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در بـاره انـتـخـابـات             حسن صالـحـي:   
مجالس شورا و خبرگان در جمـهـوري   
اسالمي که قرار است در اسـفـنـدمـاه       
برگزار شـود، مـبـاحـثـات زيـادي در             
جريان است که مايل بودم به برخـي از    
آنها در اين گفتگو بـا شـمـا بـپـردازم.          
تحليل گران سياسي که البتـه دوسـت     
ــات                 ــخــاب ــت ــن ان ــراي اي ــد ب هــم دارن
بــازارگــرمــي کــنــنــد درســت مــثــل           
جناحهاي رقيب حکـومـتـي از مـهـم          
بودن اين انتخابات در اوضاع سياسي 
ايران و اهميت و تاثير آن  سـخـن مـي      
گويند. با اينکه انتـخـابـات مـجـلـس          
اسالمي هـمـان جـايـگـاه انـتـخـابـات              
ريــاســت جــمــهــوري در حــکــومــت            
اسالمي را ندارد مايل بودم مقدمـتـا   
از شما بپرسم چنـيـن انـتـخـابـاتـي در            
جمهوري اسالمي چه جايگاهي دارند 
و بطور مشخص جايگـاه انـتـخـابـات        

 پيش رو در چيست؟
ابتدا بـايـد بـگـويـم کـه            حميد تقوائي: 

آنـچــه در ايـران انــتــخــابـات نــامــيــده             
مــيــشــود حــتــي بــر اســاس حــداقــل           
معيارها و استـانـداردهـا انـتـخـابـات          
نيست؛ يک بازي و مضحکه سيـاسـي   
در ميان جناحهاي حکـومـتـي و بـده         
بستان بين باندهاي حکومتـي اسـت.     
انتخابات در هـر جـامـعـه اي وقـتـي             
مــعــنــي دارد کــه آزادي احــزاب و                
فعاليت سياسي و آزادي عقيده و بيان 
و مطبوعات و نقد و اعتـراض وجـود     
ـه      داشته باشد. در جمهوري اسالمي ن
ـلـکـه       تنها اثري از اين آزاديها نيست ب
ـه     همان کانديداهاي خودي و متعهد ب
ـلـتـر وزارت                ولي فقيه نيز بـايـد از فـي
کشور و شوراي نگهبان و غيره عـبـور   
کنند تا به بازي گـرفـتـه شـونـد. تـازه              
مصوبات همين مجلس ده بـار الـک         
شده، اگر به تـايـيـد شـوراي نـگـهـبـان             
نــرســد هــيــچ ارزشــي نــدارد! چــنــيــن           
انتخابات و چنـيـن مـجـلـسـي تـنـهـا              
نشاندهنده ابعاد ديکتاتوري اسالمـي  
و ضديت اين نظام با مدنيت و اولـيـه       
ترين ملزومات يـک جـامـعـه مـدنـي           
است. به نظـر مـن اهـمـيـت مـعـرکـه                

انـتـخـابـات        -انتـخـابـاتـي در ايـران            
ريــاســت جــمــهــوري و يــا مــجــلــس            

در    -اسالمي و يا خـبـرگـان و غـيـره           
اينست که يک بار ديگر اين واقـعـيـت      
را در ذهن کل جامـعـه و تـوده مـردم           
ياد آوري و برجسته ميکند کـه راي و      
خواست و تمايل آنها هيچ جايـگـاهـي    
در سياست و "انتخاب مسئـولـيـن" و        

 اداره امور جامعه و غيره ندارد.      
با توجه به اين واقعيات در جواب 
به سئوال مشخص شما بـايـد بـگـويـم        
کـه  نــقـش و تـاثـيــر انـتــخـابـات در                    
جمهوري اسالمي از تجديد آرايـش و    
تعـيـيـن مـجـدد جـايـگـاه بـانـدهـا و                    
جناحـهـاي حـکـومـتـي در سـاخـتـار                
قدرت فراتـر نـمـيـرود. کـارت هـا بـر                 
ميخورند ولي عوض نميشونـد. آيـت      
ــانــدهــاي               ــيــاردر و ب اهللا هــاي مــيــل
مافـيـائـي و سـرداران سـپـاه و بـيـت                   
رهبري و بيت رفسـنـجـانـي و ابـواب            
جمعيشان عـقـب و جـلـو مـيـرونـد و                
جابجا ميشوند، اما بساط چـپـاول و       
دزدي و دستمزدهاي يک چهـارم خـط     
فقر و   تحقير و تبعيض عليه زنـان و      

آپــارتــايــد جــنــســي و بــازداشــتــهــا و          
اعدامها و کـال تـحـمـيـل فـالکـت و                
بيحقـوقـي بـر تـوده مـردم سـر جـاي                  

 خودش باقي ميماند.
انتخابات پيش رو نمونه گويـائـي   
از اين جايگاه عمومي انتخاباتهـا در    

 جمهوري اسالمي است.  
اين انتخابات در اوج درگيريهـا و    
کشمکش باندهاي حکومتـي بـر سـر        
برجام و سياست عاديسازي رابطـه بـا     
غرب و رقابت بـيـن اصـولـگـرايـان و             
ـه                "اصالح طلبان" که هـر يـک خـود ب
چند شاخه تقسـيـم شـده انـد صـورت            
ــن               مــيــگــيــرد. ظــاهــرا اهــمــيــت اي
انتخابات در اينست که ممکن اسـت    

رفسنجاني که  دولـت   -جناح روحاني
را در دست دارد در مجلس هم دسـت  
باال پيدا کند. ايـن "تـحـول" مـمـکـن                

ـه در     است براي طرفداران خط استحال
اصـالح     -حکومت و در اپوزيسيـون    

طلبان اسبق و سابق و حـزب تـوده و           
اکثـريـت و آيـت اهللا بـي بـي سـي و                     

يک دستاورد و نقطه عطف  -امثالهم 
مـحـسـوب بشـود، ولـي در شـرايــط               
سـيـاســي و اقـتــصـادي و زنــدگـي و                
معيشت مردم ايران تغـيـيـري ايـجـاد        
نخواهد کرد. تنها مجلس و دولت در  
اعمال اعدامها و بازداشتها و قوانـيـن   
قصاص و سـيـاسـت ريـاضـت کشـي           
اقتصادي و تصويب لوايح و قـوانـيـن        
ضد کارگري و سرکوب اعتراضات و   
فعـالـيـن جـنـبـش کـارگـري و غـيـره                    
يکدست تر ميشوند! و احيانـا مـرکـز       
کشمکش بين باندهاي حکومـتـي از     
مجلس به قوه قضائـيـه و يـا شـوراي           
نگهبان و مجلـس خـبـرگـان و غـيـره             

 منتقل ميشود!
اما اين همه داستان انـتـخـابـات        

نيست. در کنار و بـمـوازات مـعـرکـه           
انتخاباتي و امـکـان "تـحـول" اي کـه              

ـه انـد               ـه آن دل بسـت استحاله چي ها ب
کشمکش حاد تر و عميق تر ديـگـري     
در جامعه در جريان اسـت. کشـاکـش       
بــيــن تــوده مــردم و کــل حــکــومــت؛            
کشمکش برسر افزايش دستمـزدهـا و     
حق تشکل و اعـتـراض، بـر سـر رفـع            
تبعيض جنسيتي و رهائـي زنـان، بـر        
ســر لــغــو مــجــازات اعــدام و آزادي             
زندانيان سياسي، و کـال کشـمـکـش           
ـه وضـعـيـت             ميان توده مردمي کـه ب
موجود تمکين نـمـيـکـنـد و آزادي و            
رفاه و مدنيت ميخواهد با  يک نـظـام     
مذهبي که جامعه را به قهقراي قـرون    
وسطي کشانده است. انتخابات اخـيـر    
در دل اين کشاکـش بـيـن جـامـعـه و             
ــرد و               ــگــي حــکــومــت صــورت مــي
ــدهــاي               ــان ــيــن ب ــزاع ب ــتــن ن ــاالگــرف ب
حکومتـي نـيـز در تـحـلـيـل نـهـائـي                   

ـه اي تـر           انعکاس همين کشاکش پـاي
 بين مردم و حکومت است.

ــيــروهــاي              بــراي تــوده مــردم و ن
انقالبي مثل حزب ما سئوال اينـسـت   
که انتخابات ميتواند چه تـاثـيـري بـر         
ايــن تــقــابــل پــايــه اي بــيــن مــردم و               
حـکــومــت داشـتــه بــاشـد. واقــعــيــت            
اينست که مردم معترض هميـشـه از     
ــد                ــهــا در جــهــت تشــدي ــات ــخــاب ــت ان
اعــتــراضــات و طــرح خــواســتــهــا و            
شعارهاي انقالبي خود استفـاده کـرده     
اند. از نقطه نظر توده مردم  اهميـت و     
جايـگـاه "انـتـخـابـات" در تشـديـد و                   
تعـمـيـق مـبـارزه عـلـيـه مصـائـب و                   
بيحقوقيهاي اقتصادي و سـيـاسـي و        
اجتماعي است که جمهوري اسـالمـي   

 به جامعه تحميل کرده است.  
قبل از اينکه بـه     : حسن صالحي

موازنه قواي جـنـاحـهـاي حـکـومـتـي           
بپردازيم مي خواهم نـظـر شـمـا را در           
ـه         ـفـت باره دو موضوع که خامنه اي گ
است جويا شوم. خـامـنـه اي چـنـدي             

ها به انتخـابـات    آمريکاييپيش گفت 
انـد و آنـطـور کـه او              چشم طمع دوخته

گفت اگرعنصر نفوذي وارد مجلس و   
خبرگان شود، مثل موريانه از داخـل      

ها را خواهد جـويـد. خـامـنـه اي              پايه
ـفـتـه اسـت کـه               همچنين به تـازگـي گ

حتي   همه در انتخابات شرکت کنند،"
کساني که نظام و يا حتي من را قبول 
ندارند براي حـفـظ و اعـتـبـار کشـور               

ــد      ــن ــن ــرار اســت           ".شــرکــت ک ــا ق آي
آمـريـکـايـي هـا واقـعـا در مـجـلــس                  
خبرگان يعني در اين سطوح باال نفـوذ  
کـنــنــد؟! آيـا ايــنــهـا نــگــران تــحــريــم              
انتخابات از جانب مردم هسـتـنـد کـه       

 اينچنين به التماس افتاده اند؟
دشـمـن خـارجـي          حميد تقـوائـي:   

تراشي يک شيوه مرسـوم و شـنـاخـتـه          
شده همه ديکتـاتـوريـهـا اسـت. بـراي            

جمهوري اسالمي از همان بدو بقدرت 
رسيدنش ايـن دشـمـن آمـريـکـا بـوده              
است. در اين رژيم "مرگ بر آمـريـکـا"      
صرفا يک تاکتيک و جزئي از سياسـت  
خــارجــي نــيــســت بــلــکــه يــک امــر              
ـه بـود و نـبـود              استراتژيک و مربوط ب
حکومت است.  يک دليل حـاد شـدن        
بيسابقه دعواهـاي جـنـاحـهـا بـر سـر              
رابطه با آمريکا همين جايگاه پايه اي 
ـقـاي      آمريکائي ستيزي در استراتژي ب
جمهوري اسالمي است. بعد از توافـق   
هسته اي خامنه اي و جناح اصولگـرا   
حتي تنور  ضد آمـريـکـائـي گـري را            
داغ تر کردند چون ميخواهـنـد بـرجـام       
در همين حد رفع تـحـريـمـهـا و پـروژه           
هسته اي محدود بماند و آنـطـور کـه          
روحـــانـــي اعـــالم کـــرده اســـت بـــه              
عاديسازي روابـط بـا غـرب مـنـجـر             
نشود. خامنه اي در ايـن عـاديسـازي       
از دســت رفــتــن دســتــاويــز "دشــمــن            
خارجي" و تضعيف هـر چـه بـيـشـتـر              
حکومتش را ميبيند و  بـايـن دلـيـل         
است که بخصوص بعد از توافـق ويـن     
در هر مناسبت و به هر بهانه اي پـاي      
نفوذ دشمن را بميان ميکشد. معلـوم   
ميشود عالوه بر بـد حـجـابـي و   و                 
موزيک غربي و آنتنهاي بشقابي و ار     
ـلـگـرام،          تباطات اينترنتي و وايبـر و ت
اختالفات در مجلس شوراي اسالمي 
و مجلس خبرگان هم  زير سر آمريکـا  
است! هر چه ضعيف تر و درمانده تـر     
ميشوند نفوذ آمريکا را بيشتر بسـط    
ميدهند! از سوي ديگر با همين پرچـم  
مقابله با دشمن ميخواهنـد مـردم را       
بپاي صندوقهاي راي بکـشـنـد. بـراي        
رژيم راي باالي مردم، همانند حجـاب  
زنان، هميشـه مشـت مـحـکـمـي بـر              
دهــان شــيــطــان بــزرگ بــوده اســت!              
منتهي اگر بد حجابي را نـمـيـتـوانـنـد       
کتـمـان کـنـنـد، روگـردانـي مـردم از                 

الـبـتـه اگـر          -انتخابات را ميتواننـد    
ـه مشـت مـحـکـمـي بـر                 ۸۸ مانند  ب

دهان خودشان تبديل نشـود! ايـن بـار         
هم همين خيال را دارند. ميـخـواهـنـد      
با کشاندن مردم به پاي صندوقـهـا بـا      
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 3 ۶۴۳شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

نـفــر از       ۱۲ديـمــاه       ۲۳روز   
کارگران سيمان درود با شکـايـت   
کارفرما دستگير شـدنـد. بـويـژه          
در دو سال گذشته بـارهـا شـاهـد       
خبرهاي مشابهـي بـوده ايـم کـه           
کارگران اعتصابـي بـا شـکـايـت          
کارفرما دستـگـيـر شـده انـد. از             

کارگر بـافـق کـه قـرار            ۱۱جمله 
ديـمـاه مـحـاکـمـه            ۲۶است روز   

شوند، از طرف کـارفـرمـا عـلـيـه         
شان شـکـايـت شـده بـود. گـفـتـه                
ميشود که کارفرما تحـت فشـار     
کــارگــران و فضــاي ايــن شــهــر،           
شکايتش را پس گرفته است اما 
فرماندار هم شکايت کـرده و بـر         
اساس شکـايـت فـرمـانـدار قـرار           
ــه              اســت کــارگــران را مــجــددا ب

در واقـع کـارگـري        دادگاه ببرند.    
که از کارفرما بدليل نـپـرداخـتـن     
چندرغاز حقـوق و يـا اخـراج بـه             
ــهــانــه هــاي واهــي، شــکــايــت             ب
مــيــکــنــد، دســتــگــيــر مــيــشــود.      
کارگر هم با شـکـايـت کـارفـرمـا         
دستگير ميشود و هم با شکايت 
خودش! کارفرما با مـقـامـات و       
نيروي انتظامي تماس ميـگـيـرد    
و آنــهــا بــالفــاصــلــه دســتــور                 
دســتــگــيــري کــارگــر را صــادر            
مــيــکــنــنــد. در هــر حــالــت ايــن           
کارگر است که مجرم بـه حسـاب     

 ميايد. 
جرم کارگـر اعـتـصـابـي الزم          
نيست در دادگاهي ثـابـت شـود،      
همين کـه جـلـو کـارخـانـه جـمـع                 
مــيــشــود و مــيــگــويــد حــداقــل          
مطابق قوانين خودتان و مطابـق  
تـوافــقـاتــي کــه مــيـان کـارگــر و             
کارفرما بعمل آمـده حـقـوقـم را           
پرداخت کنيد، نيروي انـتـظـامـي     
هر جا که بتواند او را ميگيرد و   
ــبــانــان خــود تــحــويــل             بــه زنــدان
ميدهد. مهم نيست که کارفرمـا   
ــيــن ضــد کــارگــري             هــمــان قــوان
جمهوري اسالمي را هـم زيـر پـا        
گــذاشــتــه، حــقــوق کــارگــر را                
پرداخت نکرده و مـطـابـق هـمـان        

  قوانين مجرم به حساب ميايد. 
اکثرا گفته ميشود که کارگر 
در نظم اخالل کرده و يا کـارگـران   
ديگر را به اعـتـصـاب تـحـريـک!           
کرده است. منظورشان اين اسـت   
که از فعالين اعـتـصـاب بـوده و         
در ســازمــانــدهــي و راه انــدازي           
اعتصاب نقش داشتـه اسـت. در        
پرونده کارگران بافق چنيـن آمـده     
است: اخالل در نـظـم عـمـومـي،           
بازداشتن مردم از کسب و کار و   
ــه               ــاامــنــي ب ايــراد خســارت و ن
صــورت گســتــرده از طــريــق بــه           
تعطيلي کشاندن مـعـدن سـنـگ         
ــر از                     ــف ــده دو ن آهــن. در پــرون
کارگران بافق همچنين تـمـرد از       
اجراي فرمان ماموران انتظامـي  
که براي سرکوب کارگران با سپـر  
و کاله خـود بـه کـارخـانـه رفـتـه                
بودند قيد شده است. يـعـنـي بـه          
دســتــور فــرمــانــدهــي کــه بــراي          
سرکوبش به کارخانه رفـتـه اسـت      
ــن در                   ــداده اســت و اي گــوش ن
جمهوري اسالمي جرم محسـوب  

 ميشود. 
مــدتــي طــوالنــي اســت کــه           
ــف             ــل ــاي مــخــت ــازه ــران ف ــارگ ک
عسلويه براي وصول طـلـب هـاي      
خود دست به اعتصاب و تـجـمـع    
زده انـد و هـيـچ مـقـام و ارگـان                 
دولتي کوچکـتـريـن تـوجـهـي بـه            
خواست آنها نکرده اسـت. هـيـچ         
ارگــــانــــي کــــارفــــرمــــايــــان و           
پيمانکاران را وادار بـه پـرداخـت      
حقوق کارگران نکرده است. امـا     
همين که مـبـارزه کـارگـران بـاال          
ميگيرد جمهوري اسالمي ارگان 
هاي سرکوبش را سراغ کـارگـران     
ــد و                 ــهــدي ــا ت ــا ب مــيــفــرســتــد ت
دستگيري آنها را آرام کنـد. ايـن      
تــنــهــا مســئــولــيــت جــمــهــوري          
اسالمي در قبال زنـدگـي دهـهـا         

 ميليون نفر از مردم است.  
 

