ـه جـمـهـوري           افشاي چهره جنايـتـکـاران
ـه عـلـيـه          اسالمي وارد نکرد. شجاعـان
حکومت حرف زد، نامه نوشت، بيانيه 

شاهرخ يک چـهـره    .داد و سخنراني کرد
راديکال جـنـبـش کـارگـري بـود و در               

مقابل هر نوع بيـحـقـوقـي و سـتـمـي،            
نسبت به بيحقوقي زنان، مـحـرومـيـت     
هاي کودکان، مجازات شنيع اعـدام و    
ساير محروميت هـاي مـردم حسـاس        
بود و قاطعانه و بي تخفيـف قـد عـلـم         

يـک عـرصـه دائـم فـعـالـيـت                .ميکـرد 
شاهـرخ تـالش بـراي آزادي زنـدانـيـان               

  .سياسي بود
مرگ شـاهـرخ ضـايـعـه بـزرگ و               
تاسف انگيزي براي جنبش کارگـري و    
جنبش آزاديخواهي مردم ايـران اسـت.     
نام شاهرخ زماني بـعـنـوان يـک فـعـال             
پيگير چـپ و کـمـونـيـسـت و مـدافـع                 
حقوق انساني هرگز فراموش نـخـواهـد    
شد و چهره دوست داشتني او هيچگـاه  
از خاطر مردمي کـه بـراي رهـايـي از           
ـه داري و حـکـومـت            ستم هاي سرماي
ــارزه               اســالمــي ســرمــايــه داران مــب

  .ميکنند نخواهد رفت
ـه خـانـواده         جان باختن شاهرخ را ب
ـه کـارگـران و مـردم آزاديـخـواه                اش، ب
صميمانه تسليت مـيـگـويـيـم. مـرگ            
شاهرخ بر مبارزه فعال تـر بـراي آزادي       
سايـر فـعـالـيـن کـارگـري و زنـدانـيـان                   
ــي               ــگــون ــاســي و ضــرورت ســرن ســي
حکومت آدمکشان جمهوري اسالمي 

  .بيش از پيش تاکيد ميکند
ياد شاهرخ عـزيـز هـمـيـشـه زنـده              

  .خواهد ماند
 حزب کمونيست کارگري ايران  

، ١٣٩٤ شهريور  ٢٣   
٢٠١٥ سپتامبر  ١٤    
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ـه بــي                شـاهــرخ بــه دلـيــل اعـتــراض ب
حقوقي کارگران و بـجـرم تـالش بـراي         
متشکل کردن کارگران دستگير شـد،  
بــارهــا تــوســط مــامــوران وزرات               
اطالعات زير فشار و بـازجـويـي قـرار       
گرفت. به يازده سـال زنـدان مـحـکـوم           
شـد. خــودش و خـانــواده اش بــارهــا              
تهديد شدند. بـراي آنـکـه مـجـبـورش           
کنند از عـقـايـدش کـوتـاه بـيـايـد تـا                
توانستند در زنـدان اذيـتـش کـردنـد.              
ـلـف از            چندين بار به زندانـهـاي مـخـت
جمله زندان يزد، تبريز، قـزل حصـار و       
رجايي شهر تـبـعـيـد شـد. بـارهـا در                 
اعتراض به بد رفتاري زنـدانـبـانـان بـا          
خودش و ديگر هم بندي هايش دسـت  
به اعتصاب غذا زد. پنـج سـال بـدون         
رسيدگي به وضعيت بيماريش، بـدون    
مرخصي در زندان مورد آزار و اذيـت      
قرار گرفت. اما شاهرخ چـون کـوهـي         
استوار الگوي مقاومـت و مـبـارزه و          
سرسختي بود. بدون واهمه و بارها بـا     
صدور اطالعيه و قطعنامه عليـه بـي     
حــقــوقــي و اذيــت و آزار زنــدانــيــان               
سياسي و عليه بي حقوقي هاي مـردم  
اعتراض کرد. همين ايستادگـي او را       
به چهره محبوب جنـبـش کـارگـري و         

 برابري طلبي تبديل کرد. 
شاهرخ در زندان جـمـهـوري اسـالمـي        
ـه انـد کـه            ـفـت جانش را از دست داد. گ
بدليل سکته مغزي درگـذشـتـه اسـت         
اما هيچکس به به دستگاه امـنـيـتـي       
جمهوري اسالمـي اعـتـمـادي نـدارد.          