ــقـــط بـــي              ــالـــه فـ امـــا مسـ
مسئوليتي حـکـومـت در قـبـال            
زندگـي کـارگـران و حـتـي وادار              
کـردن کــارفـرمـايــان بـه رعـايــت            

قوانين خود حـکـومـت نـيـسـت،           
هميـن کـه مـبـارزه کـارگـر بـاال                 
ميگيرد جمهوري اسالمي ارگان 
هــاي ســرکــوبــش را ســراغ آنــهــا          
ــد و                 ــهــدي ــا ت ــا ب مــيــفــرســتــد ت
دستگيري، آنـهـا را آرام کـنـد و             

 تسليم کارفرمايان کند. 
کارگران هر مـرکـز کـارگـري         

نــفــره    ۵-۴حـتــي کــارگـاه هـاي          
بخوبي حريـف کـارفـرمـاي خـود          
ميشونـد کـه او را وادار کـنـنـد                
دستمزدشان را افزايش دهد، سـر  
وقــت بــپــردازد، ســاعــت کــار را         
پايين بياورد و ايمني را رعـايـت   
کند. حريف کارفرمـا مـيـشـونـد         
که متشکل شوند و متشـکـل از     
حقوق خود دفاع کنند. در واقـع       
کارگران حريف يک قشـر کـوچـک      
استثمارگر ميشوند. اما چـه در       
مقياس يـک کـارگـاه کـوچـک يـا             
بــزرگ و چــه در مــقــيــاس کــل               
جامعه با سد حکومـت و ارگـان       
هاي سرکوبش مواجه ميـشـونـد.    
اين در واقع نقش حکومت اسـت    
کــه از مــنــافــع اقــلــيــت حــاکــم             
سرمايه دار دفاع کند. قانون بـه     
نـفـع آنــهـا صــادر کـنــد، نـيــروي              
سرکوب در دفاع از آنها سازمان 
بــدهــد و هــر جــا کــه الزم ديــد                
فعالين کارگـري را دسـتـگـيـر و            
زنداني کند. تـا ايـنـجـا مـمـکـن             
است گفته شود ايـن نـقـش هـمـه          
دولت هاي سـرمـايـه داري اسـت         
که از منافع طبـقـه حـاکـم دفـاع          
کنند. اما نه تنها در کشورهـاي   
غربي بـلـکـه حـتـي در بسـيـاري              
کشورهاي ديـگـر، کـارفـرمـا بـه             
سادگي نميتواند هـر تصـمـيـمـي        

عليه کارگـران بـه اجـرا        ،خواست 
بـگــذارد. در ايـران امـا سـالــهــا              
است ميليون ها کارگـر بـا چـنـد         
ماه حقوق معوقه کـه بـعـضـا بـه          

ماه هـم مـيـرسـد،        ۳۰ماه و  ۲۴
مــواجــهــنــد. دلــيــل نــپــرداخــتــن         
دستمزدها نيز فقط ايـن نـيـسـت       
که واحد توليدي ورشکست شـده    
است که در اين صـورت هـم ايـن        
ــول                ــه مســئ ــســت ک ــي ــر ن ــارگ ک

ورشکست شدن موسسه اسـت و      
دولت هم بي وظيفه نـيـسـت. در         
بسياري اوقات صاحب کـارخـانـه    
کارگران را بيکار کـرده و بـجـاي        
آنها کارگران ديگري با حـقـوق و     
مزاياي کمتر استخدام کرده و يـا  
زمين کـارخـانـه را فـروخـتـه تـا                
درآمد بيشتري به جيب بـزنـد. و        
دولت هيچ مسئوليتي در قـبـال       
کارگران آن واحد بعهده نـگـرفـتـه     
است. سالهاي طوالني اسـت کـه      
تــــعــــداد رو بــــه رشــــدي از                   
کـارفـرمـايـان از پـرداخـت سـهــم              
بيمه کارگران سر باز مـيـزنـنـد و       
بيمه بازنشستگي و يـا درمـانـي      
کـارگـران از بـيـن رفـتـه اسـت و                  
دولت اقدامي براي مقابله با اين 
مساله نکرده است. سالها اسـت     
پيمانکاران و کارفرمايـان انـواع     
و اقسام اجحافـات را کـه حـتـي           
ــن                ــيـ ــوانـ ــي از قـ ــرخـ ــض بـ ــقـ نـ
ــهــوري            ــري خــود جــم ــارگ ضــدک
اسالمي است، در حـق کـارگـران        
ميکننـد و ارگـان هـاي دولـتـي              
خــود را در قــبــال کــارگــران بــي            
وظيفه مـيـدانـنـد. امـا دولـت و              
ارگانهايش از انجام يک وظـيـفـه      
کوتاهي نميـکـنـنـد: مـقـابلـه بـا              
اعــتــراض کــارگــران، تــهــديــد و          
دستگيري کـارگـران اعـتـصـابـي           

 آنهم بدون نيازي به اثبات جرم.  
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امـــا دولـــتـــي کـــه رســـمـــا            
مسئـولـيـتـي در قـبـال ايـنـهـمـه                 
زورگويي آشکار و دزدي آشـکـار   
کارفرمايان بعهده نمـيـگـيـرد در       
واقع هرگونـه مشـروعـيـت را از           
خود سلب کرده اسـت. نـمـيـتـوان         
هم دولت بود و خود را نـمـايـنـده       
جامعه دانست و هم حتي ظـاهـر   
اين نمايـنـدگـي را نـيـز رعـايـت              

دولت هـاي سـرکـوبـگـر و             نکرد.
مستبد زيادي داريم که با تـمـام     
قوا اعتراضات بحق کـارگـران و       
مـردم را ســرکـوب مـيــکـنـنـد و               
اعدام و زندان ميکننـد تـا نـظـم         
سرمايه داري را حفظ کنند. اما  

برخي از اين دولت ها کم و بيـش  
کارفرمايان را هم وادار ميکننـد  
که مطابق قوانين آن مملکت کـه  
البته کامال ضد کارگـري اسـت،     
دستمزد توافـق شـده و تصـويـب           
شده کارگر را بپردازند. تا جايـي   
که به جمهوري اسالمي مـربـوط     
ميشود اينها محـلـي از اعـراب        
ندارد. جمهوري اسالمي نه تنهـا   
بدليل جنايات بيشمار، قـوانـيـن      
عصر حجر و فسـاد در سـراپـاي          
حکومت، بلکه از جـملـه بـدلـيـل        
اين بي وظيفه گي در قبال دههـا  
ــه           مــيــلــيــون کــارگــر هــيــچــگــون

 مشروعيتي ندارد.  
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در يک دهـه اخـيـر دسـتـمـزد             
مـيـلــيـون هـا کـارگـر بـه مـوقــع                 
پرداخت نميشود و هر بار کارگـر  
مـجــبــور اسـت بــا اعـتــصــاب و            
اعتراض و دوندگي زياد بخـشـي   
از طلب خود را که بـا تـوجـه بـه           
ــران از ارزش                  ــاال در اي ــورم ب ت
کمتري برخوردار است ،از حلقـوم  
استثمارگران خود بيرون بکـشـد.   
و بعالوه در يک دوره چـنـد سـالـه       
اکثر کـارگـران بـجـاي اسـتـخـدام            
ثــابــت، بــه کــارگــران قــراردادي          
تبديل شده اند و بـعـضـا در يـک           
ــن                 ــدي ــن ــا چ ــدي ب ــي ــول ــز ت مــرک
پيمانکار سر و کار دارند. اکنون  
اين به يک نـرم تـبـديـل شـده کـه               
کارفرما يا پيمانکار چندين مـاه  
حقوق کارگر را نميپردازد و بـعـد   
از مدتي که پـروژه و قـراردادش         
تمام ميشود گم و گور ميشود و 
کارگر دستش بـه هـيـچ جـا بـنـد             
ــيــســت. بــيــمــه بــيــکــاري و                   ن
بازنشستگي و درماني ميـلـيـون    
ها کارگر بدليل دزدي سهم بيمـه  
اي که کارفرما بـايـد مـرتـبـا بـه           
صندوق بيمه هاي اجـتـمـاعـي و         
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ترفند "حفظ و اعتبار کشور" در واقـع    
اعــتــبــاري بــراي حــکــومــت و نــظــام          
رسوايشان بخرند. اما به نظر من کـار     
از اين نوع تـمـهـيـدات و تـرفـنـدهـاي             
ـلـيـغـاتـي        آخوندي گذشته است. هر تـب
براه بياندازند انتخابات تنها ميـتـوانـد    
به  تشديد هر چه بـيـشـتـر دعـواهـاي           
جناحـهـاي حـکـومـتـي و تضـعـيـف                
بيشتر مـوقـعـيـت رژيـم در جـامـعـه                 

 منتهي شود.  
    

: به نظر مـي رسـد کـه         حسن صالحي
يک تاکتيک اصالح طلبان حکومـتـي   
و يا جناح ميانه رو رژيم در مقابله بـا    
نظارت استصوابي شـوراي نـگـهـبـان          
اين بوده است که تـعـداد زيـادي بـراي         
انتخابات مجلس اسم نويسي بکنند، 

کــه رکــورد      نــفــر   ۱۲۰۰۰ بــيــش از     
( اصولگرايان در  محسوب مي شود. 

اين مورد مي گويند کاسه اي زير نيـم  
ـه   کاسه است)  اصالح طلبان و يا ميـان

روها از فيلتر هياتهاي اجرايي وزارت   
ولـي   کشور طبعا عبور خواهنـد کـرد    

ـلـتـر شـوراي        به نظر نمي رسد که از في
نگهبان که تصميم گيرنده نهايي است 
به همين راحتي عبور کننـد.( اخـيـرا        

هــاي    راد، از چــهــره       حســيــن انصــاري  
طلبان حـکـومـتـي در        شاخص اصالح

نامه اي به خامنه اي خـواسـتـه اسـت         
که "آشتي ملي" اعـالم کـنـد و از رد              
ــان  در                 ــب ـل ــت اصــالح طـ صــالحــي
انتخابـات تـوسـط شـوراي نـگـهـبـان               

يک ارزيابي اين است جلوگيري کند.)   
کــه در غــيــاب هــمــگــرايــي مــيــان             
اصــولــگــرايــان امــکــان دارد بــخــش         
عملگراي اصولگرايان به همراه جـنـاح   
اعتدال در حکومت يک مرکـز جـديـد      
را تشکيل دهند. شما فکر مي کنيـد   
ـه قـوا در بـيـن جـنـاحـهـاي                  که موازن
مختلف حکومـتـي در حـال حـاضـر            
ـه ابـزار             چگونه است؟ مجـلـس دهـم ب
پيشروي کدام جنـاح تـبـديـل خـواهـد           

 شد؟
 

ـقـوائـي:       ايـنـکـه جـنـاحـهـاي             حميد ت
حکومتي با چه تـرفـنـدهـائـي بـا هـم            
مقابله ميکنند جـايـگـاه مـهـمـي در           
شرايط سياسي ايران ندارد. بايـد ديـد      
کل اين تقابل و منازعـات جـنـاحـي،       
که روزبروز هم حادتر ميشـود، واقـعـا      
ـه             بر سر چيست؟ تصـوري کـه بـوسـيل

طــيــف وســيــع اســتــحــالــه چــي در              
اپوزيسيون دامن زده ميشود اينـسـت   
که اختالف بر سر اصالحات سيـاسـي   
ـلـيـغ               و اقتصادي است. ايـن طـور تـب
ميکننـد کـه "اصـالح طـلـبـان"، کـه                  

رفسـنـجـانـي         -امروز بوسيله روحاني
ــمــايــنــدگــي مــيــشــونــد، خــواهــان           ن
بازگشائي و بهبود شرايط سيـاسـي و     
اقتصادي هستند و اصولگرايان و در   
راس آنها خامنـه اي خـواهـان حـفـظ            
وضع موجود. ظاهرا هر انتخاباتـي و     
بخصوص انتخابات پيش رو، عرصـه  
رودرروئي اين دو خـط و گـرايـش در            

 حکومت است.  
اختالف بين جناحهاي حکومتي 

ـه اصـالح               واقعي است ولـي ربـطـي ب
طلبـي نـدارد. اصـالح طـلـبـي و يـا                   
رفرميسم حتي در لـيـبـرالـي تـريـن و             
مينيماليستي ترين تعبير، به معـنـي   
بـهـبـودي در شـرايـط زنـدگـي مــردم                
است. اصالح طلبـان حـکـومـتـي در           
ايران، چه در دوره خاتمي و چه امـروز،  
نه چنين هدفي دارند و نه حتي چنـيـن   
ـلـکـه       ادعائي را. نه تنها در عملکرد ب
ـلـيـغـات ايـن                 حتي در حـرف و در تـب
باصطالح اصالح طلبان هيچ اثري از   
بهبود وضع مردم ديده نميشود. نه از    

حتي در  -رفع تبعيض نسبت به زنان 
سطح محدود روابط خانوادگي مـثـل   

 -منع تـعـدد زوجـات و حـق طـالق               
خــبــري هســت و نــه از حــداقــلــي از               
ـه از افـزايـش               آزاديهاي سيـاسـي، و ن
حداقل دستمزد متناسب با نرخ تـورم    
و نه کال هيچ خواست و شـعـاري کـه          
رنگي از رفاه و مدنيت و آزاديخواهـي  
داشته باشد. به نظـر مـن در شـرايـط            
سياسي و اجتـمـاعـي ايـران اولـيـن و             
ابتدائي تـريـن امـر هـر نـيـروئـي کـه                   
کمترين بوئي از اصالح طـلـبـي بـرده         
بـاشـد سـکـوالريســم و عــقـب رانــدن              
مذهب از مقدرات جـامـعـه و مـردم           
است. بنابرين قبل از هر چـيـز تـعـهـد          
ـه اسـالم و           همه جناحهاي حکومـت ب
نظام اسالمي آنانرا از هرنوع نه تـنـهـا      
"اصالح طلبي" بلکه مدنيت و تـمـدن       

 امروزي تهي ميکند.
دعوا بين جناحهاي حکـومـتـي      

بر سـر حـقـوق و خـواسـتـهـاي مـردم                   
نيست، همه جناحهاي حـکـومـتـي و         
شخصيت ها و رهبرانشان از خـامـنـه    
اي و رفسنجاني گرفته تـا روحـانـي و        
مـوســوي و غــيــره، يــد طــوالئــي در             
سرکوب مبارزات و اعتراضات مردم 
داشته اند و هنوز هم در سـرکـوب هـر      
نيروئي که براي خواستهاي بـر حـق و         
انساني اعتراض و مبارزه کند  هـيـچ     

 ترديدي بخود راه نميدهند.
اختالف تنها بر سر ايـنـسـت کـه         
ـه                  چطور ميـتـوان بـا کـمـتـريـن هـزيـن
موجوديت حکومت و نظام جمهـوري  
اسالمي را حفظ کرد. هـمـانـطـور کـه        
ـه          باالتر اشاره کردم امـروز ايـن مسـال
ـه عـاديسـازي رابـطـه بـا              حفظ نظام ب

 -غرب گره خورده است. خط روحانـي  
رفسنجاني بقاي حکومت را در گـرو      

عارديسازي روابط با غرب مي بينيد 
و خط خامنه اي بـر عـکـس در گـرو           
تشديد سياست غرب ستيـزي و ضـد       

 آمريکائي گري.  
اينکه کدام جناح در مجلس آتـي  
دست باال را خواهد داشت قابل پيـش  
بيني نيست. از شواهد چنين بـر مـي      
آيد که اگر تقلب و صـنـدوقسـازي در        

ــي                   ــان ــاح روح ــن ــاشــد ج ــب ــار ن  -ک
رفسنجاني موقـعـيـت قـوي تـري در            
مجلس آتي خواهد داشت. و اين امـر     
بنوبه خود بيش از پيش به توده مـردم    
نشان خواهد داد که مساله و مـنـشـا      
مصائب آنان مجلس و يا دعـوا بـيـن      
ـفـت         قوه قضائيه و مجريه و يـا مـخـال
اصولگرايان با سياستهاي روحـانـي و     
غيره نيست. اين شـرايـط از يـکـسـو             
کشمکش ميان جناحهاي حکومـتـي   
را تشديد خواهد کرد و از سوي ديـگـر   
به فضاي اعتراضي در جامعـه دامـن     

 خوهد زد. 
 

بـــگـــذاريـــد بـــه      حســـن صـــالـــحـــي:    
ـه              موضوعي ديگـري بـپـردازيـم کـه ب
انتخابات مربوط است. چندي پـيـش      
کمپيني راه اندازي شد به نام "تـعـيـيـر        
ـه مـجـلـس". هـدف ايـن                   چهره مـردان

ـه       ۵۰ کمپين اين اعالم شـد کـه        زن ب
مجلس راه پيدا کنند. در حال حـاضـر    

نـمـايـنـده زن دارد.            ۹ مجلس تـنـهـا      
فعالين اين کمپين انگيزه خود را بـراي  
راه اندازي اين حرکت به تصويب سـنـد   

توسعه هزاره سازمان مـلـل مـرتـبـط          
تـمـامـي    مي دانند که به مـوجـب آن         

کشورهاي امضاکننده سند مـوظـف     
) ۱۳۹۴ (   ۲۰۱۵ هستـنـد تـا سـال           

هــاي    درصـد از کــرسـي         ۳۰ حـداقـل     
ـه زنـان اخـتـصـاص                 پارلمـانشـان را ب

زن بــراي      ۱۰۰۰ تــا کــنــون        .دهــنــد
انتخابات مجلس دهـم اسـم نـويسـي         
کرده اند که گفته مي شود اين تـعـداد     
در تاريخ جمهوري اسالمي بي سابقـه  
بوده است. در مورد اين کمپـيـن نـظـر        

 شما چيست؟
چهره مردانه مجلس بـا   حميد تقوائي: 

افزايش تعداد نماينـدگـان زن تـغـيـيـر           
نميکند. مردانه يا بعبارت بهتر ضـد     
زن بودن مجلس از اسالمـيـت نـاشـي       
مــيــشــود. قــوانــيــن ضــد زن مــثــل              
مــحــرومــيــت از حــق طــالق و  يــا                

مسافرت و ازدواج بـدون اجـازه قـيـم             
ـه                 مرد، آپـارتـايـد جـنـسـي، تـجـاوز ب
دختران خردسال تحت عـنـوان ازدواج     
شـرعــي، تـعــدد زوجـات و صـيــغــه،             
محروميت و محدوديت کامـل و يـا       
حداکثر نيم مرد محسوب شـدن زنـان     
در بســيــاري از امــور اجــتــمــاعــي و            
قضائي و فـرهـنـگـي و سـيـاسـي، و                
باالخره آن فلسفه و بينش اسالمي کـه  
زن را ناموس مرد و کـاالي جـنـسـي          
بحساب مـي آورد، ايـنـهـا هـمـه  از                 
اسالميت حکومت ناشـي مـيـشـود،       
پشتوانه آنها شرع مـقـدس و احـکـام           

 -الهي است که نه مجـلـس اسـالمـي      
حتي اگر همه نمايندگانش زن بـاشـنـد   

ـه هـيـچ             - قادر به تغيير آنهـاسـت و ن
مقام و ارگان انتخابي و يا انـتـصـابـي       
ديگري. جمهوري اسالمي نمـيـتـوانـد      
اسالمي باشد و برابري زن و مـرد را          
برسميت بشناسد. کساني که مدعـي   
دفـاع از حـقـوق زنـان هسـتـنـد ولـي                   
اسالميت نظام موجود را هـدف قـرار     
نميدهند اگر خود از مـدافـعـيـن خـط        
استحاله و توجيه کننده و مشاطه گـر    

که اکثرا چنـيـن    -رژيم موجود نباشند
ساده انديشان متـوهـمـي بـيـش          -اند

نيستند. به نظر من کـمـپـيـن تـغـيـيـر            
ـه گـروه اول                   ـه مـجـلـس ب چهره مـردان
متعلق است. اين تالشـي اسـت بـراي        
القاي اين شبهه در جامعه که قوانـيـن   
ضد زن از مردانه بودن مجلس  ناشـي  
ميشود و نه از اسـالمـيـت آن. هـدف          

ديگر آن بـازارگـرمـي انـتـخـابـاتـي و               
بخصوص کشاندن زنان بپاي صنـدوق  
راي است. نتيجه و تاثير عـمـلـي ايـن        
ـه            ـقـويـت و تـوجـي کمپين چيزي بجز ت
ــهــوري اســالمــي، مضــحــکــه             جــم
انتخـابـاتـي اش و حـتـي خصـلـت و                  
ماهيت ضد زنش نيست و نمـيـتـوانـد     

 باشد.          
 

اخيرا کمپين ديـگـري     حسن صالحي:  
از جانب شماري از فعالـيـن سـيـاسـي        
اعالم شده است که نام آن "کمپين لغـو   
نظارت اسـتـصـوابـي بـر انـتـخـابـات"              
اســت. مــي گــويــنــد " نــظــارت                      
استصوابي بـر انـتـخـابـات مـجـلـس                
شـوراي اســالمـي، شـوراي خــبـرگــان           
رهبري و مقام رياست جمـهـوري شـاه      
کليد کنترل جامعه از سوي نهـادهـاي   
انتصابي و غير پاسخگوي حکـومـت   

با شکستن آن، ديـوار کـنـتـرل           است. 
ـه گـام فـرو خـواهـد                اين نهادها گـام ب
پاشيد و ما مي توانيم بدون خشونت، 
حاکميت را تدريجا به صاحب اصـلـي   

" ايـن        .آن يعـنـي مـلـت بـازگـردانـيـم            
کمپين را بايد به حساب چه گذاشـت؟  
ساده لوحـي و يـا جـانـبـداري از يـک                 
ـه نـظـر شـمـا                  جناح حکـومـت؟ آيـا ب
اوضــاع ســيــاســى يــک رونــد تــحــول            
تدريجى و مسـالـمـت آمـيـز را طـى                 

 خواهد کرد؟
منشا اين تالشها ساده  حميد تقوائي: 

لوحي نيست، اصالح پذير جلـوه دادن    
حکومت است. در صحـنـه سـيـاسـي         
ـه قـدرت             ـه مسـال ايران و تا آنجا کـه ب
سياسي مربوط مـيـشـود اسـاسـا دو          
خط و اسـتـراتـژي سـيـاسـي مـقـابـل                
ـه    يکديگر قرار گرفته اند: خط استحال
ـه   و خط سرنگوني حکومت.   استحال
چي ها خود را اصالح طلب ميدانـنـد   
و همانطور کـه بـاالتـر تـوضـيـح دادم             
منظـورشـان از اصـالحـات حـفـظ و               
تثبيت جمهوري اسالمي اسـت. آنـان      
نگران اين هستند که خط خامـنـه اي     
ـقـالب و در هـم                 ـه ان و اصولگرائـي ب
کـوبـيــده شـدن کـل نــظـام جــمـهــوري               
ـه مـردم نـاراضـي و                اسالمي بـوسـيل
مــعــتــرض مــنــجــر شــود و  تــالش             
ميکنند با سراب بهتر شدن تدريـجـي   
و مسالمـت آمـيـز وضـعـيـت، نـظـام               
ـقـالب حـفـظ                    مـوجـود را از گـزنـد ان
ـه و       کنند. بعبارت ديگر خط استحـال
اصالح طلبي حکومتي خود عـکـس   
العملي به سرنگوني طـلـبـي جـامـعـه         
اســت. بــرخــورد ايــنــان بــه مســالــه               

 ۷ صفحه  
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 در صد مردم ايران در فقر مطلق زندگي ميکنند ". ۳۳ " 
اين بخشي از گزارش در مورد خط فقر در ايـران اسـت     
ـتـهـاي                         که اخيرا در سايـت ايسـنـا و بـرخـي ديـگـر از سـاي

ـيـس      حکومتي منتشر شده است. در اين گزارش از قـول   ري
هاي مجلس شوراي اسالمي ذکر شـده اسـت      مرکز پژوهش

ـيـون و                ـل هـزار     ۳۰۰ که "خط فقر يعني حقوق زيـر دو مـي
تومان است و با دستـمـزد فـعـلـي امـکـان گـذران زنـدگـي                   

 "  .نيست
علت چيست؟ در گزارشهاي دولتي مـعـمـوال ريشـه و           
علت گسترش فقر مورد برسي قرار نميگيرد و يا حـداکـثـر      
قضيه با اشاره به "سوء مديريت" و "بي درايتي" مسئولين و 
ـتـه شـده               غيره رفع و رجوع ميشود. در اين گـزارش هـم گـف

ها موجب شـده تـا قـدرت           تدبيري دولت "سوءمديريت و بي 
خريد مردم کاهش يابد". اما مساله بر سر سوء مديريـت و    
ـيـسـت. مسـالـه بـر سـر                  بي درايتي مسئولين و مقامات ن
سودهاي نجومي اي است که اين مقامات  "بي درايـت" از      
قبل غارت دسترنج کارگران و تـوده مـردم زحـمـتـکـش و                 
چپاول منابع ثروت جامعه به جيب مي زنند. از يکسو فقـر   

و فالکت در جامعه بيداد ميکند و از سوي ديـگـر هـر روز        
خبر تازه اي از  دزديهاي ميليارد دالري مقـامـات و سـران        
حکومت و اياديشان رو ميشود. فقر و فالکت توده مردم  و 
ثروت نجومي مقامات و سران حکومت  دو روي يک سکه 
و کامال به هم مرتبط اند. شکاف عظيم بين دره فقر و کـوه   
ثروت يک مساله مبتال به همه جوامع سرمايه داري اسـت.  
ـنـجـاه        ثروت يک درصد از از جمعيت جهان باندازه دارائـي پ
درصد مردم است. و اين شکاف روز بروز بيشتر و عميق تر  
ميشود. در جمهوري اسالمي خود دولت و آيت اهللا هـا و         
مقامات حکومتي و ايادي و وابستگانشان، که تعـدادشـان   
حتي از يک درصد جمعيت هم کمتر است، در مـحـور ايـن        
ـتـصـادي و        چپاول و غارت توده مردم قرار دارند. مافياي اق
ـيـسـتـي در                  ـتـال ـي ـثـمـارکـاپ فساد دولتي جزء اليتجزاي اسـت
جمهوري اسالمي است. ويژگي سرمايه داري اسالمـي بـي      
درايتي و بي تدبيري نيسـت، فسـاد سـاخـتـاري و دزدي و                
چپاول آشکار است. پايان دادن به فقر و فالکت در ايـران بـا        

 سرنگوني نظم اسالمي سرمايه آغاز ميشود. 

"اجازه ندهـيـد ايـن هـمـه نـقـض               
قانون و اخالق به حسـاب اسـالم     
و جمهوري اسالمي و روحـانـيـت    

 گذاشته شود."
از نامه سرگشاده حجت االسالم  

ــق             ــنــده ســاب ــمــاي انصــاري راد ن
 مجلس به خامنه اي

 
اين توصيه در نامه مفصـلـي در     
نقد نظارت استصوابي و بي قـانـونـي      
هاي شوراي نگـهـبـان و در دفـاع از             
"مظلومـيـت" مـوسـوي و کـروبـي و                 
ـبـان خـارج از حـکـومـت               اصالح طـل
خطاب به خـامـنـه اي نـوشـتـه شـده                
ـقـر و            است. بيش از سه دهه اسـت  ف
فالکت و بيحقوقي و فساد و دزدي و   
چپاول در جامعه بيداد ميکند و تـازه  
يــک حــجــت االســالم دو خــردادي و            
نماينده سابق مجلس همين نـظـام بـه      
اين صرافت افتاده است کـه از رهـبـر        
بـخـواهــد اجـازه نـدهـد ايـن فــجـايــع                
بحساب "اسالم و جمهوري اسـالمـي      

 و روحانيت گذاشته شود"!  
درد مردم کل نظام مـتـحـجـر و          

فوق ارتجاعي موجود است و نگراني 
و دغدغه نويسنده بدر بردن "اسـالم و     
جمهوري اسالمي و روحانيت" از زيـر   
تيغ اعتراضات مردم! بايد بـه ايشـان      
گفت کمي دير به فکـر نـجـات نـظـام          
مــتــبــوعــتــان افــتــاده ايــد. حســاب            
ـقـالهـا بـراي                ـنـگـونـه ت حکومت و اي
نجات آن مـدتـهـاسـت در نـزد مـردم             

 بسته شده است.  
ــوع نــامــه نــگــاريــهــاي               ايــن ن

اپوزيسيون حافظ نظام ناشي از رونـق  
ـيـسـت         ـلـکـه    ،مجدد خط استحاله ن ب

ـبـان    نشان دهنده آنست که اصالح طل
ـقـول  نـويسـنـده نـامـه                 مغضوب و ب
"خارج از حـکـومـت" در گـيـر و دار                
ـتـخـابـاتـي          کشمکشها و رقابتهـاي ان
بين جناح خامنه اي و روحاني، فضـا  
را براي ابراز وجود مناسب ديـده انـد.     
اسـاس نـامــه شـکـايــت و اعـتــراض              
قانوني و فقهي به عـمـلـکـرد شـوراي          
ـنـه گـران"             ـت نگهبان و رفع اتهام از "ف
است . اما اين شکوائيه اي است کـه     
از يــک مــوضــع ســوم و بــا لــحــنــي               
تعرضي صورت ميگرد. در بـخـشـي     

 از اين نامه آمده است: 
"ايــن اخــتــالف بــيــن چــنــد نــفــر           
نيست، اختالف بين يک مـلـت و دو         
جناح سياسي فراگير است و هرگز بـا    
قدرت نظامي و اطالعاتي و امنيتـي  
و اخراج و تبعيد و تبعيض و تکفير و 
تفسيق و زندان يـک جـنـاح خـارج از             
قدرت کـه در تـمـام کشـور گسـتـرده               
ــاري از نــخــبــگــان و                  اســت و بســي
دانشمندان روحاني وغير روحـانـي از     

کننـد و درآن جـنـاح           آن طرفداري مي
 "شود قرار دارند حل و فصل نمي

اين در واقع نوعي قدرت نمائي و 
عرض اندام طرفداران موسوي بعنوان 
"جناح خـارج از قـدرت" در مـقـابـل                
جناح اصـولـگـرا و روحـانـي هـر دو                 
ـبـل از             است. اما انتشار اين نـامـه ق

 -اينکه نشانه قـدرت خـط مـوسـوي        
کـروبــي بــاشـد، نــمــايــنـده ضــعــف و             
درمــانــدگــي کــل حــکــومــت اســت.         
"نخبگان و دانشمندان روحاني و غيـر   
روحاني" ممکن است با جناب حجت  
االسالم هم نظر باشند، اما اکـثـريـت      
عظـيـم مـردم خـواهـان جـمـع کـردن                 
بساط حکومت با هـمـه جـنـاحـهـاي           
ـنـد.  يـک           داخلي و خارجي اش هسـت

 ۸۸ درد حکومت اينست که خيـزش    
از موسوي و کروبي عبـور کـرد و بـا          
شعار مرگ بر اصل واليت فقيه ، کل 
نظام جمهوري اسـالمـي را بـچـالـش          
کشيد. و علت مغضوب واقـع شـدن        
موسوي و همپالکيهايش هم اين بود 
که ناخواسته  به اين فضاي اعتراضي 

 ميدان دادند. 
در آخر نويسنده پيشنهاد ميکند 
که رهبر آشتي ملي اعالم کـنـد و بـه        

حصر موسوي و کـروبـي و رهـنـورد               
ــي بــيــن                پــايــان بــدهــد. آشــتــي مــل
جناحهاي حکومتي کـامـال امـکـان         
ـيـن تـوده مـردم و                  پذير اسـت ،امـا ب
ـتـوانـد       حکومت آشتي و سازشي نـمـي
در کار باشد. جمـهـوري اسـالمـي بـا          
ــا               بــحــرانــي روبــروســت کــه تــنــهــا ب
سرنگوني اش ميتواند حـل و فصـل         

 بشود. 
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"سهم عمده دارو دست بانک ملي، تأمين اجتماعي         
و ستاد اجرايي فرامين امام ... است. فکر نکنيد            
اين مافيا فقط در بخش خصوصي است، بخشي              

 هم بخش غيرخصوصي است."
 وزير بهداشت

 
انحصار واردات و فاچاق دارو يک رشته پرسود          
در اقتصاد مافيائي حاکم بر ايران است که به                      
اعتراف وزير بهداشت هم بخش خصوصي و هم                 

دارو تنها رشته اي نيست      دولتي درگير آنست. اما      
که انحصار و بازار سياه و گراني و فعال مايشائي             

تمام    مافياي حکومتي در آن بيداد ميکند. در               
واردات و صادرات و کل اقتصاد جمهوري اسالمي         
همين بساط برپاست و نه تنها بانک ملي و تأمين             
اجتماعي و ستاد اجرايي فرامين امام بلکه همه              
دستگاه حکومتي از بيت رهبري گرفته تا امام                 
جمعه ها و وابستگان و ايادي ريز و درشت                            
حکومتي را در بر ميگيرد. به همين دليل است که       
عليرغم اينکه همه از سلطه و چپاول باندهاي                     

مافيائي در بخش دولتي و خصوصي آگاه اند و                   
تشت رسوائي کل حکومت و فساد                مدتهاست    

اقتصاديش از بام افتاده است، مطلقا هيچ کاري              
براي جمع کردن و حتي محدود کردن اين بساط                 
فاسد قاچاق و چپاول انجام نميشود. يک عضو                   

 کميسيون بهداشت و درمان مجلس نهم ميگويد: 
دانيم آن چه در کشور ما به وفور به                 " ما مي   

خورد کارهاي غيرقانوني در حوزه دارو              چشم مي  
است. ما هم مافيا در واردات دارو داريم و هم                     
مافيا در توليد دارو، اما در باب جزئيات                             

دانيم اين      اطالعات کمي وجود دارد و فقط مي              
مشکالت کم نيست ... کارهاي غيرقانوني                       

است. همين    بسياري هم در اين حوزه اتفاق افتاده           
حاال آمارهايي وجود دارد که اگر بخواهند با آن                

ها بايد با آن درگير شوند. هر جا  مقابله کنند خيلي
که دست بزنيد خيانتي وجود دارد اما چگونگي                

 برخورد فعالً نه تعريف شده و نه مشخص است" 
اين چگونگي برخورد براي مقامات و دست                    
اندرکاران رژيم همواره نامشخص باقي خواهد ماند،         
ولي مردم ايران بخوبي ميدانند چه بايد کرد. با                      
سرنگوني جمهوري اسالمي بساط مافياي اقتصادي        
که چون زالو خون مردم را ميمکد نيز از جامعه                       

 برچيده خواهد شد. 