اما صرفنظر از اينکه او را با تـوطـئـه      
به قتل رسانده باشند يا واقعـا بـدلـيـل       
سکته مغزي درگذشته باشد، بـدلـيـل      
شرايط وخيم زنـدانـهـا و رفـتـار غـيـر              
انساني با زندانيان، جمهوري اسالمي 

 مسئـول و دستگاه کثيف امنيتي اش 
و مسبب مستقيم جان باختن شاهـرخ  

 است و بايد پاسخگو باشد.  
با مرگ شاهرخ مـوجـي از اعـتـراض         
عليه جمهوري اسالمي در سطح بـيـن   
المللي ايجاد شده است. اين اعتـراض   
را بايد هرچه بيشتر گسترش داد. بايد  
ـه                  توجه جهانيـان را هـرچـه بـيـشـتـر ب
وضعيت ساير زندانيان، به هـمـرزمـان    
شاهرخ، به فعالين کارگري زنـدانـي و       
ـه وضـعـيـت          ساير زندانيان سياسي، ب
بــهــنــام ابــراهــيــم زاده هــا، ســعــيــد              
شيرزادها، رسول بـداقـي هـا و سـايـر            
زندانيان جلب کرد. تنها بـا گسـتـرش       
اعتراض است که ميتوان جـان سـايـر        

 زندانيان را نجات داد.  
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بايد جمهوري اسالمـي در مـجـامـع         
معتبر بين المللي مجبور به توضيـح  
شود. براي رهايي زندانيـان سـيـاسـي        
بايد خارج کشور را به مرکـز مـبـارزه      
اي بي امان بدل کرد. افکار عمـومـي    
جهانيان و همه نهادهاي مدافع حقوق 
انسان و سازمانهاي کارگري را بـايـد       
بســيــج کــرد تــا بــراي نــجــات جــان              

زندانيان سياسي و فعالين کارگري در 
ـنـد و جـمـهـوري               ـيـاي ايران به ميدان ب
اسالمي را در مجامع جهاني تـحـت     
فشار قرار بدهند. نبايد گذاشت مرگ 
ـيـان             شاهرخ و وضعـيـت وخـيـم زنـدان
ــمــي و                   ــحــث ات ــاع ب ــحــت الشــع ت
معامالت دول غـربـي بـا جـمـهـوري           

 اسالمي قرار گيرد. 
 

ـــ?   Aـ %ـ�دم 0زاد�ـ/ـ�ا�، %ـ/ـ	"
  ! %Bر� ا��'�C 

ـه ايـن                 در تجمعـات اعـتـراضـي کـه ب
مناسبت برپا ميشود شرکت کنيـد و    
يـا هـر جـا کـه هسـتـيـد در مـقـابـل                       
سفارتخانه هـاي نـنـگـيـن جـمـهـوري             
اسالمي و در ميادين شهرها دست به 
تجمع بزنيد و جـمـهـوري اسـالمـي را          
محکوم کنيد. خواستار برچـيـدن ايـن       
النه هاي فساد و جاسوسي شويـد. از     
اتحاديه هاي کارگـري و نـمـايـنـدگـان           
احزاب و نهادهاي مـتـرقـي و مـدافـع          
ـه مـرگ شـاهـرخ                  انسان بـخـواهـيـد ب
اعــتــراض و جــمــهــوري اســالمــي را          
محکوم کنند. برپايي مراسم هـاي بـا     
شکـوه بـزرگـداشـت يـاد و خـاطـره و                  
ـه   تالشهاي بي وقفه شاهرخ زماني را ب
مجمعي اعتراضي براي آزادي ديـگـر     
فعالين و زندانـيـان سـيـاسـي تـبـديـل             

 کنيد.
 