   	:ی	� دارو و �	رو(,2  9	 	ت!
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براي ما کمونيستهاي کارگري،       
مبارزه اي بدون تخفيف عليه جنبش       
ارتجاعي اسالم سياسي و کل                   
صنعت کثيف مذهب و اسالم يکي         
از ارکان تالشمان براي خالصي و              
رهايي بشريت معاصر از چنگال              
خرافات و تعصبات جاهالنه مذهبي     
و سلطه و نفوذ مذهب در جامعه               
است. براي ما برقراري يک دولت و            
نظام سياسي مدرن و سکوالر که              
متضمن جدايي کامل دين از دولت         
و لغو کليه قوانيني که مبتني بر                
اسالم و مذهب اند، تنها گامي در            
سير رهايي همه جانبه جامعه از شر         

 مذهب و عقب ماندگي است. 
اما در دوران اخير و با گسترش         
فعاليت راسيستي در جوامع غربي         
اين مبارزه ما با يک مانع جديد                 
مواجه شده است. راسسيسم ضد             
"مسلمان"! اين جنبش اکنون در اروپا 
و آمريکا شتاب قابل مالحظه اي             
گرفته و به يکي از معضالت جامعه       
تبديل شده است. اين راسيسم علي          
العموم ضد مردم جوامع آفريقايي و         
خاور ميانه اي است. ضد مهاجر و           
ضد مردم موسوم به "مسلمان"                 
است. کثيف و ضد انساني است.             
دانالد ترامپ کانديداي رياست                 
جمهوري آمريکا اعالم کرده است که      
در صورت انتخاب شدن اجازه ورود         
"مسلمانان" به آمريکا را نخواهد             
داد. و يا اينکه يک بانک اطالعاتي           
از تحرک و فعاليت روزمره                          
"مسلمانان" در آمريکا ايجاد خواهد      
کرد و هر حرکت آنها را تحت نظر               
دستگاههاي امنيتي و پليسي                 
آمريکا قرار خواهد داد. و البته اين          
سياستهاي فوق ارتجاعي معموال در  
قالب حمايت از امنيت جامعه                 
توجيه شده و در زرورق ضرورت                 
مقابله با تروريسم اسالمي نيز                  
پوشيده ميشود. از طرف ديگر برخي   
از جريانات اجتماعي منتقد اين              
جريان در واکنش و مقابله با عروج            
اين راسيسم عمال به موضعي                  
"اسالمي" در غلطيده اند. بطور مثال      
مايکل مور فيلم ساز معروف                   

آمريکايي در مقابله با اين جريان              
پرچم "من هم يک مسلمان هستم" را         
در دست گرفته است. مجموعه اين         
شرايط ويژگي هاي جديدي به مبارزه      
ما عليه اسالم بخشيده است. به چند       

 نکته در اين راستا بايد پرداخت. 
 

  Pرز	V  ،ا�?م ��� Pرز	V 
  :i1V$ ه����� ��� 

ما فعالين پيگير مبارزه عليه          
اسالم در جامعه هستيم. اسالم و هر        
باور مذهبي را في نفسه خرافي،               
جاهالنه، عقب مانده، و علي العموم       
مغاير با آزادي و شعور انسان                     
ميدانيم. مذهب، هر نوع مذهبي و         
مشخصا اسالم را يک مانع مهم و            
تعيين کننده در راه شکوفايي و                 
اعتالي فکري انسان ميدانيم. نه              
تنها خواهان جدايي دين از دولت              
هستيم بلکه خواهان کوتاه کردن              
دست مذهب از شئونات جامعه              
هستيم. مبارزه ما عليه مذهب،             
مبارزه براي ريشه کن کردن اين                 
صنعت کثيف توليد جهل و خرافه و         
زن ستيزي و کودک آزاري و ضديت با        
خوشي و شادي انسان است. ما                 
همانطور که براي نابودي ماالريا و           
سرطان و وبا و بالهايي از اين نوع              
مبارزه ميکنيم، در عين حال هم              
براي ريشه کردن سلطه و نفوذ مذهب       
در يک مبارزه سياسي و روشنگرانه و       
اجتماعي مبارزه ميکنيم. مذهب         
زدايي آن چهارچوبي است که مبارزه        
ما عليه اسالم و مذهب در قالب آن           
معني ميدهد. اين مبارزه آگاهگرانه   
و فرهنگي و سياسي و انتقادي                  
است. اما در عين حال که براي ريشه        
کن کردن مذهب مبارزه ميکنيم، در      
همان حال هم از آزادي مذهب در               
جامعه دفاع ميکنيم. براي ما روي         
ديگر آزادي نقد همه جانبه مذهب،          
آزادي بي مذهبي، و دفاع از آزادي            
مذهب در جامعه است. در عرصه           
حقوقي ما خواهان آزادي بي مذهبي    
و نقد همه جانبه تمام جوانب مذهب         

 و همچنين آزادي مذهب هستيم.
از طرف ديگر ما همواره خواهان 
ريشه کن کردن هر نوع تبعيضي در          

جامعه بر حسب باور و عقايد،                   
مذهب و يا بي مذهبي،هستيم. براي 
ما مبارزه عليه تبعيض، هر نوع              
تبعيضي، يک مبارزه حياتي است.         
نژادپرستي و راسيسم کثيف ترين             
اشکال تبعيض و نابرابري در جامعه        
هستند. ما براي برابري کامل                   
انسانها مبارزه ميکنيم. برابري               
همگان مستقل از جنسيت، مليت،       
مذهب، نژاد، عقيد ، مرام، شغل،            
مقام و تابعيت يک از اهداف مبارزه         
ما براي جوامعي آزاد و برابر و                    

 انساني است.
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در شرايط حاضر ما براي                   
پيشبرد اهداف انساني و                            
آزاديخواهانه خود در مقابله با اسالم       
سياسي و مذهب با تمايالت و                  
گرايشاتي مواجه هستيم که خواهان      
تخفيف مبارزه عليه اسالم سياسي و      
مذهب و خرافات مذهبي اند. بهانه        
اين "تخفيف" خطر گرايش                         
نژادپرستانه عليه مردم موسوم به             
"مسلمان" است. بعضا استدالل               
ميشود که "خطر عمده" اين جريانات    
هستند و هر گونه مبارزه اي عليه             
اسالم در چنين شرايطي عمال هموار       
کننده راه اين جريانات است. اين               
گرايش يک نيروي اجتماعي قابل             
مالحظه و نسبتا قوي در جوامع               
غربي است. بعضا مذهبي نيست.         
سکوالر است. ضد راسيسم است.           
اما در مواجهه با خطر راسيستم ضد    
مسلمان ، خواهان تخفيف در مبارزه    
عليه اسالم و به درجاتي اسالم                   
سياسي است.اين گرايش خواسته يا       
ناخواسته مستقل از نيات "خير" در         

مبارزه عليه راسيسم ضد مسلمان          
عمال در خدمت جريانات اسالمي و       
به همين اعتبار عميقا ارتجاعي قرار 

 ميگيرد. چرا؟ 
اوال اطالق و تيتر گذاري                     
مردمي که در جوامع اسالم زده                
متولد شده اند به مردم مسلمان                
بخشي از تالش براي اسالمي کردن         
و يا اسالمي قلمداد کردن اين مردم          
است. اينکه بخشي از اين مردم                
داراي باورهاي اسالمي هستند،             
بهيچوجه توجيهي براي "مسلمان"          
قلمداد کردن مردم اين جوامع                   
نيست. واقعيت اين است که هر تيتر        
گذاري مردم يک هدف سياسي                  
معيني را دنبال ميکند. باورهاي            
اسالمي مسلما يکي از مختصات        
و تنها يکي از ويژگي هاي مردم در           
اين جوامع است. همانطور که                   
باورهاي مسيحي و يا يهودي و                 
بودايي و يا عدم هر گونه باور                      
مذهبي يکي از ويژگي هاي جوامع         
مختلف بشري است. همانطور که           
زبان و فرهنگ و نوع تغذيه و آداب و          
رسوم جاري در جامعه از ويژگي هاي     
بخشهاي مختلف مردم است. از اين       
رو اگر جرياناتي چه اسالمي و چه              
غير اسالمي مردم جوامع                         
خاورميانه را مستقل از اين که داراي 
چه باورها و عقايدي هستند،                    
اسالمي و "مسلمان" قلمداد                     
ميکنند، در حقيقت هدف سياسي         
معيني را دنبال ميکنند. بطور مثال      
در ايران حکومت اسالمي است. اما      
مردم در ايران نه تنها تره براي                      
حکومت اسالمي و اسالم خرد                 
نميکنند، بلکه بر عکس مبارزه               
روزمره عليه اسالم، مبارزه عليه              

سنتها و عقايد و باورهاي اسالمي           
يک مبارزه جاري در جامعه است.            
اسالم يک پديده تحميلي در ايران               
است. به ضرب کشتار و شکنجه و            
زندان و شالق سر کار مانده است. به          
اين اعتبار "مسلمان" قلمداد کردن          
مردم اين جوامع بخشي از يک جهاد        
ضد انساني اسالميستها براي حقنه       

 کردن اسالم به جامعه است.  
از اين رو پرچم سياسي "منهم            
يک مسلمان هستم"، کساني که خود       
شايد باور چنداني به اين خرافه                   
مذهبي ندشته باشند، مستقل از             
نيت پرچمداران و مدافعان آن، يک             
پرچم ارتجاعي و عصاي دست                  
جريانات اسالمي و تضمين کننده          
گسترش پر و بال جريانات اسالمي و       

 در عين حال راسيستي  است. 
ثانيا هر گونه تخفيفي در مبارزه      
عليه اسالم و اسالم سياسي به بهانه          
مقابله با راسيسم ضد "مسلمان"              
عمال به مبارزه عليه راسيسم ضربه         
ميزند و آن را کند ميکند. عرصه             
مبارزه مترقي و آزاديخواهانه عليه        
اسالم را تضعيف کرده و در نتيجه             
صحنه براي قدرت نمايي جريانات          

پيشبرد راسيستي مهيا تر ميگردد.      
همزمان مبارزه عليه اسالم و                    
راسيسم ضد "مسلمان" يک ضرورت       
مبارزه سياسي در دوران حاضر                

اين ويژگي سياسي يک عنصر      است.  
مهم در جلب حمايت گسترده                    
اجتماعي از اين مبارزه است.                   
تسهيل کننده روي آوري گسترده توده   
مردم متنفر از اسالم و راسيسم به              

 اين مبارزه حياتي اجتماعي است. 
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انتخابات نيز دقيقا هـمـيـن هـدف را           
دنبال ميکند. مساله انـتـخـابـات در          
ـه نـظـارت           جمهوري اسالمي صرفا  ب
اســتــصــوابــي و يــا حــتــي تــقــلــب و               
صندوقسازي و کال پروسه انتـخـابـات    
محدود نميشود. مساله پايه اي تـر و     
ـقـض                 عميق تر است. بـحـث بـر سـر ن
ابــتــدائــي تــريــن حــقــوق و آزاديــهــاي           
سياسي، ممنوعيت تحزب و فعاليـت  
ـقـدان کـامـل آزادي               آزادانه احـزاب، ف
بيان و عقيده و تجمع و تـظـاهـرات و          
اعتراض و اعتصاب، و عدم تحمـل و    
سرکوب سيستماتيک هر نوع انتقاد و   
اعتراض و حتي انـديشـه و فـرهـنـگ            
انساني و مدرن و آزاديخواهانه اسـت.    
بر متـن ايـن شـرايـط انـتـخـابـات در                 
جمهوري اسالمي، حتي بدون شـوراي    
نگهبان و نظارت استصوابي و غـيـره       
را هــر چــيــز مــيــتــوان نــامــيــد بــجــز             
ـه               ـه را ب انتخابات. کساني کـه مسـال
نظارت استصوابي محدود ميـکـنـنـد     
ساده لوح نيستند، عـوامـفـريـب انـد.           
قصــد آنــهــا "بــرگــردانــدن تــدريــجــي            
حاکميت به ملت" نيـسـت ، "مصـون          
داشتن تدريـجـي حـکـومـت از گـزنـد              
انقالب مردم" است. کسي کـه نـگـران        
"حاکميت ملت" باشد قبل از هر چـيـز      
بايد خواهان تحقق حداقل آزاديـهـائـي    
باشد که دخالت مردم را در سياست و   
در نقد و اعتراض سياسي، و نه صرفـا  
ـه         انتخابات، تضمين ميکـنـد. مسـال
کليدي نهادهاي انتصابي و  نـظـارت         
استصوابي نيست، سرکوب و اختـنـاق   

و قوانين اسالمي حـاکـم بـر جـامـعـه             
ـقـدان ابـتـدائـي               است. مساله بر سـر ف
ترين آزاديهاي سياسي و مدني اسـت.   
تالشهائي نظير "کمپين لـغـو نـظـارت        
استصوابي بر انتخابات" و يا "تـعـيـيـر       
چهره مردانه مجـلـس" قـدمـي در راه            
کسب اين آزاديها نيست، تالشي براي 
ـقـدان ايـن          کتمان و تحريف و توجيـه ف

 آزاديها است.    
 

حـزب کـمـونـيـسـت           حسن صـالـحـي:      
کارگري در باره انـتـخـابـات مـجـلـس            
ـه مـردم          اسالمي و مجلس خبـرگـان ب
چه توصيه اي مي کند؟ آيا مردم مـي  
توانند در اين جو به اصـالح "مـبـارزه         
ـه اسـم خـود          انتخاباتى"دستاوردي را ب
ثبت کنند و يا عقب نشيني هـايـي را     
به کليه هـاي جـنـاحـهـاي حـکـومـت               

 تحميل کنند؟
حميد تقـوائـي: مـردم مـيـتـوانـنـد از                
فضـاي ســيـاسـي کـه انـتـخــابـات در                

بـويـژه حـاد         -جامعه ايجاد مـيـکـنـد      
شدن رقابتهـا و کشـمـکـشـهـا مـيـان                

ـفـع خـود و         -جناحهاي حکومتي به ن
گسترش مبارزات و اعـتـراضـاتشـان         

ازيـنـرو سـيـاسـت و             استفـاده کـنـنـد.       
فراخوان هميشگي حزب ما در قـبـال       
انتخاباتهاي جمـهـوري اسـالمـي ايـن          
بوده است که مضـحـکـه انـتـخـابـاتـي           
رژيم را برسرش خراب کنيد. يک نمونه  
برجسته اين امر بر آمد توده اي بعد از   

بود. در شـرايـط امـروز        ۸۸ انتخابات 
هم که  فقـر و گـرانـي و بـيـکـاري در                 
جامعه بيداد ميـکـنـد و حـتـي خـود             

مــقــامــات دولــت روحــانــي اعــتــراف        
ـقــه و فــلــج             مـيــکــنــنــد رکــود بــيــســاب
ــنــه                ــتــصــادي در راه اســت، زمــي اق
مســاعــدي بــراي اعــتــراض بــه ايــن            
وضــعــيــت وجــود دارد. جــنــاحــهــاي          
حکومتي هر اختالفي بـا هـم داشـتـه         
باشند بر سر تحميل فقر و فـالکـت بـر      
جامـعـه کـامـال مـتـحـد و هـم نـظـر                     
هستند و ازينرو مبارزه بر سر شـرايـط   
معيشتي و رفاهي  کل حـکـومـت را        
بچالش ميکشد. ميتـوان و بـايـد بـر            
زمـيــنــه رقــابــتــهـا و کشــمـکــشــهــاي           
انتخاباتي بين باندهاي حکومتي،  بـا  
پرچم معيشت منزلت حق مسـلـم مـا      
اســت در مــقــابــل کــل حــکــومــت و             
مضحکه انتخاباتي اش ايسـتـاد. در        
اين مبارزه بخصوص نقش کارگـران و    

 جنبش کارگري برجسته است.
از سوي ديگر کمپيـنـهـاي اسـالم       

" لــغــو نــظــارت       پــنــاهــانــه اي نــظــيــر      
استصوابي بر انتخابات" و يا "تـعـيـيـر       

و کال بحـثـهـا و       چهره مردانه مجلس" 
نظـراتـي کـه بـخـصـوص در مـديـاي                 
اجتماعي داغ ميشود اجازه مـيـدهـد      
ـقـد    به ريشه هاي مساله پرداخت و با ن
اين نوع تالشها، نشـان داد کـه نـظـام           
جمهوري اسالمي از اساس با آزادي و   
حق انتخاب مردم ماهيتا و خصـلـتـا        
مغاير و متناقض است و راه مقابله با 
فقر و رفع تبعيض جنسي و بيحقوقـي  
زن و جــمــع کــردن بســاط اخــتــنــاق               
مذهبي و کال رهائي  و آزادي جامعـه  
نه از انتخابات بلکه از بـزيـر کشـيـدن           
حــکــومــت بــقــدرت انــقــالبــي مــردم          

 ميگذرد. 
 ٦ ۱ ژانويه  ٣ ۱ 
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آکادميـسـيـن از کشـورهـاي           ۴۰۰ آکادميسين ترکيه اي و بيش از  ۱۱۲۸ 
ديگر جهان بيانيه اي در محکوميت سـيـاسـت سـرکـوبـگـرانـه دولـت تـرکـيـه و                     

ژانويه يعني يـک روز پـس از          ۱۲ صادر کردند. روز   اردوغان در کردستان ترکيه
صدور اين بيانيه، اردوغان در يک سخنراني امضا کنندگان را "تاريک انديـش" و      
"خائن" اعالم کرد و گفت کساني که بيانيه را امضا کرده اند تروريست هستند و   
"خواستار" (بخوان دستور) برخورد مقامات قضايي با آنها شد. شوراي فرهنگ 

ـيـگـرد     هم بالفاصله اعالم کرد کهاين کشور عالي  امضا کنندگان بيانيه مورد پ
 قضايي قرار خواهند گرفت.  اداري و 
 

اما اين بيانيه نشان دهنده گوشه اي از فضاي حاکم بر جامعه اسـت. طـبـق         
که ايـن   گزارش ديالن طغرل، يکي از فعالين حزب کمونيست کارگري در ترکيه،

بيانيه را به فارسي ترجمه کرده است، بدنبال اين بيانيه، هنرمندان، نويسنـدگـان،   
ـيـه و هـم در                           ـيـان دانشجويان و گروه هاي ديگري از مردم در حـمـايـت از ايـن ب
محکوميت سياستهاي اردوغان در کردستان ترکيه بيانيه هاي مشابهي صـادر    

 کرده اند. 
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دولت ترکيه شهـرونـدان خـود در        
ـيـن،           ـيـسـب سور، فارقين (سيلوان)، ن
جزيره و سيلوپي و ديگرنقـاط کشـور     
را با اعالم حکومت نظامـي و مـنـع        
عبور و مرور براي هفته هاي متوالي 
عمال به گرسنگي و بي آبي محـکـوم   
ـنـهـا     کرده، با سالح هاي سنگين که ت
در جنگ به کار گرفته مـيـشـونـد بـه          
اماکن مسکوني يورش بـرده و حـق         
ــت و آزادي،                 ــدگــي، حــق امــنــي زن
ـتـاري و         ممنوعيت شکنجه و کـج رف
تـمــامــي حــقــوق مــنــدرج در قــانــون          
اساسي و احکام بين المللي در رابطـه  
با آزادي و حـقـوق مـدنـي را زيـر پـا                 

ـيـش      .گذاشته است اين خونريزي از پ
ـيـن تـرکـيـه و           طراحي شده نقض قوان
تمامي معاهدات بين المللـي امضـا     
ــه اســت. ايــن                 شــده از ســوي تــرکــي
ـيـن                  ـقـض جـدي حـقـوق ب همچنيـن ن

  .المللي است
ما خـواهـان رويـگـردانـي فـوري           
ـبـعـيـد         دولت از قتل عام و سياسـت ت
عامدانه مـردم کـرد و ديـگـر اقـوام                
ســاکــن ايــن مــنــطــقــه، لــغــو فــوري            
حکومت نـظـامـي و مـنـع عـبـور و                
ـقـض             ـيـن ن مرور، شناسايـي مسـئـول
حقوق بشر و مجازات آنـهـا، جـبـران         
خسارات مادي و مـعـنـوي وارده بـر           
شهروندان در دوره حکومت نـظـامـي      

هستيم. ما همچنين خـواهـان اجـازه       
ورود ديده بانهاي مستقـل داخـلـي و        
ـقـاط تـخـريـب شـده بـه                    خارجي بـه ن
ـنـه          منظور تهيه گزارش در ايـن زمـي

  .هستيم
ما خواهان فراهم آوردن شـرايـط       
مذاکره و راهکارهاي ايجاد يک صلح 
ـقـشـه راهـي از سـوي             دائمي و تهيه ن
دولت هستيم که در بـر گـيـرنـده اراده         
سياسي کردهـا بـاشـد. مـا خـواهـان              
حضور ديده بانهاي مستقل و متعلـق  
بــه اقشــار مــخــتــلــف جــامــعــه در              
مذاکرات هستيم و اعالم ميکنيم که 
ـيـن                ـفـاي چـن داوطلبانه حـاضـر بـه اي
نقشي هستيم. ما مخـالـف خـود بـا          
ــهــاي ســرکــوب             ــاســت ــمــامــي ســي ت
اپوزيسيون توسط حکومت را اعـالم    

 .مينماييم
ما خواهان پـايـان فـوري اعـمـال          
ـيـه                   خشونـت از طـرف دولـت بـر عـل
شهروندان خويش هستيم. بـه عـنـوان       
دانـش پـژوهــان و پـژوهشــگـران ايــن             
کشور اعالم ميکنيم که شـريـک ايـن      
جرائم نخواهيم گشت و تا تحقق ايـن    
مطالبات تماس با احزاب سـيـاسـي،      
ـلـي    مجلس و افکار عمومي بين المل
و تالش خود در اين زمينـه را ادامـه       

  .خواهيم داد

درماني بپردازد، از بيـن رفـتـه و        
يا مواجه با مشـکـالت فـراوانـي         
شده است. بسياري از موسـسـات   
توليدي هـم بـه داليـل مـخـتـلـف              
تعطيل شده و کارگران را بـيـکـار      
کرده اند. نتيجه چنين اوضـاعـي      
وجــود مــيــلــيــونــهــا کــارگــر بــي           
تامين، بيـحـقـوق و فـاقـد بـيـمـه               
است و عـمـال کسـر کـوچـکـي از             
کارگران با کارفرماهاي معين و   
نسبتا ثابتي سر و کـار دارنـد و           
ميتوانند در مقابل او دسـت بـه         
اعتصاب و اعتراض بـزنـنـد و از        
حــقــوق خــود دفــاع کــنــنــد. امــا           

اکنون اکثـريـت کـارگـران از ايـن            
موقعـيـت بـرخـوردار نـيـسـتـنـد.               
نتيجتا هـمـه ايـنـهـا مسـتـقـيـمـا               
مقابل حکومت قرار ميـگـيـرنـد.     
به اين ميليـون هـا کـارگـر بـايـد             
ميليون ها جوان جـويـاي کـار را        
هم اضافه کرد که نـه در مـقـابـل         
کارفرمـاهـاي مـنـفـرد بـلـکـه بـا                

 دولت طرف حساب هستند. 
عمال هم در سالهاي گذشته 
مراکز دولتي محل تجمع دائم 
جوانان جوياي کار و کارگراني 

است که کارشان را از دست داده 
يا حقوق چند ماه آنها پرداخت 

نشده و يا بيمه آنها به خطر 

افتاده است. کارگران در عمل 
تجمعاتشان را به مقابل ادارات 

دولتي کشانده اند و بجاي 
مقابله با کارفرماهاي منفرد، 

که بعضا در دسترس کارگران هم 
نيستند، مجبور شده اند 

مستقيما به مقابله با دولت 
کارفرماها بپردازند. اين مساله 
مبارزه کارگران را وارد شرايط 

تازه اي کرده است. بايد 
مشخصات اين دوره را بخوبي 

شناخت و راهکارهاي تازه براي 
اعتراضات موفق را آگاهانه در 

 پيش گرفت. 
 

در بخش دوم مطلب به اين 
 . راهکارها خواهم پرداخت
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ژانويه برابر  ۲ ١ و  ١١ در روزهاي 
ديماه سال جاري اجالس        ۲۲ و    ١ ۲ 

ساليانه کميته حقوق کودک سازمان        
ملل براي بررسي کارکرد حقوق                 
کودکان در جمهوري اسالمي،                 
بررسي گزارش دولت ايران به کميته         
حقوق کودک سازمان ملل بعنوان            
عضوي از کشورهايي که کنوانسيون     
حقوق کودک را پذيرفته اند و به                   
اجراي مفاد آن ملزم هستند، در ژنو         
برگزار گرديد. نمايندگان جمهوري          
اسالمي يکي پس از ديگري همگي        
از شکنجه گران، زندانبانان و                     
مقامات نظامي و امنيتي جمهوري      
اسالمي بودند که در وزرات                       
دادگستري، آموزش و پرورش و ساير      

 ادارات مامور به خدمت شده اند. 
معاون حقوق    محمود عباسي،   

الملل وزير            بشر و امور بين                
به هيات ايراني  سرپرستدادگستري، 

همراه مظفر الوندي از چهره هاي               
حاضر در نشست کميته          شاخص    

حقوق بشر سازمان ملل در ژنو                  
 .ندبود

محمود عباسي پيش از                    
، معاونت دفتر بازرسي ويژه      انتصاب

 .را بعهده داشت           يرئيس جمهور   
مـظفر الوندي مدير کل زندانهاي              
استان گيالن بود، باقي افراد گروه نيز       
همگي با سوابقي مشابه، دست چين      
شده هاي امنيتي براي ماست مالي        
کردن و فريب دادن اذهان مراجع بين        
المللي در اين اجالس شرکت کردند.        
در اين ميان مظفر الوندي زندانبان           
سابق در عين حال چهره شناخته شده        
تري است، نه فقط به خاطر سوابق             
سياهش در سرکوب زندانيان که براي      
اعالم مواضع مشعشع در باره حقوق   
کودکان. در اذهان عموم جاي ويژه اي 
دارد. يکي از مهمترين اظهارات او         
در باره ناظم حزب اللهي  مدرسه اي          
در تهران بود که بمدت پنج سال با              
تعدي جنسي به دانش آموزان باالخره 
با شکايت اولياي اين کودکان، به دام        
افتاد، الوندي بجاي دفاع از حقوق            
کودکان، در دفاع از اين ناظم                      

من اعتقاد   جنايتکار، اظهار کرد؛ "      
زور      دارم که تمامي اين موارد به            

نبوده و در برخي موارد گرايشي                
." که     دوطرفه وجود داشته است            

باخشم و تنفر عمومي مواجه شد و          
وزرات دادگستري مجبور به رتوش و      
ماست مالي سخنان نماينده اش             

 شد.
در جاي ديگري ايشان با بالهت        
اسالمي اش در باره مجازات قانوني       

در کودکان چنين افاضه ميکند: "           
قانون جديد مجازات اسالمي تحول       
چشمگيري در زمينه حقوق کودک را       

اي در    شاهد هستيم و بخش جداگانه     
زمينه رسيدگي به جرايم اطفال در            
نظر گرفته شده است، بخصوص در          
سن مسووليت کيفري و اختيار                 

 . . . قاضي در تعيين رشد کودک
در در باره تعيين ديه  ميگويد: "       

هر سال نرخ احشام ثالثه (گاو،                  
گوسفند و شتر) در نقاط کشور                 
بصورت کارشناسي اخذ ميشود و با       
فرمولهاي خاصي که براي تعيين نرخ 
ديه وجود دارد اين کار صورت                   
ميگيرد. با تاييد رييس قوه قضاييه       
نرخ ديه از سوي وزير دادگستري به            
صورت بخشنامه به دادگستريهاي        

 ."سراسر کشور ابالغ ميشود
فقط اين هيئت معلوم الحال با          
اين سوابق سياه و دستان خونين،               
ميتواند چنين ظرفيتي داشته باشد         
تا با پنهان کردن چهره کريه کودک              
سيتز جمهوري اسالمي مراجع بين         

 المللي را فريب بدهند.
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مرجع ملي کنوانسيون حقوق          
کودک در اساس بخشي از قوه                    

عالوه بر وزير        قضاييه است که            
دادگستري و دبير کنوانسيون،                 
نمايندگاني از وزارت آموزش و                
پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه              
اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و      
آموزش پزشکي، وزارت علوم،                
تحقيقات و فناوري، وزارت امور             

خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد               
اسالمي، وزارت کشور، وزارت               
اطالعات، وزارت ورزش و جوانان،         

ريزي و نظارت           معاونت برنامه    
راهبردي رييس جمهور، سازمان             
صدا و سيما، سازمان بهزيستي               
کشور، مرکز امور زنان و خانواده،            
نيروي انتظامي، سازمان زندانیاي        

شهرداري، يک وکيل                       ،کشور
(ان جي او)     از     دادگستري، سه نفر    

حقوق   هاي دست چين شده و مدعي      
کودک، اعضاي شوراي هماهنگي          
مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک       

 .را تشکيل ميدهند
به يک بيان کل اين ارگانهاي               
سرهم بندي شده، همه با هم مقصرين 
درجه اول وضعيت مصيبت بار                 
کودکان در جمهوري اسالمي اند.            
چند دوجين نهاد دست روي دست             
گذاشته اند و نظاره گر نابودي                     

 کودکان در ايران اند.
دبير مرجع ملي کنوانسيون             

پس از بازگشت از ژنو         حقوق کودک 
جمهوري     اقداماتادعا کرد که "          

ايران در زمينه ارتقاء حقوق        اسالمي
کودک از سوي سازمان ملل مثبت          

" در حاليکه گزارش دولت ارزيابي شد
جمهوري اسالمي مورد ترديد کميته     
بين المللي  قرار دارد و با طرح                     
سواالتي اساسي مشخصا براي               
روشن شدن مسايل مهمي مانند             
محروميت کودکان از تحصيل،              
تبعيض سازمان يافته عليه کودکان       
بويژه از خانواده هايي با اديان غير از         
اسالم، ختنه کودکان دختر، حجاب         
اجباري، آپارتايد جنسي در مدارس،      
اعدام کودکان، شيوع ازدواج                     
کودکان، وضعيت مصيبت بار                
کودکان کار و خيابان، وضعيت                
کودکان با گرايش جنسي متفاوت،        
(ال جي بي تي و ترانس جندر) و                
دهها مساله پايه اي ديگر، هيئت            

 ايراني مورد بازخواست قرار گرفت.
نمايندگاني از اپوزيسون عليه          
جمهوري اسالمي توانسته بودند در        
اين اجالس حاضر شوند که هر کدام         
به سهم خود تالش کردند با افشا و             

ارايه فاکت و سند به اعضاي کميته          
حقوق کودکان سازمان ملل نشان            
دهند که اين هيئت با وقت کشي و با 
به بيراهه بردن مباحث تالش دارند با       
فريبکاري، دروغپردازي و غير                 
شفاف کاري، از زير سواالت شانه             

 خالي کنند.
عليرغم اينکه راي کميته حقوق       
کودک سازمان ملل کاربرد الزامي          
ندارد و بيشتر بعنوان ابزار فشار براي        
بهبود اعضاي عضو پيمان نامه              
حقوق کودک مورد استفاده مجامع        
بين المللي قرار مي گيرد، اما با اين         
وجود هيئت جمهوري اسالمي براي       
انحراف افکار عمومي از هيچ                  

 تالشي مضايغه نکرد.
بي حقوقي کودکان، يک معرفه و 
مشخصه جدايي ناپذير جمهوري            
اسالمي است. از وضع قوانين                  
حقوقي، جزايي و کيفري، که با تقليل 
سن کودک و جدا کردن جنسيت او             
تعرض به کودک را شرعي و قانوني           
مي کند، تا نپذيرفتن هيچگونه               
مسئوليت قانوني توسط حکومت         
در دفاع از حقوق کودکان تا                        
مهندسي کردن تبعيض سازمان             
يافته توسط نهادهاي حکومتي از          
قبيل آموزش و پرورش و قوه قضاييه 
تا تخريب دوران کودکي توسط                 
ـ  مذهبي همه و              نهادهاي امنيتي
همه اجزايي از کودک ستيزي                     

 سيستماتيک جمهوري اسالم است.
اينکه جمهوري اسالمي ناچار         
است اعدام کودکان، شيوع ازدواج           
کودکان و ابعاد گسترده کار کودکان،      
تبعيض سازمان يافته در امر                    
دسترسي به تحصيل و ميليونها              
کودکي که ناچار از چرخه تحصيل به        
بازار بيرحم کار پرتاب شده اند و                 
شيوع سوءتغديه ميليوني کودکان         
در  ايران را پنهان کند و خود را                    
موجه نشان دهد، بخشي از شکست       
رسمي آن در افکار عمومي است.            
نمايندگان جمهوري اسالمي با                
خباثت بي نظيري که فقط از آنها بر           
مي آيد دارند دستان خونين خود را           

 پشت سر پنهان مي کنند.

 
 P(,,
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نمانيدگان جمهوري اسالمي در      
مقابل سواالت کميته حقوق کودک         
سازمان ملل با چنين افاضاتي                 
تالش دارند چهره کريه جمهوري               
اسالمي و کودک ستيزي                             

 سيستماتيک آنرا بپوشانند:
در ايران مجازات اعدام در مالء             ــ

شود، شايد      عام به ندرت انجام مي        
شود که    تبليغ مي ،    يک مورد در سال   

کودکان براي تماشاي اعدام در مالء        
عام آورده نشوند و اعدامها قبل از            

در طلوع آفتاب است و کودکان                 
 !خوابند

دختر و پسر حق ارث بردن دارند،            ــ  
 !برند اما پسران دو برابر ارث مي

جامعه ما بطور کلي ازدواج زير              ــ
پذيرد. اين موارد که       سال را نمي    ١٨ 

افتد نبايد کارهاي     به ندرت اتفاق مي   
 !خوب ما را تحت شعاع قرار دهد

کتابهاي تفکر و سبک زندگي،                ــ
شناسي پايه سوم متوسطه،            زيست

علوم پايه و آموزش مباني جنسي           
براي آموزش جنسي در مدارس               

 !وجود دارد
بسياري از ايرانيان در خصوص              ــ

دانند و در        دختران چيزي نمي     ختنه
چهار استان کردستان، آذربايجان             
غربي، کرمانشاه و هرمزگان ختنه          

 "سنت شافعي  "دختران ميان اهالي       
 .… شود و انجام مي

اينها مشتي از عوامفريبي              
حکومتي است که جز با دروغ و                 
فريب نمي تواند اعمالش را توجيه           
کند. ليستي بلند باال از کودکان               
اعدامي و تالشهاي بي وقفه فعالين        
دفاع از حقوق کودک و عليه اعدام،           
کمپين ها و امضاي طومارهاي              
چندين هزار نفره براي متوقف کردن         
اعدام کودکان چيزي نيست که بتوان        
زير عبا و عمامه پنهان کرد. هم                

 ۱۰ صفحه  
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طيفي از مـلـي اسـالمـي هـا و              
اکــثــريــتــي و      -جـريــانــات تــوده اي        

ـيـسـت         ناسيوناليست ها و سـنـديـکـال
ـتـشـر کـرده           هاي راست بيانيه اي مـن
اند، تحت عنوان " انتخابات مجلـس   
اسالمي بدون نظارت استصوابي" که  
امضاي شماري از اين طـيـف هـا را          
ـيـه در واقـع             ـيـان زير خود دارد.  اين ب
ـيـه اي                ـيـان اقدامي اسـت در ادامـه ب
ديگر تحت عنوان "بيانيه همبستگي  
براي دمکراسي و حقوق بشر در ايران 
در باره انتخابات مجلس دهم" که  در 
دهم آذر ماه از سوي سه نفراز هـمـيـن    