ــزب               ــارج کشــور ح ــالت خ ـي تشــکـ
 کمونيست کارگري ايران

 ١٥ ۲۰ سپتامبر  ١٦ 
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 !بايد خارج کشور را به مرکز مبارزه اي بي امان براي آزادي زندانيان سياسي بدل کرد
 ندانيان سياسي به ميدان بياييد. ي زجان باختن شاهرخ زماني زنگ خطر جدي است. اين گواهي بر وضعيت خطير زندانيان سياسي در زندانهاي بيشمار جمهوري اسالمي است. براي رهاي
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ـيـسـا و پشـتـوانـه                 ستونـهـاي کـل
مسيحيت را يک به يک از زير پايشان 
ـنـگـيـرشـان کـرد. ايـن                 کشيد و زمـي
ـيـسـا را                   انقالب بـود کـه امـالک کـل
مصادره کرد، عشريه و ماليات را از 
حيطه قدرت کليسا درآورد و سـتـون       
مالي مسيحيت را در هم شـکـسـت.    
ــه اخــاذي                  ــود کــه ب ايــن انــقــالب ب
سيستماتيک کليسا از مردم با کنترل 
تولد و ازدواج و مرگ پايان داد. ايـن     
انقالب بود که دست و پاي کليسـا را    
از قلمرو آموزش قطع کرد و به سلطـه  
ـيـسـا بـر ذهـن و روح                    بالمـنـازع کـل
کودکان و جوانان و توده وسيـع مـردم     

 پايان داد. 
البته همه اين اتفاقات در متن 

تناقضات بنيادي در مناسبات  
اقتصادي و اجتماعي، عروج طبقه 

اجتماعي جديد در مقابل جهان کهنه 
شکل گرفت که جاي بحث جداگانه و 

 مفصلي است. 
و در خاتمه بايد بگويم که تحرک 
راديکال ديگري که بعدا و در ابعاد و 

اشکال جديد به نبرد کليسا و 
مسحيت و دين رفت، عروج 

کمونيسم در ميانه قرن نوزده، نقد 
راديکال مارکس از مذهب و باالخره 
اثر انقالب اکتبر روسيه در گسترش 
افکار آته ئيستي در جهان است که 
 ميتوان جداگانه به آنها پرداخت.  

 پايان بخش اول
***** 

توضيح محسن ابراهيمي: بخش 
مهمي از اطالعات تاريخي مورد 
استفاده در اين مصاحبه از کتاب 

تاريخ تمدن ويل دورانت، ويکي پيديا 
و سايتهاي اينترنتي  ديگر استخراج 

 شده است.  
 

 توضيح انترناسيونال:  
در بخش بعدي اين گفتگو به تـاريـخ   
شکل گيري آته ئيسم در ايران، رشـد  
آته ئيسم در دنيا مخصوصـا جـهـان      
اسالم و ايران و رابطه کمونيسم و آته 

 . ئيسم خواهيم پرداخت
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 );� در ��ا�� C'	ن   
من بهنام ابراهيم زاده زنداني سياسـي  
از زندان جهنمي رجايي شهر هسـتـم.     
مــن در يــک خــانــواده کــارگــري در               
ـيـا آمـده ام.                   شهرسـتـان اشـنـويـه بـدن
زندگي ام من را از کودکـي بـا درد و         
رنج کارگران و کودکان کار آشنا کـرد.  
ـيـن                   از هميـن رو از هـمـان آغـاز سـن
ـيـه اجـحـافـات         جواني ام به مبارزه عل
سرمايه داري عليه کارگران و کودکان 
و براي رسيدن به جامعه اي شـايسـتـه      
انسان برخـاسـتـم. بـه خـاطـر هـمـيـن                 
مبارزاتم است که بـهـتـريـن سـالـهـاي          
زندگي ام را دارم در زندان مـيـگـذارم.      

سال است در زندانم و زير شکـنـجـه     ٥ 
هاي قرون وسطي سالمتي ام به خطـر  
افتاده است. از بودن در کنار خـانـواده    
ـنـهـا       ام محروم شده ام و با وجوديکه ت
ـيـمـاري خـطـرنـاک                    ـيـمـا بـه ب فرزندم ن
ـتـوانسـتـه ام                  ـتـالـسـت، ن سرطـان مـب
ـيـز بـخـاطـر             کنارش باشم. در زنـدان ن
انواع بيـمـاريـهـايـي کـه زيـر فشـار و                 
شکنجه ممتد بـر مـن وارد شـده بـه               
ـتـال شـده ام، و                 انواع بيماري هـا مـب
حتي از حق درمان مـحـرومـم و درد          
ميکشم. اما من ايستاده ام و بعنـوان   
يک  مـدافـع حـقـوق کـارگـر، حـقـوق                 
کودک، حـقـوق بشـر و حـقـوق هـمـه                  
 انسانها بر خواستهايم پاي ميفشارم. 

دستگـيـر شـدم و         ٨٩ خرداد  ٢٢ من 
سال حکم داده شد. با   ٢٠ ابتدا به من 

اعتراض من و خانواده ام و حـمـايـت        
هاي وسيعي که از سوي هم طبقـه اي    
هايم در ايران و در سراسر جهان از من 

سال کاهش يافت.  ٥ شد، اين حکم به 
در زندان مرتب مرا زيـر اذيـت و آزار         
قرار دادند. از جمله در جريان حمله بـه   

، ٩٣ فرورديـن     ٢٨ اوين در  ٣٥٠ بند 
ـبـه سـيـاه، مـن و              معروف به پنجشـن

تعدادي از زندانيان ديگر زير ضرب و   
شتم شديدي قرار گرفتيم و مـا را بـه           

انتقال دادند. بـعـد هـم          ٢٤٠ انفرادي 
اويـن مـن را          ٢٠٩ دوباره به انفرادي   

بردند. آسيب هاي بسيـاري ديـدم. در         
جريان اين حمله براي من پرونده سازي 
جديدي کردند. به من اتهام اجتماع و    
تباني در درون زندان را زدنـد. مـن را        
تحت عنوان تماس با احمد شـهـيـد و      
ارتباط با سازمان مـجـاهـديـن خـلـق         
محکوم کـردنـد. و مـن هـمـانـمـوقـع                
اعالم کردم که اينها چيزي جز پاپوش 
دوزي نيست. اعالم کردم کـه مـن نـه         
ـبـاطـي بـا        در گذشته و نه در زندان ارت
جريان سازمان مجاهدين خلق نداشته 
و نـدارم و ايـن اتـهـامـات را شـديـدا                  
تکذيب کردم. همه نوشـتـه هـاي مـن          
چه در خارج از زندان و چـه در داخـل         
زندان به روشني نشان ميدهد که مـن    
يک فعال دفاع از حقوق بشر هسـتـم و     
ربطي به جريان مجاهدين خلق نـدارم.  
اين پرونده سازي ها و محاکمـه هـاي     
کذايي تماما فرمايشي و نـاعـادالنـه        

 بودن آنها را نشان ميدهد. 
اينان تصميم خود را گرفته اند. با اين  
اتهامات واهي من را دادگاهي کـرده    

سال زندانم به  ٥ و عليرغم اينکه حکم 
پايان رسيـد دوبـاره مـن را بـا حـکـم                 
جديدي به هفت سال و ده ماه و پانـزده  
روز حبس محکوم کرده انـد. بـه مـن         
فشار مياورند که من را از مـبـارزاتـم      
پشيمان کنند. اما من بهنام ابـراهـيـم     
زاده به عنوان يک کارگر مـعـتـرض و        
يک انسان نه تنها از اعـتـراضـاتـم بـه          
بيحقوقي هاي ضد بشري در جامـعـه   
پشيمان نيستم، بلکه آنـچـه در زنـدان        
ديـده و تـجـربــه کـرده ام بــيـشـتـر بــر                    
حقانيت مبارازتم و ايستادگي بر روي 

 خواستهايم تاکيد گذاشته است. 
من فقط از  فرزندم نيما کـه در طـول       
اين سالها دور از پدرش و کانون شـاد    
خانواده با بيماري وحشتناک سـرطـان     