داود هـرمـيـداس      طيف بـه اسـامـي          
باوند، کورش زعـيـم و حشـمـت اهللا           
طبرزدي منتشر گرديده است. بيانيـه   
اي که امضاي همين افراد و تعـدادي  
ديگر از هـمـيـن گـرايشـات و افـراد               
ـفـر        منفرد در زيرش امده است. سـه ن
منتشر کننده اين بيانيه بعالوه فـردي  
ديگر به اسم عيسي خان حـاتـمـي بـه       
عنوان نمايندگان منتخب ايـن جـمـع      
براي نمايندگي در مجلـس اسـالمـي      
معرفي شده اند. با نگاهي نـزديـکـتـر     
به اين بيانيه ها ببينيم ماجـرا از چـه       

 قرار است:  
جوهر اصلي "بيانيه همبستـگـي    
براي دمکراسي و حقوق بشر در ايران 
در باره انتخابات مجلس دهم "  کـه         
در دهم آذر ماه منتشر شـده اسـت ،         
ـيـان شـده              در جمله  زير بـه روشـنـي ب

ما در جمهـوري اسـالمـي تـا         است: "  
کنون هيچ انتخابـات آزادي نـداشـتـه         
ايــم، و هــمــه مــجــلــس هــاي شــورا             
فرمايشي و غـيـرمـلـي بـوده انـد؛ و               
ـبـت          بهمين دليل هرگز هيچ کـار مـث
اثرگزاري براي کشور انجام نداده انـد.    
ما از دولـت مـيـخـواهـيـم کـه بـراي                 
ـيـن بـار در تـاريـخ جـمـهـوري                  نخست
ـتـخـابـات           اسالمي شرايط را بـراي ان

، ٤ ۲ ،   ۲۳ آزاد فراهم کند. اصلهـاي     
، قانون اساسـي جـمـهـوري       ۲۷ و  ٦ ۲ 

ـيـن      اسالمي را مي شود براي نخـسـت
بار در جـمـهـوري اسـالمـي رعـايـت              

قـانـون   رعـايـت     متوجه شديد؟  .کرد" 

اساسي جـمـهـوري اسـالمـي کـنـه و              
ـيـن کـذايـي را            هدف اصلي اين کـمـپ
تشکيل ميدهـد. هـمـان هـدفـي کـه              
خــاتــمــي و مــوســوي و روحــانــي و              
ـيـونـد       هاشمي را نيز به اين جماعت پ

 ميدهد.
اينان در بيانيه شان بـا اشـاره بـر        
يکسري مشکالت و طـرح مشـتـي          
خواست، تالش دارند تا ذهن جامعـه  

به شـرکـت   را را مشوش کنند و مردم 
فعال در انتـخـابـات کـذايـي تشـويـق            
ـتـخـابـات جـمـهـوري               ـنـور ان کنند و ت
اسالمي را گرم کنند. و از دولتي کـه     
رکورد اعدامها و سرکوبـگـري مـردم      
را دارد، از دولتي  که کارگر بيـکـاري   
ـلـوـلـه                  را که جويـاي کـار اسـت بـه گ
ميبندد و کشتار ميکند، و از دولتي 
که با هدف رها کردن اقتصاد بـه بـن       
بست رسيده جمهوري اسالمي اساس 
ـتـصـادي     سياستش تشديد رياضت اق
بر مـردم اسـت، خـواسـتـار بـرگـزاري              

 انتخابات آزاد هستند. 
خواست برقراري انتـخـابـات آزاد      
از حــکــومــت اســالمــي چــيــزي جــز          
ــه مضــحــکــه             ــت دادن ب مشــروعــي
انتخابات و دم و دسـتـگـاه مـجـلـس           
اسالمي و خبرگان و نظام اسالمي و   
دلخوش بودن به "دولت تدبير و اميد"  

 کذايي جمهوري اسالمي نيست. 
ـيـه بـه قـانـون                    ـيـان استنـاد ايـن ب
اساسي اسـت کـه جـهـنـم جـمـهـوري               
اســالمــي بــر پــايــه آن  بــنــا شــده و                
اساسش بر قوانين ارتجاعي اسالمي 
و آپارتايد جنسي و بيحقوقي مردم از 
پايه اي ترين حقوق اجتماعي گذاشته 

 شده است. 
بيانيه دوم اين طيف با خـواسـت     
لغو نظارت استصوابي در انتخـابـات   

 ٥٨ دي ماه منتشر شده و  ١٩ که در 
امضا در زيرش قرار دارد، صـراحـت     
بيشتري دارد. در بخشي از اين بيانيه  

 چنين آمده است:
با لغو نظـارت اسـتـصـوابـي بـر           " 

ــا وجــود                 ــوان ب ــات مــي ت ــخــاب انــت
ـيـک، آزاد و               محدوديت در دمـکـرات
سالم بودن انتخابات، راه را براي ورود 
بخشي از نمايندگان مـورد اعـتـمـاد         

مردم به درون نهادهاي انتـخـابـي بـاز       
ـتـصـابـي          کرد و از قدرت نهـادهـاي ان

 کاست.".
ايــنــان بــا زرنــگــي خــاصــي بــه            
محدوديت دموکراتيک، آزاد و سـالـم     
ـنـد، کـه         بودن انتخابات اشاره ميـکـن
بگويند عليرغم اشراف به همه اينها، 
اگر نظارت استصوابي کنار رود، راه     
ورود نمايندگان مورد اعتـمـاد مـردم      
باز ميشود. اما سوال اينست کـه در     
مجلس اسـالمـي کـه کـارش وضـع              
قوانين در چهارچوب اسالم و قـانـون       
اساسي جمـهـوري اسـالمـي اسـت و            
مجلس خبرگان که از جمله کـارهـاي     
ـيـه اسـت،               ـق مهمش انتـخـاب ولـي ف
نمايندگان "مورد اعتماد" مردم قـرار     

 است چه کنند؟
در بخش ديگر بيانه لغو نـظـارت   
استصوابي بر انتخابات، با تاکيـد بـر     
ــر              ــي ب ــصــواب ــظــارت اســت ــکــه ن ايــن
انتخابات مجلس شـوراي اسـالمـي،      
شــوراي خــبــرگــان رهــبــري و مــقــام           
ـتـرل             ـيـد کـن ـل رياست جمهوري شـاه ک
جامعه از سوي نهادهاي انتصابـي و    
غير پـاسـخـگـوي حـکـومـت اسـت،             
چنين آمده اسـت:"بـا شـکـسـتـن آن،               
ديوار کنترل اين نهادها گـام بـه گـام          
ـيـم           فرو خواهد پاشيد و مـا مـي تـوان
بدون خشونت، حاکميت را تدريجا بـه  
صــاحــب اصــلــي آن يــعــنــي مــلــت            
ـيـش شـرط                   بازگردانيـم." و ايـن را پ
شرکت در "انتخابات " خـوانـده و بـه            
ــج و                  ــه خــود هــدفشــان بســي گــفــت
سازماندهي مردم حول اين خواست و 
ـتـخـابـات            در واقع حول شـرکـت در ان

 است.
ـيـه لـغـو نـظـارت            مهندسين بيان
استصوابي صداي پاي کارگران را کـه  
هــر روز قــويــتــر شــنــيــده شــده و بــا               
اعتراضات گسترده تر خود دارنـد بـه     
جلو مي آيند و سازمانيافتن هـر روز    
بيشتر جنبش هاي اعتـراضـي مـردم      
در عرصه هاي مختلف را شنيده انـد  
و بـراي هـمـيـن بـه يـاد گـذار "بـدون                    
خشونت" افتاده اند. خنده دار اينست   
که بـا لـغـو نـظـارت اسـتـصـوابـي و                  
ـتـرل    شکستن گام به گام ديوارهاي کن

ميخواهند جـامـعـه را بـه صـاحـب               
اصلي آن يعني "ملت بازگردانند. اين  
ـيـه حـفـظ             ـيـان بيانيه به طور واقعـي ب
نظام از وحشت انقالب مردم است. و    
اينها عبارات آشنايي اسـت کـه هـر          
ـقـالب مـردم در چشـم انـداز                  کجا ان
تــحــوالت ســيــاســي جــامــعــه قــرار          
ميگيرد، عده اي جلو مي پرند تا بـه    
قول خودشان  گذار "مسالمت آمـيـز"     
صورت گيرد. تا مبـادا بـر سـاخـتـار           
ـلـي             توحش سرمايه داري حـاکـم خـل
وارد شود. خالصه کالم اينکه هـدف     
اصلي اين بيانيه بيش از اينکه کـنـار   
زدن شوراي نگهبان و ولي فقيه باشد، 
ـقـالب       حفظ نظام اسالمي از گزنـد ان

 مردم است. 
اما در مقابل اين تقالها جامعـه  
به جلو ميرود. اعتـراضـات گسـتـرده        
کارگري که هر روز وسيعتر ميـشـود،   
اعتراضات هر روزه مردم به مناسبت 
هاي مختلف در واقع نـه کـارگـران و        
کل جامعه به جمـهـوري اسـالمـي و         
ــش اســت.              ــات ــخــاب مضــحــکــه انــت
هنگاميکه مالباخته پديده شـانـديـز      
در تجمع اعتراضـي اش در مـقـابـل           
وزارت کشور که سپرده هاي انـدکـش   
با همدستي مشتي دزد از دارو دسته 
هاي حکومتي به سرقت رفته اسـت،    
به خيابان مي آيد و شعار "مالباخـتـه    
پديده به هيچ کس راي نميده" را سـر       
ميدهد، بيان صريح اين اعتـراضـات   
است.  و يا وقتي که کارگر شهـرداري   

دهدشت در تجمع اعتراضـي اش در      
دي ماه فرياد ميزند و ميـگـويـد     ٢١ 

نــگــذاريــد فــريــاد مــا در هــيــاهــوي           
انتخابات گم شود، بطور واقعي دارد   
جواب پوچي تقالهايي از نوع کمپين 

 لغو نظارت استصوابي را ميدهد.  
پايان سخن اينکه انتـخـابـات در      
جمهوري اسالمي مضحکه اي بيـش  
نــيــســت. انــتــخــابــات در جــمــهــوري         
اســالمــي جــنــگ بــانــدهــاي دزد و            
جنايتکار جمهوري اسالمـي بـر سـر        
قدرت است. و انتخابات مـجـلـس و         
خبرگان امروز در ايران از ايـن جـهـت      
چنين پر سرو صدا شـده اسـت، چـون        
جنگشان بيش از هر وقت باال گرفتـه  
است و براي طرفين اين جنـگ مـهـم      
ـيـشـتـر ابـزارهـاي                  است که هـر چـه ب
ـبـضـه                  قدرت و تصـمـيـم گـيـري را ق
کنند. کمپين لغو نظارت استصوابـي   
حداکثر زائده اي از هميـن دعـواهـاي      
درون حکومتـي اسـت و جـواب مـا             
مردم نيست. مردم ميخواهـنـد ولـي       
فقيه و شوراي نـگـهـبـان و مـجـلـس              
اسالمي و کل قانون اساسي و قوانين 
اسالمي به زبالـه دان ريـخـتـه شـود.            
صف ما مردم ، صف نه به مضحکه 
انتخابات رژيم اسالمي و سرنـگـونـي    
کل اين رژيم با همه دم و دستگاهـش  
ـقـالب       است. صف ما مردم، صف ان
براي رهايي از جهنم رژيم اسالمـي و     
 ساختن جامعه اي آزاد  و برابر است. 
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فروشان مـتـرو غـريـبـه           دست
هــا دوســت مــا،         نــيــســتــنــد. آن     

هــمــشــهــري مــا، هــمــســايــه مــا        
ــنــد. قصــدشــان آزار مــا              هســت
نيست، هرگز ايـن نـبـوده اسـت.         
تنها شرايط نـاگـوار اقـتـصـادي          
حاکم بر ايـران کـه وزراي دولـت          
ــدان                 ــراف بـ ــتـ ــان اعـ ــز زبـ ــيـ نـ

فــروشــي را          انــد، دســت      گشــوده
عنوان يک گزينه و گـاه تـنـهـا          به

هـا گـذاشـتـه          گزينه پيش روي آن

اســت. کــافــي اســت نــرخ بــاالي           
کــاري از يــک ســو و رواج                  بــي

گســـتـــرده انـــواع قـــراردادهـــاي       
ظالمانه را از سـوي ديـگـر طـي           

هاي اخـيـر بـه يـاد آورد تـا                 سال
گــونــه و چــرا        مــعــلــوم شــود چــه     

فروشي در قطارهاي مـتـرو      دست
 .تا اين اندازه رونق گرفتـه اسـت    

جـا کـه بـه           در عين حـال، تـا آن        
شـود،     مترو تهران مـربـوط مـي       

فروشـان،   مشکل نه حضورِ دست

که کمبود آشکار قطار و ازدحام 
العاده مسافران در سـاعـات    فوق

پرتردد است که شرايطي عميـقـاً   
غيرانساني و سخت باورنکردنـي  

زنـد.     هـا رقـم مـي        را داخل واگن
نيز اين نکته را نبايد از ياد بـرد  
که شهرداري تهران در روزگـاري    

فـروشـان      براي بـرخـورد بـا دسـت        
مترو به حضور پليـس مـتـوسـل       

اي    شود و تبليغات گسـتـرده     مي
انـدازد کـه        در اين باره به راه مي

ــا              از آلــوده   گــي هــوا گــرفــتــه ت
معضالت ترافيکي، جايي بـراي  
سالمت و آرامـشِ هـمـشـهـريـان           
باقي نگـذاشـتـه اسـت. مـديـران            
شهرداري تدبيري اسـاسـي بـراي        

انديشـنـد    حل اين مشکالت نمي
که هيچ؛ عمالً نـفـع خـود را در            

بـيـنـنـد.        هـا مـي       زدن به آن   دامن
ــنــه            ــا صــرف هــزي هــاي    مــدام ب

ها و    راه آور به تعداد بزرگ سرسام
هــايــي اضــافــه       هــا و پــل        تــونــل
شــــود و هــــر روز در                       مــــي
هـاي     کنار شهـر مـجـتـمـع        و گوشه

تجـاري کـوچـک و بـزرگ و گـاه                
آورند. تهـران   هيوالوشي سربرمي

به شهرِ خودروها و مراکز خـريـد   
تبديل شـده اسـت؛ ايـن بـهـايـي               
است که همشهريان در ازاي هـر    

ــيــش     ــر کــااليــي       چــه ب شــدن و       ت
شـدن مـنـاسـبـات شـهـري               مالـي 

از ايـن رو اسـت         پردازند. هم مي
که پاي پليس به قطارهاي متـرو  

فـروشـان بـاز         و برخورد بـا دسـت    
شـــود. هـــر چـــه بـــاشـــد،                 مـــي
تـوانـنـد جـايـي         فروشان نمي دست

در اين مناسبات داشته بـاشـنـد      
و نفعي به آن برسانند: مـالـيـات     

پردازند، اجـنـاس      و عوارض نمي
فـروشـنـد، و         مارک و بـرنـد نـمـي      

 ۱۱ صفحه  
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مشتي لمپن ضد زن حرکت ضد انساني و جنايتکارانه بدنبال 
ـيـه زنـان در                        و مرتجع اسالمي در شـب سـال نـو مـيـالدي بـرعـل

جشنهاي سال تازه در شهر کلن،حمله به پناهجويان و خارجـي هـا     
تشديد شده است. جريانات دست راستي و راسيستي با بهانه قـرار   
دادن اين اقدام شنيع در شب سال نو،ابعاد حمالتشان را به خارجي 
ها افزايش داده اند. طبيعي است اين حرکت محکوم بـوده و ايـن        
ـنـاهـجـوي                        تعرضات ضد زن و وحشـيـگـري تـعـدادي مـرتـجـع پ
ـقـا تـوجـيـهـي بـراي حـملـه بـه                    مردساالر و مذهبي نميتواند مطل

 باشد. تعرض جريانات نـژادپـرسـت بـه خـارجـي هـا و                خارجي ها 
 پناهجويان شديدا از جانب هر انسان آزاديخواهي محکوم است. 

ـنـد:"تـعـدادي             ۱۱ روز دوشنبه  ژانويه رسانه هاي آلمـان نـوشـت
طور هدفمند به شهروندان خارجي  افراد ناشناس در روز يکشنبه به

اي را مجروح کـردنـد. روزنـامـه مـحـلـي                در شهر کلن حمله و عده
"اکسپرس" در باره اين حمالت  گزارش دادهکه مهاجمان با اشاره   

خـواهـنـد شـهـر کـلـن را                 اند کـه مـي       به حوادث شب سال نو گفته
کنند!اما ايـن "افـراد نـاشـنـاس" کـه                  ”  جمع وجور“ و ”  پاکسازي“

رسانه هاي خبري آلمان از آنها به عـنـوان مـتـمـهـان حـمـالت بـه                  
خارجيها و مهاجران اسم مي برند، ناشناس نيستند، بـراي مـردم       
بسيار شناخته شده هستند، اسم و رسم دارند و در انظـارعـمـومـي     
تبليغ نژادپرستي ميکنند. اينها باندهاي ترور و وابسته به احـزاب     

ـنـهـا بـا بـه راه                 و جريانات راسيستي و نازيستي آلمان هستنـد. اي
اندازي جريان فاشيستي"پگيدا" عمدتا در بـخـش شـرقـي آلـمـان،             
عمال جنگ بر عليه پناهجويان را آغاز کرده اند. در سال گـذشـتـه     

موردحمالت نـژاد پـرسـتـانـه        ۱۰۰۰ همين دار و دسته ها بيش از 
مـورد مـرتـکـب          ۳۰۰ عليه خارجيان سازمان داده اند. نزديک به  

حمله به محل هاي سکونت و آتش زدن کمپ هاي پناهندگي شده 
 اند.