دسـت و پــنــجــه نـرم مــيــکــنــد عــذر              
ـيـمـاي عـزيـزم عـذر                   ميخـواهـم. از ن
ـتـخـاب           ميخواهم که مجبـور شـدم ان
مهلـکـي بـکـنـم و نـاگـزيـر بـه جـاي                     
انتخاب در کنارش بودن، مبارزه براي 
نجات جان همه نيماها و کودکان کـار  
ـيـمـا      و انسانها را انتخاب کردم. ولي ن
فرزند من است. و ميدانم کـه مـن را         
درک ميکند و من را خواهد بخشيـد.  
و از ايــن بــابــت دلــم گــرم اســت و                    

 شادمانم.
اينها براي فشار آوردن به من از هـيـچ   
کاري فروگذار نکرده انـد. مـن را بـه             
انفرادي بردند. من را از ميان زندانيان 
سياسي دور کردند و در کنار زندانيـان  
ـنـد. و مـرتـب مـورد              خطرناک گذاشت
ـتـم . دارو و                     تهديد جـانـي قـرار گـرف
درمان را از مـن بـريـدنـد. و ... امـا                  
خودشان هم ميدانند که اين فشار هـا  
ـبـرد. و مـن بـهـنـام                   راه به جايي نـمـي
ـنـهـا مـدافـع               ابراهيم زاده امـروز نـه ت
ـلـکـه            حقوق کارگر و حـقـوق کـودک، ب
مدافع حقوق تمامي زندانيان در بنـد،  
ـيـان عـادي در         زنداني سياسي و زندان
زندانها هستم. من يک انسان و مدافع 

 حقوق انسانها هستم.
من اين شرح حال را برايتان نـوشـتـم ،      
تا صداي اعتراضم را به گوش همگان 
ـنــســت کــه از               بـرســانــم و انــتـظــارم اي
خواستهايم و از مـبـارزاتـم حـمـايـت               
کنيد. خانواده ام را تنهـا نـگـذاريـد و          
حامي آنها باشيد. به هر شـکـلـي کـه        
ميتوانيد فشار بياوريد که من و همـه  
بهنام ها از زنـدان آزاد شـونـد. فشـار            
ـيـاوريـد کـه ايـن بسـاط نـاعـادالنــه                  ب
ـنـد. فشـار         دادگاههايشان را جمع کـن
بياوريد که هـمـه کـارگـران زنـدانـي و             
زندانيان سياسي آزاد شـونـد. مـن بـه          
حـکــم هــفـت سـال و ده مـاه زنـدانــم                  
اعتراض دارم. من را وسيعا حـمـايـت     

 کنيد. 
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شـهـريــور مــحـمــود         ٢٥ صـبـح روز       
صالحي فعال شناخته شـده کـارگـري      
از شهر سقز جهت دريافت حکم خـود  
ـتـر       به دادگاه سنندج مراجعه کرد. دف
دادگاه شفاها حکم را بـه وي اعـالم           

سـال     ٩ نمود و بنا بر اين حکم او بـه      
زندان محکوم شده اسـت. دادگـاه از          
تسليم حکم کتبـي بـه وي خـودداري          

 کرد.
محمود صالـحـي در دادگـاهـي کـه            
ـيـه               ـل برايش تشکيل شـده بـود، از ك
فعاليت هايش در باره دفاع از حقـوق  
كارگران و  پي گيري ايـجـاد تشـكـل       
هاي مستقـل كـارگـري بـه دفـاع بـر               
خاسته و آنها را  حق همه كـارگـران و     

 فعاالن كارگري دانسته بود. 

بنا بر حکم صادره كه تنها بـه رويـت       
محمود صالـجـي رسـيـده اسـت، بـه             
سوابق فعاليت هاي او در دهه شصت 
و هفتاد و  فعاليت هاي كـارگـري او       
استناد شده است. محمود صـالـحـي     
بيست فرصت دارد که به ايـن حـکـم        

 اعتراض کند.

دادگــاهــهــاي جــمــهــوري اســالمــي،       
دادگاه مـحـاکـمـه کـردن کـارگـران ،              
معلمان و مـردم مـعـتـرض بـخـاطـر            
مبارزاتشان براي رسـيـدن بـه حـق و             
حقوقشان است. با اعتراضـي وسـيـع      

سال زندان بـراي مـحـمـود          ٩ به حکم 
صالحي، حمايت خودمان را از ايـن      
فعال کـارگـري و مـبـارزاتـش اعـالم             

 کنيم.
ـيـن و                     تهديـد و فشـار بـر روي فـعـال
رهبران کارگري بايـد فـورا مـتـوقـف          
شود. احکام قضايي صادر شده براي  
آنان بايد تـمـامـا لـغـو شـود و هـمـه                 
ـيـان سـيـاسـي         کارگران زنداني و زندان

 بايد فورا آزاد شوند. 
 

Shahla. 
Daneshfar2@gmail.c
om 

-them-http://free
now.com 
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ـه مـردم مـنـاطـق                       ـي دولت ترکيه تهاجم نظامي تـمـام عـيـاري را عـل
ـلـف از اواخـر          کردستان به جريان انداخته است. بنا به گزارشهاي مخت
ـروريسـم "پ ک           ماه ژوئيه که اين لشکرکشي تحت عنوان مقابله با ت
ـتـل رسـيـده و                    ـه ق ـيـگـنـاه ب ک" شروع شد تاکنون صدها تن از مردم ب
ـره در             صدها هزار نفر آواره شده اند. در برخي شهرها مثل شـهـر جـزي
جنوب ترکيه حکومت نظامي برقرار شده و در حمالت و تـعـرضـات        

ـر      ٣٠ نظاميان به مردم طي يک روز بنا به برخي گزارشـهـا حـدود         ـف ن
ـه شـدنـد. ايـن                         غير نظامي از جمله چند کودک  در ايـن شـهـر کشـت
ـه در                  ـي ـرک جنگ به مناطق کردستان ترکيه محـدود نشـده و ارتـش ت
ـه بـاران                ـل ـلـو مناطق کردنشين سوريه و عراق نيز هرروز بـمـبـاران و گ
ـه اعـالم رسـمـي                 ـنـا ب پايگاههاي اپوزيسيون کرد را ادامه ميدهد. ب
دولت ترکيه عمليات نظامي ارتش ترکيه در خاک عراق بـا تـوافـق و          
حمايت مسعود بارزانـي انـجـام مـيـشـود. و ايـن خـود اوج تـعـفـن                           
ـه اي و       ناسيوناليسم کرد را بر مال ميکند که بخاطر منافع حقير فرق
ـه مـردم           ـي ـه عـل ديپلماتيک خويش حاضر است بر جنايات ارتش ترکي

 منطقه تحت حاکميت خود چشم بپوشد و حتي از آن حمايت کند.  
ـه     بر متن فضاي جنگي موجود، دولت اردوغان و دستجات متعلق ب
حزب اسالمي "عدالت و توسعه" بشدت بر تبليـغـات و فضـا سـازي             
ناسيوناليستي و شوينيستي و "خون ترک" و تعصبـات عـقـب مـانـده          
ترکي ميکوبند، باندهاي سياه با پرچم و نماد عثمانـي بشـدت فـعـال         
ـه                          ـه آنـهـا حـمل ـربـيـاورنـد ب ـي شده اند و هرجا که مردم کـرد زبـان را گ
ـه کـارگـران کـرد و                              ـه چـنـديـن مـورد حـملـه ب ميکنند. هفته گـذشـت
ـيـس                  ـل فروشگاههايي که صاحبانش کرد زبان بـودنـد جـلـوي چشـم پ
ـيـسـتـي و فـاشـيـسـتـي                  صورت گرفت. در سايه اين فضاي ناسيـونـال
مخالفت بـا اردوغـان و حـکـومـتـش عـمـال مـمـنـوع شـده اسـت.                            
ـتـشـر شـده         گزارشهايي مبني بر بستن برخي روزنامه هاي منتقد مـن

 است.   
روشن است که اين جنگ و جو ناسيوناليستـي کـه حـزب عـدالـت و              
ـه مـردم کـرد زبـان                ـي توسعه و اردوغان به آن خزيده است، نه فقط عـل