ـنـاهـجـويـان فـراري از                       ـبـال ورود پ در يکسال گذشته و بـه دن
کشورهاي جنگ زده و اسالم زده، فعاليتهاي اين دار و دسته هاي 
راسيست در آلمان گسترش پيدا کرده است. برخي از سران احـزاب   
دولتي و بخشا اپوزيسيون در طول همين مدت با ابراز"نگرانـي از     
هجوم پناهندگان به آلمان" از دولت مرکل خواسته اند کـه جـلـوي         
ورود پناهجويان را بگيرد اگر نه "جامعه آلمان و مردمش" واکنش 
نشان خواهند داد. با اين موضعگيريهاي مقامات دولتي و غـيـر    
دولتي برعليه پناهجويان، فضا براي دار و دسته هاي فاشـيـسـتـي     
بازتر شده است. اين "افـراد نـاشـنـاس" گـروهـهـاي تـروريسـتـي و                      
راسيستي هستند که اکثرشان براي دولت آلمان آشنابوده و بـرخـي     
از افراد سرشناس اين گروهها تحت نظر پليس امنيتي آلمان مـي    
باشند. اما دولت آلمـان اقـدامـي بـراي پـايـان دادن بـه حـمـالت                       
راسيستي و نژاد پرستانه اين باندها نکرده و ادعـا مـي کـنـد کـه              

 هنوز"جرم و شواهد اينها" ثابت نشده است.
حمله به پناهجويان، خارجيان و مـهـاجـريـن را بـايـد بشـدت              
محکوم کرد.عامالن اين حمالت بـايـد دسـتـگـيـر شـده و مـورد                 
محاکمه قرار گيرند. توجيهات دولت و پليس آلـمـان در بـاره ايـن           
جنايات مطلقا پذيرفتني نيستت.دولت موظف است امنيت کليه  

 شهروندان اعم از مهاجر يا غير مهاجر را تامين کند. 
ـيـسـت کـارگـري هـمـه مـردم                        تشکيالت آلمـان حـزب کـمـون
آزاديخواه، فعالين مدافع حقوق پناهندگي، مدافعين حـقـوق زنـو        
همه سازمان هاي مترقي را فراميخواند حول يک پالتفرم انسـانـي   
و آزاديخواهانه، در دفاع از حق پناهـنـدگـي، در دفـاع از بـرابـري               
طلبي و سکوالريسم و ارزش هاي سکوالر، در مقابـل جـريـانـات       
راسيست از يکطرف و جريانات اسالمي و سازش دولت آلمـان بـا     
جريانات اسالمي از طرف ديگرمتشکل شوند و قطب محـکـمـي    
براي دفاع از ارزشهاي انساني تشکيـل دهـنـد. مـامـهـاجـريـن و                

 پناهجويان را فرا مي خوانيم که به اين صف بيپوندند. 
 

 آلمان -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران
   ۲۰۱۶ انويه ژ ۱۲ 
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اخيرا صدها نفر از نويسندگان، فعالين کارگري، هنرمندان و فعالين سياسي در ايران با 
انتشار يک بيانيه مشترک حمايت خـود از دسـتـفـروشـان مـتـروي تـهـران را اعـالم کـرده و                            
خواستار حمايت همه مردم از اين قشر زحمتکش و تحت ستم شدند. متن بيانيه را در زيـر       

 ميخوانيد:
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ـلـويـزيـون         براي کمک به ادامه کـاري ت
ـيـن بـا هـدف                  کانال جديـد يـک کـمـپ

يورو در ماه نوامبر فراخوان  ۳۰۰۰۰ 
داده شــد. خــوشــحــالــيــم بــه اطــالع             

يـورو در       ۳۶۳۰۰ برسانيم که مبلغ   
دو مــاه گــذشــتــه جــمــع آوري شــد.              
ــان و                 ــه از هــمــه دوســت صــمــيــمــان
عالقمنداني که به اين فراخوان پاسـخ  
مثبت دادند و سهمي از اين کمـک را    
ـيـم و            بعهده گرفتند قدردانـي مـيـکـن
 دست همه اين عزيزان را ميفشاريم. 

 
سـال اسـت      ۱۲ کانال جديد نزديک به 

برنامه دارد و بجز مقـاطـع کـوتـاهـي        
ساعت بـرنـامـه داشـتـه و بـراي                ۲۴ 

ميليون ها نفر از مردم ايران کـانـالـي    
شناخته شده است. کانال جديـد ابـزار      
مــوثــري در تــقــويــت جــنــبــش هــاي          
آزاديخواهانه، در حمايت از مبارزات 
مردم و در مقابله بـا سـيـاسـت هـاي          
ضد انساني جمهوري اسالمي اسـت.  
اين يک کانال چپ و ابزاري براي بسط 
و گســـتـــرش افـــکـــار و عـــقـــايـــد              
ـبـانـه و                 سوسياليستي و بـرابـري طـل
بطور واقعي يک سنگر کل جناح چپ 
و سوسياليست جـامـعـه در مـقـابـل           
جمهوري اسالمي و احزاب و جنبـش  
هاي طبقه حاکم است. کـانـال جـديـد        
براي ادامه کاري نياز دائـم بـه کـمـک         
دارد و جا دارد که توسط کـل قـطـب        
چپ جامعه مورد حـمـايـت مـالـي و          

 سياسي قرار گيرد. 
 

ــار           ــدگـ ــانـ  دالر    ٣٠٠ عـــبـــاس مـ
 دالر     ٢٠٠ مســــعــــود ارژنــــگ          
 دالر      ١٠٠ پـــــري جـــــاويـــــدان           

ــادقـــي           ــم صـ ــراهـــيـ  دالر    ١٠٠ ابـ
ــاشـــلـــو               دالر    ١٠٠ نـــاصـــر اق بـ
ـيــــنــــا بــــهــــروزي            دالر     ١٠٠ مــ

 دالر      ٥٠ جــــمــــال صــــابــــري               
ــدي              ــمــ ــي احــ ـلــ  دالر     ٥٠ لــــيـــ

 دالر١٠٠ مسعود آذر نوش 
 دالر     ۶۰ نــــاصــــر اصــــغــــري               

ــار                ــرج ابشــــ  دالر       ١٠٠ ايــــ
 دالر ٦٠٠ سليمان سيگارچي 

 دالر    ٠٠ ۳ ٣ مصــطـــفـــي صـــابـــر        
ـنــد               دالر     ۴۵۰ مــحــمــد هــوشــمـ

 دالر    ۵۰ دوســتــي بــه نــام ســهــراب          
 يـــورو     ۲۰۰ نـــاصـــر کشـــکـــولـــي        
ــدزاده            ــمـ ــام احـ ــورو     ۱۰۰ حسـ  يـ

ــگــي             ـي ـبـ ـلـ ــروس ايـ ـي  يــورو    ۵۰ سـ
 دالر     ١٠٠ حســــيــــن شــــکــــري          

ــرالــيــا            دالر   ١٠٠ دوســتــي از اســت
 دالر آمـريـکـا        ٥٠٠ احمد حسينـي    

ــحــي:             کــرون   ٥٠٠٠ حســن صــال
ــرون    ٥٠٠٠ خـــلـــيـــل کـــيـــوان           کـ

 کــرون   ۳۰۰۰ رحــيــم يــزدانــپــرســت       
  کـرون    ٣٠٠٠ کريم شـاهـمـحـمـدي          
ــارا              ــز و سـ ــرمـ ــرون    ۳۰۰۰ هـ  کـ

ــا               ــويـــ ــرون      ٢٠٠٠ آذر پـــ  کـــ
ـيــار ســروش           ــوشـ  کــرون   ٢٠٠٠ ه
ــشــه گــر          ــاصــر شــي ــرون   ٢٠٠٠ ن  ک
 کـــرون    ١٠٠٠ ســوســـن صــابـــري         
ــرون    ١٠٠٠ ســـيـــمـــا بـــهـــاري           کـ

 کرون ۶۱۰۰۰ کميته استکهلم حزب 
 کــــرون     ٣٠٠٠ فــــريــــده آرمــــان         

ـتـه فـرانـکـفـورت              يـورو    ۱۰۰۰ کمـي
ــي            ــانـ ــن خـ ــمـ ــهـ ــورو    ١٠٠٠ بـ  يـ

 يـــورو    ٢٠٠ نـــازنـــيـــن بـــرومـــنـــد        
ــروژ      ١٠٠٠ ســرور کــاردار        کــرون ن

ــروژ            ــه نـ ــمـــيـــتـ ــرون    ٨٣٣٠ کـ  کـ
 دالر    ٥٠٠ مـــحـــمـــد کـــاظـــمـــي         

 دالر      ١٢٠٠ بـــــابـــــک يـــــزدي            
 دالر            ٥٠٠ داود آرام                       
 دالر            ٢٠٠ آرام آزاد                        

ـنـا تـابـان           ١٠٠ مهران محبوبي و ني
 دالر

ــدي             ــمــ ــن احــ ــوســ  دالر     ٥٠ ســ
ــران             ــهـ ــي تـ ــمـ ـيـ  دالر    ٣٠٠٠ جــ
ــي             ـل ـيـ ـلـ ــل جـ ـي ـلـ ــونــد    ١٠٠٠ جـ  پ

ــن            ــرمـ ــه بـ ــمـــيـــتـ ــورو    ٥٠٠ کـ  يـ
 يــــورو     ٢٠٠ داريــــوش صــــفــــا          

ـپــور             ــمـ ـي ـيــد رحـ ــمـ  يــورو   ١٥٠ ح
ــي            ــمـ ــريـ ــد کـ ــمـ ــحـ ــورو    ٥٠ مـ  يـ

ـلـــي              ـيـــر تـــوکــ  يـــورو      ١٠٠ امــ
ــي            ــد اصـــلـ ــجـــيـ ــورو    ٣٠٠ مـ  يـ

ــد           ــمــن ــل هــدف  يــورو   ٥٠ اســمــاعــي
ـيـــن               ـتـــه بـــرلــ  يـــورو      ٥٠ فـــرشــ

 يــــــــــورو           ١٠٠ پــــــــــوران           
ــود          ــعـــــ ــورو        ١٠٠ مســـــ  يـــــ

ـيـــس             ــلـ  پـــونـــد    ١٠٠ پــل از انـــگـ
 شهال دانشفر و کاظم نيکخواه

 پوند ١١٦  
 بهار ميالني و اصغر کريمي

  ١ ٠ ــد                 ٠ ــونــــــــــــــ  پــــــــــــــ
 دالر کـانـادا       ١٠٠ سهيال مـيـالنـي      

 دالر      ٢٠٠ ايـــــرج رضـــــايـــــي            
ــکــا        ــد       ١٥٠٠ ودا ايــل  کــرون ســوئ

ــايـــي           ــد مـــيـــنـ ــويـ ــورو    ١٠٠ نـ  يـ
ــي            ــاد حســـيـــنـ ــرشـ  دالر    ٥٠٠ فـ

ــو           ــم ــاي مــال ــرون   ٣٠٠٠٠ رفــق  ک
کمک دوستان توسط نسان در سـوئـد     

 کرون ۱۴۰۰ 
 کـــرون    ۵۰۰۰ کـــاوش مـــهـــران            

 کرون  ٥٠٠٠ سيامک بهاري 
 کرون ۱۰۰۰ بهروز مهرابادي     

ـقـوايـي           ٢٠٠ ميترا دانش و حميـد ت
 دالر

 دالر  ۵۰ سيما لندن 
 يورو  ۲۰ رابعه آشتا 

تعدادي از فعالين حزب از استکـهـلـم    
 کرون  ۱۱۰۰۰ 

 پوند  ۳۰ بهرام سروش 
 دالر  ۵۰۰ فرشاد حسيني 

 يورو  ۵۰۰ دکتر راد 
 يورو  ۱۰۰ عمر معروفي 

 ۱۲۰۰ آقاي حميدي و مجيـد آذري      
 دالر 

يـورو بـه       ۲۵ فرزانه درخشان مـاهـي     
  يــورو  ۶۰۰ مـدت دو ســال جـمــعـا            
يـورو بـه       ۳۰ محمد کريمي مـاهـي       

  يــورو  ۷۲۰ مـدت دو ســال جـمــعـا            
يـورو بـه       ۱۰ نازنين برومند مـاهـي       

  يــورو  ۲۴۰ مـدت دو ســال جـمــعـا            
يـورو بـه       ۲۰ پدرام رضازاده مـاهـي       

  يــورو  ۴۸۰ مـدت دو ســال جـمــعـا            
يـورو بـه       ۵۰ ناصر کشکولي ماهـي    
 يـورو   ۱۲۰۰ مدت دو سـال جـمـعـا         
يـورو بـه       ۱۵ نسان نودينيان مـاهـي       
  يــورو  ۳۶۰ مـدت دو ســال جـمــعـا            

 ۳۰ بهار گلشه و خالد زارعي در ماه   
 يورو  ۷۲۰ جمعا  يورو براي دو سال
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اکنون دهها کودک در انتظار اجراي          
حکم اعدام در زندانها در بدترين                

 شرايط رواني قرار دارند.
آموزش و پرورش پولي و سراسر       
تبعيض آميز و وجود دهها نوع                 
مدارس خصوصي و غيردولتي و            
کسربودجه هاي ميلياردي آموزش و      
پرورش، هزارن کالس درس تخريبي       

 و ناامن، قابل رتوش نيست! 
گرسنگي آشکار و سوءتغذيه           
ميليونها کودک آنقدر شايع هست که      
توسط وزارت بهداشت و درمان خود       
همين حکومت بعنوان هشدار اعالم      

 مي گردد. 
آمار شيوع ازدواج کودکان در           
همه نقاط ايران و ثبت قانوني آن                
توسط مراجع حقوقي و دولتي نظير        
ثبت و احوال و دادگستريها و وجود           
فقط نود هزار کودک مطلقه در کشور 
و ثبت صدها فقره ازدواج کودکان زير 

 ده سال قابل مخفي کردن نيست. 
دست درازي انواع نهادهاي               
مذهبيـ  امنيتي به حريم کودکان و          
ايجاد نهادهاي نظامي، انتظامي و        
خبرچيني از قبيل بسيج دانش                  
آموزي و اردوهاي راهيان نور و                  
اجبارهاي مذهبي قابل کتمان                 

 نيست!
بي شناسنامه و بي هويت کردن        
نيم ميليون دانش آموز به جرم افغان         
و عراقي بودن، و به همين بهانه،                
محروم کردن آنان از تحصيل بخشي        
از کارنامه سياه اين حکومت عليه          

 مهاجرين و پناهجويان است.
هفده نهاد امنيتي و به اصطالح       

آموزشي براي نظارت به عفاف و              
حجاب دانش آموزان با حيف و ميل        
ميلياردها تومان ثروت جامعه در          
سال مشغول سازمان دادن کنترل             

 پليسي براي تحيمل حجاب اند.
سقوط و افت ارزش تحصيلي در  
همه مراحل آموزشي چنان فاحش          
است که رتبه جمهوري اسالمي را به        

 قعر جدول جهاني رانده است.
دستگيري و پيگرد فعالين دفاع      
از حقوق کودک، مانند بهنام ابراهيم        
زاده، سعيد شيرزاد، آتنا دائمي و              
دهها معلم زنداني و هجوم پليسي به       
نهادهاي دفاع از حقوق کودک،                 
بخشي تعطيل ناپذير و سيستماتيک       
سرکوب توسط جمهوري اسالمي          

 است.
اجبار کودکان با گرايش هاي            
جنسي (ال جي بي تي و ترانس                  
جندر) به آزمايشات رواني، شوک           
الکتريکي و در نهايت منزوي کردن         
و تحت آزار و اذيت قرار دادن آنان يک  
شيوه شناخته  شده و روزمره                       

 حکومت اسالمي است. 
جمهوري اسالمي در لبه پرتگاه       
است. هيچکدام از اين بازيهاي                 
مشمئز کننده نمي تواند حتي ذره اي       
از بي آبرويي و بي اعتباري آن چه در           
داخل و چه در اذهان بين المللي                  
بکاهد. اين حکومتي اسالمي و             
کودک ستيز است که در مقابل افکار       
مترقي جهاني خود را مجبور مي           
بيند، ولو بصورت ظاهر هم که شده          
دستان خونينش را پشت سر پنهان           
کند. اين عشوه هاي کودک دوستانه        
براي جمهوري اسالمي زيادي شتري       

 است.

احتماالً براي مديران شهـري کـه     
 -اش      ترين ميـدان مـرکـزي      مهم

هم قرار اسـت   -عصر ميدان ولي
به مرکز تـجـاري تـبـديـل شـود،           
حضـــورشـــان صـــورت خـــوشـــي       

 ندارد.
ايــن روزهــا در تــبــلــيــغــات         

هـاي مـتـرو         محيطـي ايسـتـگـاه      
فروشي همچون خـطـري در      دست

شــود کــه       کــمــيــن وانــمــود مــي       
گـي شـهـرونـدان را تـهـديـد                 زنده

گـان و       کـنـد. مـا نـويسـنـده              مـي 
گـان ايـن بـيـانـيـه،              امضاکـنـنـده   

چنان که تـاکـيـد شـد، خـطـر را               
بينيم و تهديد را  جايي ديگر مي

تـر     شکـلـي ديـگـر و مـلـمـوس              به
فـروشـان     کنيم. دست  احساس مي

مترو نيز در کنار ما در معرض 
ايـن خــطــر و تــهــديـد هســتــنــد.           