ـه                               ـي ـفـت و عـل ـقـاد و مـخـال ـت ـه آزاديـخـواهـي و ان بلکه عليه هرگـون
تشکلهاي مستقل در سراسر ترکيه اسـت. دولـت اردوغـان و حـزب                
ـرک در                  ـيـسـم ت اسالميش در تالش است با اشغال سنـگـر نـاسـيـونـال
ـري را      انتخابات بعدي که قرار است اول نوامبر برگزار شود آراي بيشـت
ـه آراي حـزب                        ـنـد، ب از جبهه ناسيوناليستها به سـوي خـود جـلـب ک
"دموکراتيک خلقها" لطمه بزند و مانع حضور آنها در پـارلـمـان شـود،         
ـزايـش             ـراي اف ـه را ب ـن فضاي مخالفت و اعتراض را عقب براند و زمي
ـر، دولـت اردوغـان            اختيارات اردوغان فراهم کند.  اما از همه مهـمـت
ـه و                            ـه کـردسـتـان سـوري از پيشروي جنبـش ضـد داعـش در مـنـطـق
محبوبيت وسيـع تشـکـل هـاي ضـد داعـش و يـگـانـهـاي زنـان و                            
ـتـاده و نـگـران            يگانهاي موسوم به يگانهاي مدافع خلق به وحشت اف
ـتـي کـه            ـري است که اين محبوبيت و فضاي آزاديخواهانه و خـود مـدي
ـرات          ـي ـه تـاث ـي ـرک ايجاد شده در فضاي سياسي کردستان ترکيه و کل ت
ـرد و آنـهـا را               خودرا بگذارد و ميخواهد اين موقعيت را از آنها بـگـي
ـه                    ـه وارد شـدن ب ـي ـرک عقب براند. تاکنون نيز يک اقدام سريـع ارتـش ت
مناطق تحت کنترل نهادهاي مردمي در سوريه و ايـجـاد حـکـومـت          

 نظامي در اين مناطق بوده است.  
بطور کلي حزب حـاکـم عـدالـت و تـوسـعـه و شـخـص اردوغـان در                         
ـه بـا                   ـژه در يـک سـال گـذشـت حاکميتش به سرازيري افتاده است و بوي
ـرو شـده و بـا                             ـراضـات وسـيـع مـردم روب ـه و اعـت مخالفتها و مقـابل
ـه                ـر مـوقـعـيـت خـودرا ب مشاهده افت جدي آرايش در انتخابات اخـي
شدت در خطر مي بيند. حمايت آشکار اردوغان و دولتش از جـريـان        
ـلـي و          سياه و ضد انساني داعش، نفرت عميقي را در سطح بين الـمـل
ـه اسـت. افشـاي فسـاد و رشـوه                      در خود ترکيه عليه آنها برانـگـيـخـت
ـر       ـق خواري و دزديهاي وابستگان دولت اردوغان در شرايط گستـرش ف
ـه             ـي ـرت عـل ـف و بيکاري در ترکيه نيز يکي از داليل گسترش خشم و ن
ـنـار زدن         حکومت اردوغان است. تالش و تقالي دولت اردوغان در ک
ـز يـک              ـي قوانين سکوالر و جلو کشيدن قوانين و سنتهـاي اسـالمـي ن
عرصه جدي مخالفت و مقابله مردم با اين حکومـت اسـت. در ايـن           

ـه فـاشـيـسـم و                        ـرتـو شـعل شرايط اردوغان و حزبش در تـالـشـنـد در پ
ـه                     ـبـشـو و از طـريـق ب ـل ناسيوناليسم ترک و در يک فضاي جنگي و ب
ـنـد، مـردم را                    ـن ـه ک ميدان کشيدن باندهاي سياه اعتـراضـات را خـف
ـر سـر قـدرت              مرعوب نمايند، انتخابات را مديريت کنند و خـودرا ب

 نگه دارند.  
دولت اردوغان نشان داده است که يک تکيه گاه مهـم ارتـجـاع و قـوم           
ـيـسـت                        ـه اسـت. حـزب کـمـون گرايي و مذهب و تروريسم در مـنـطـق
ـران و در                  ـرقـي در اي کارگري ايران همه کارگران و مردم شريف و مـت
سطح جهان را به مقابله با جنايات و سياسـتـهـاي دولـت اردوغـان و            
ـنـار                 حزب اسالمي "عدالت و توسعه" فرا ميخواند. مـا خـودرا در ک
ـيـم کـه بـا          همه کارگران و نيروهاي مترقي و مردم شريف ترکيه ميدان
دولت اردوغان مقابله ميکنند. اين جريان کثيف و ضـد انسـانـي را             
بايد منزوي نمود. يک صف قدرتمند و فعـال از انسـانـهـاي مـدرن و               
ـه دولـت اردوغـان و                    ـي سکوالر و چپ در سطح بين المللـي بـايـد عـل
حزب اسالميش پا بگيرد و وارد عـمـل شـود. جـنـايـات ايـن دولـت                  
ـقـل و      عليه نيروهاي اپوزيسيون کرد و همه تشکلهاي کارگري و مست
حمايتش از "داعش" و دستجات فاشيستي در کردستان سوريه و در       
ـرار داد.                ـراض ق عراق و ديگر مناطق را بايد افشا کرد و مـورد اعـت
دولتهاي حامي ترکيه نظير دولت هـاي آمـريـکـا و آلـمـان و ديـگـر                     
ـه دفـاع                         ـي ـرک ـيـس ت ـل نيروهايي که از جنايات اردوغـان و ارتـش و پ
ميکنند بايد وسيعا افشا شوند. رسانه ها و کساني که هـمـچـنـان در        
ـه اي تـوهـم                   ـي ـرک ـه" نـوع ت مورد معجون مسخره اي بنام "اسالم ميان
ـزوا کشـيـدن دولـت                 ـه ان پراکني ميکنند بايد منزوي و افشا شونـد. ب
ـيـشـروي چـپ و                              اردوغان و حـزب اسـالمـيـش يـک گـام مـهـم در پ

 راديکاليسم و آزاديخواهي در کل منطقه است.  
 حزب کمونيست کارگري ايران
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گسترش و همه گير شدن مدياي اجتماعي اين امکان را فراهم کرده اسـت  
تا نظرات و ديدگاههاي سياسي و بحث هاي اجتماعي در زمانـي بسـيـار      
کوتاهتر انتشار يابد و در دسترسي مخاطبان قـرار گـيـرد. از هـمـيـن رو                
ـيـن فـرصـت بـر روي صـفـحـه                  مطالب انترناسيونال پس از دريافت در اول
فيسبوکي قرار خواهند گرفت. نشريه انترناسيـونـال بـه روال هـمـيـشـگـي                
ـلـهـاي مـقـاالت آن روي             روزهاي جمعه منتشر شده و فايل پ د اف و فاي
ـيـسـبـوک                           ـيـرنـد. از صـفـحـه ف صفحه اينترنتي انترناسيونال قـرار مـي گ

 انترناسيونال ديدن کنيد و آنرا براي دوستان خود بفرستيد.
https://www.facebook.com/
Anternasional.Farsi?ref=hl 

ضمن تشکر از همه شما عزيزاني که 
 .از طرق مختلف جوياي حالم شديد

متاسفم که در چند هفته 
نتوانستم پاسخگوي تلفنها و   اخير

هم  نامه ها و يادداشتهاي شما باشم.
کساني که ميخواستند جوياي حالم 

باشند و هم کساني که درخواست 
کمک داشتند، چه دوستاني که از 

ايران تماس گرفتند و چه دوستاني که 
در خارج کشور منتظر اقدام و پاسخ 

من بودند، به اطالع همه شما عزيزان 
ميرسانم که به دليل خستگي مفرط، 
پزشکان معالج من استراحت مطلق 

 .برايم در نظر گرفته اند
پزشکان من معتقد هستند که به 

دليل فعاليت طوالني و فشرده چند 
دهه گذشته دچار فرسودگي و 

خستگي روحي شده ام و ناچارم براي 
ترميم آن چند ماهي استراحت 

فعال حدود يک ماه و نيم است  .کنم

که تحت معالجه بسر ميبرم و اين به 
من کمک کرده است تا حدودي روند 

اميدوارم  بهبود سريعتر را طي کنم.
بزودي سالمتيم را بطور کلي دست  
بياورم و مثل گذشته در کنار شما 

 عزيزان باشم.
  

 مينا احدي
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