ها حمايت ما از  حمايت ما از آن
تـک     حيات فردي و اجتماعي تک

 همشهريان است
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شب سال نو در شهر کلن در آلمان 
ـه   هزارحدود  نفر مرد جوان به زنان حـمل

کــردنــد، آشــوب بــپــا کــرده و طــبــق             
ـلـيـسـاي           شواهد،  آگاهانه به طـرف ک

ترقه و فشفشه پرتاب کـرده     ،بزرگ دم
و برخي شاهدان گفتند هـمـچـون يـک         

  .لشکر رفتار ميکردند
اين يک واقعه مهم بود که نه فقط 
ـه نـوعـي            شهر ما کلن بلکه آلمـان و ب

ايـن واقـعـه بـعـدا           .دنيا را تـکـان داد      
ـه کـلـن مـحـدود                    ـقـط ب معلوم شـد ف
ــاي                 ــمــان در شــهــره ــيــســت در آل ن
ـلـد و       ـف اشتوتگارت و هامبورگ و بيل

هم چنين اتفـاقـي افـتـاده        ...سارلند و
است و بعدها گفته شد در کشـورهـاي   
ديگري نيز اين اتفـاقـات پـيـش آمـده          

  .است
جــامــعــه آلــمــان تــکــان خــورد و          
همـچـون هـمـيـشـه صـف بـنـديـهـاي                  

  .متعددي شکل گرفت
يک صف راسيستها و نيونـازيـهـا    
و راستها هستند که خواهان بـاز پـس     
فرستادن هـمـه پـنـاهـنـدگـان، بسـتـن              
مرزها و نا امن کـردن زنـدگـي هـمـه            
خارجيها در آلمان و همچنين خواهـان  
کناره گيري مرکل هسـتـنـد. بـدلـيـل            
اينکه در مقطعي که هزاران پنـاهـجـو    
در مرزها بوده و خـطـر مـرگ هـزاران         
ـلـبـي نشـان          کودک را تهديد ميکرد ق
داد و گفت مرزها را بازکنيد، ايـنـهـا      
مــيــگــويــنــد هــمــه پــنــاهــنــدگــان از           
کشورهاي اسالم زده خطرناک هستنـد  
و همه بايد پس فـرسـتـاده شـونـد. بـا              
واقعه کلن اين جريانات جان گرفـتـه و     
ميتينگي در مرکز شهر کلن سازمان 
ـه   دادند که اين بار بيش از هزار نفر را ب

 .صف آنها کشاند
يک صف ديگر توجيه کـنـنـدگـان     
هستند از فمينيستهاي رنگارنگ در   
 آلمان تا احزاب چپ و سبز در آلمان و  

هــمــه در يــک صــف، از مــالــتــي               ..
کالتراليسم و تعريف حجاب به عنوان 
ـه               فرهنگ آنها و اسـالم و شـريـعـت ب
عنوان اموري مقدس دفاع ميکننـد.  
اينها در مـورد کـلـن سـعـي کـردنـد                  
ـفـاق زشـت بـود ولـي                  بگويند ايـن ات
هميشه در آلمان اين خشـونـت عـلـيـه        

ـه      زنان بوده و بايد کاري کنيم بيشتـر ب
زنان کمک کنيم و البد بودجه هاي مـا  

ايـنـهـا هـمـچـون يـک             .را بيشتر کنيد
لشکر از هر نوع وارد شدن به بـررسـي     
علل اين ماجرا و روشن شدن ابعاد آن   
و غيره ابا دارند، و اين لشـکـر کـه در        
ـقـش داشـتـه،               رسانه ها هـم هـمـواره ن
سـعــي مـيــکــنــنـد جــلــوي بــاز شــدن             
موضوع نقش مذهب و اسالم در ايـن  

 .واقعه را با شدت و حدت سد کـنـنـد   
يکي از اين جنابـان بـهـشـيـد نـجـفـي             

    .است
ايشان در ميتـيـنـگ اعـتـراضـي         
عليه راستها و پگيدا در کلن يکـي از    
سازمان دهندگان مـيـتـيـنـگ بـود و           
همان جا مانع سخنراني مـن و خـانـم        
نورزاد شد، چرا که ما به نقد اسـالم و      
جريانات اسالمي ميپردازيم و ايـن از    
نظر اين خانم در آن ميـتـيـنـگ جـايـز         

 دوويچه وله مي نويسد: .نبود
ـقـد اسـت        بهشيد نجفي اما معـت

ـه مـذهـب و           اين گونه رفتارها ربطي ب
  :مليت ندارد

گـويـيـم مـردسـاالري يـا           "ما مي 
شناسـد  نظام پدرساالري نه مليت نمي

ايـنـکـه مـردهـا از چـه              .و نه مـذهـب  
آيـــنـــد و يـــا چـــه          اي مـــي   خـــانـــواده

 .تحصيالتي دارند اصال مهم نيسـت 
بينيـم کـه خشـونـت         متاسفانه ما مي

ايـن   .عليه زنان در هـمـه وجـود دارد           
گوييم اين آزار جمعـي   است که ما مي

از طرف مردان شده، مهم نيـسـت کـه      
از طرف چه مردي، با چه مليـتـي، بـا      
چه مذهبي و با چه تحصيالتي و بايد 

گوييم کـه ايـن     ما مي .محکوم بشود
قضــيــه بــايــد روشــن بشــود و تــمــام             

 "  .جزئياتش به مردم ارائه شود
شوخي نميکنيد خـانـم نـجـفـي؟           
مهم نيـسـت کـه مـردي کـه تـعـرض                
ميکند از کشـوري آمـده بـاشـد کـه                
ـه    شبانه روز در مسجد و منبر و رسـان
دولتي و در خانه و مدرسه به او گفـتـه   
باشند تو برتري و زن حـق حـرف زدن           
ندارد، در همان مراکزي که به پناهنده 
کمک ميکنيد نمي بينيد که رفـتـار و     
فــرهــنــگ در مــجــمــوع ســنــتــي و              
مردساالرانه است و نمـي بـيـنـيـد کـه           
ـه        بسياري از زنان و دختران مـجـبـور ب

 .رعايت حجاب در قلب اروپا هستند
در هــمــان هــايــم هـا زنــان شــکــايــت            
ـه آنـهـا         ميکنند که بيشتر از خيابان ب
تعرض ميشود اينها را کـه خـودتـان          

  .حتما مي بينيد
ـقـيـه       استداللها از سوي نجفي و ب
کساني که مانع ورود به حريم مذهـب  

  .و اسالم ميشوند، شبيه به هم است
در آلمان همواره خشونـت بـوده و       

 .اينهم يکي از همان خشونتهـا اسـت    
اين توضيح در حقيقت خاک پـاشـيـدن    
روي سوالي است که در مقـابـل هـمـه       

اين ابعاد از حمله و اين نـوع   .ما است
رفتارو اين  آزار هـاي وحشـتـنـاک در           
خيابان آيا براي ما کـه از کشـورهـاي        

آيـا    .اسالم زده آمده ايم آشنا تر نيست
ابعاد تعرض به زنان در خـيـابـانـهـاي          
ـلـن يـکـي              قاهره و کابل و تهـران بـا ک

آيــا در آلــمــان روزمـره شــاهــد           .اسـت 
ـه زنـان در          متلک گفتن و دست زدن ب
خيابانها و يا متـرو و مـراکـز شـلـوغ            
هستيم ، نه ! واقعيت اينـسـت کـه در         
ـه   اينجا جنبش زنان و جنبش تعرض ب
مذهب و عليه مردساالري چنان قوي 
بوده که  اکنون در اروپا هم در سـطـح       
قوانين و هم در جامعـه و در سـطـوح          

موقعيت زنـان بسـيـار       ... فرهنگي و
بهتر از موقعيت زنان در کشـورهـاي       

متلک گفتـن و بـدون        .اسالم زده است
رضايت يک زن به او نـزديـک شـدن در        
اروپا  مذموم است و اين بـتـدريـج در      
جامعه در ابعاد گسترده اي جا افتـاده  

  .است
طبعا در اروپا خشونت عليه زنان 
و تعرض به زنان وجود دارد و طـبـعـا        
پليس و سيستم به اين تعرض هـا کـم     
ـقـادات       توجهي ميکند و همه اين انـت
درست است که بايد قوانين تصـحـيـح    
شــود و دفــاع از زنــان در مــعــرض                

 .خشونت بسيار بيش از اينهـا بـاشـد     
ولي نکته ايـنـسـت کـه در کـلـن يـک                
ـه کـرده انـد         لشکر از مردان جوان حمل
که متاسفانه بيشتر آنها از کشورهـاي  
اسالم زده آمده اند و اين يکبار ديـگـر     
ــان در آن                مــوضــوع مــوقــعــيــت زن
کشورها و موضوع فرهنگ اسالمـي  
و مرد ساالرانه را در مرکز توجه قـرار    

و از نظر مـن از روز اول در             .ميدهد

رسانه هايي که سـراغ مـا آمـدنـدهـم             
گفته ام،که اين ميتـوانـد يـک حـرکـت          

  .سازمان يافته باشد
آيا حمالت موسمي لشـکـرهـاي      
ـه زنـان              ـه ب حزب اللهي به زنان و حـمل
براي پس راندن جامعـه از هـمـان روز          
اول روي کار آمدن حکومت اسـالمـي   
براي ما آشنا نيست. چرا نبايد يک در  
صد فکر کرد شايد ايـن حـمـالت در          
ـه بـوده و از طـرف              کلن سازمان يافـت
جريانات اسالمي براي اهداف قـدرت    

  .نمايي و امتياز گرفتن نبوده  باشد
چـرا جـلـوي بـاز شـدن مـوضـوع                
اسالم و زنان و تحقير سيـسـتـمـاتـيـک       
ميليونهـا زن در شـريـعـت اسـالم را                
ـه ايـنـسـت کـه در                ميگيريد، مگـر ن
کشــورهــايــي بــا قــوانــيــن اســالمــي          
همچون ايران و افغانستان و ،،، زنـان      
نيمه انسان تعريف شده و حقـوق شـان     

  .زير پا لگد مال ميشود
نکته اصلي اينست کـه بـايـد در          
آلمان مانع تعرض به پـنـاهـجـويـان و          
خارجيها شد، بايد مقابل راسيسـتـهـا    
ايستاد و بايد از حقوق و حرمت زنـان    
دفاع کرد ولي در اين مورد مـعـيـن و      
با اين اتفاقات چگونه ميتـوان واقـعـا      

  .سياست درست داشت
از نظر من با تاکيد بر روشن شدن 
علل اين واقـعـه . مـا يـک صـف در                 
ـه در                    ـل آلمان هسـتـيـم کـه دوويـچـه و
گزارش خود به آن هم اشـاره کـرده کـه          
ـه زنـان            ـه ب ميگوييم اين ابعاد از حـمل
بي سابقه هست، اين حمله به مـذهـب   
و اسالم ربط مستقيم دارد و در عـيـن   
ـه سـازمـان             حال ممکنست يـک حـمل
يافته از سوي جنبش اسالمي بـاشـد،   
چرا که تاکتيکها و روش برخورد بـراي  

ما مـيـگـويـيـم         .ما بسيار آشنا است
غير ممکن است پناهنده اي کـه تـازه     
به آلمان آمده و هم و غـمـش ايـنـسـت        
که پذيرفته شود يکباره و بدون توجيـه  
ـه چـنـيـن کـاري بـزنـد.                  قبلي دسـت ب

پليس آلمان روز گـذشـتـه گـزارشـي را          
پخش کرد که مـيـگـفـت بسـيـاري از           
 پناهندگان سوري، ايراني و افغاني و  

در کلن در يکسال گذشته دست به  ...
پس اينـجـا     .هيچ کار خالفي نزده اند

ميتواند تحريک و توجيه و هـمـکـاري      
تـا امـروز      .جريانـاتـي در کـار بـاشـد           

روشن شده است کـه از طـريـق فـيـس            
در جـيـب      .بوک فراخوان داده شده بـود 

تعدادي کلمات تحقير آمـيـز و زشـت        
به دو زبان عربي و آلماني پيدا شـده ،      
ـه افـراد          يعني کساني ترجمه کرده و ب

  .جديد کمک کرده اند
روز گذشته در کـلـن و آلـمـان دو           

  .گزارش توجه ها را بخود جلب کرد
مصاحبه بـاربـارا شـوک ورنـر بـا            
روزنامه فـرانـکـفـورتـر آلـگـمـايـنـه از               
ـلـيـسـاي بـزرگ دم کـه              مسولين در ک
ـه       گفت از نظر ما اين تعرضي آگـاهـان
بــراي بــهــم زدن کــار مــا در حــوالــي              

ـه بـعــد بــود، چــرا کــه              ١٨ سـاعـت      ب
آگاهانه بسوي مـا مـداوم و از چـنـد               
جهت ترقه پرتاب ميکـردنـد و هـدف        
بهم زدن مراسم ما در کليسا بود وکار 

يکي از دوسـتـان مـا           .ما مختل شد
که در محل بود به همين موضوع کـه  
ديده آگاهانه و دستـه جـمـعـي بسـوي          
کليسا شليک ميکنند، در مصـاحـبـه    
با گاردين و کريستين اينس مانيـتـور   

  .اشاره کرد
و مصاحبه بسيار مهم سليـنـا از     
کوبلنز در آلمان که يکي از قـربـانـيـان       

او  .بوده و در رسانه ها حـرف زده بـود      
ميگويد از کساني نامه هاي تـهـديـد      
گرفته، اسم واقعي او را پـيـدا کـرده و          
علني کرده اند، به محل کارش رفـتـه     
و تهديد به مرگ شـده اسـت چـرا کـه             
ـه     گفته مرداني خارجي که مسلمان  ب
نظر مي رسيدند به من تـعـرض کـرده      
ـه او         اند و در نامه هاي تهديد آمـيـز ب

 ۱۴ صفحه  
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ــفــــاق                   ۱۱ روز از آن اتــ
وحشتناک در سال نو ميالدي در 

گذرد. در آن      مرکز شهر کلن مي
شب تـعـداد زيـادي از زنـان کـه              
ــيــشــتــر                 آمــار آن روز بــه روز ب
ميشود از طـرف مـردان زيـادي        

احترامي، دزدي کـيـف     مورد بي
  ، مزاحمت جنـسـي   و تلفن دستي

و حتي تجاوز در مأل عـام قـرار       
گــرفــتــنــد. اکــثــر آن مــردان کــه           
تعدادشان در کلن بـه هـزار نـفـر         

 -   هـاي عـربـي        ميرسيد از کشور
افريقـايـي بـوده و پـنـاهـجـو يـا                 
پناهنده هستند. تعدادي از انها  
نـيــز ظـاهــراً از کشـور ســوريــه،            
عراق و ايران نيز بوده انـد. ايـن        
اتفاق هـمـزمـان در چـنـد شـهـر                
ديگر آلمان مانند هـامـبـورگ و      
شتوتگـارت نـيـز اتـفـاق افـتـاده              

 است.
ــن             روز     ۱۱در عـــرض ايـ

حرفهاي ضد و نقيـض زيـاد زده       
هـاي زيـادي در بـيـن            شده. بحث 

،  مردم و همچنين احزاب آلماني
دستگاه پليـس و قضـايـي رد و            
بدل شـده اسـت. رئـيـس پـلـيـس               
شهر کـلـن را بـه بـازنشـسـتـگـي               
اجباري وادار کردند چـرا کـه او         
ــيــان                واقــعــيــت را از روز اول ب
نکـرده بـوده و تـالش مـي کـرد                
واقعـيـت را پـنـهـان کـنـد. امـا                   
بازنشسته کردن او در واقـع بـه           
خاطر فشار و اعتراض عمـومـي   
بود. تعدادي را پليس هـر چـنـد         
روز يک بار دسـتـگـيـر و دوبـاره            

تـوانـد    کند ، چرا که نمي آزاد مي
  ثابت کند که آنها واقعا جـرمـي    

مرتکب شده اند. ميگـويـنـد در       
شهر کلن اسپري فلفل براي دفاع 
از خود تماماً به فـروش رفـتـه و        
کمياب شده است. مـردم آلـمـان         
اعــتــمــاد خــود را بــه پــلــيــس و            
احزاب و دولت آلـمـان از دسـت          
داده اند. زنان با ترس و نگـرانـي    

هـا مـيـرونـد. مـردم              به خـيـابـان     
معترض در چـنـد روز اخـيـر در           
شهر کـلـن بـه خـيـابـان آمـدنـد،                 

مـانـنـد          جريانات دست راسـتـي    

پگيدا نيز طبق مـعـمـول از آب          
  گــل آلــود مــيــخــواهــنــد مــاهــي       

هـاي ضـد        بگـيـرنـد و بـا شـعـار            
آيـنـد.      خارجـي بـه خـيـابـان مـي            

دولت و ارگانهاي مسئول حـرف    
زياد ميزنند اما در عـمـل کـار          

دهند. احزاب و  زيادي انجام نمي
بــه چــپ         ســيــاســتــمــداران يــکــي   

بـه راسـت، امـا              ميزنند و يکي
  هــيــچــکــس ســر اصــل مــاجــرا          

نميرود. در واقع همـه بـه راسـت         
ميزنند. چه احزابـي کـه مـانـنـد           

آلمـان (     حزب سوسيال مسيحي
CSU (        تــالش مــيــکــنــنــد بــر

طبل ضد خارجي گري بکوبند و 
از اين طريق قوانين ضد خارجي 
، مــانــنــد تســريــع ديــپــورت                
پناهجويان را به پيش ببـرنـد  و       
چه احزابي مانند حزب سبـز کـه     
تالش ميکنند اين واقـعـيـت را        
کتمان کنند که اين مردان هـمـه     

 هاي اسالمزده بوده اند. از کشور
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بعد از اينکه به لطف وجـود    

اين  فيسبوک و مدياي اجتماعي
باالخره پس از چـنـد روز           ماجرا

به بيرون درز کـرد و در مـديـاي          
دولــتــي درج شــد ، مــثــل روز               
  مــعــلــوم بــود کــه ايــن مــاجــرا             

تواند اتـفـاقـي بـوده بـاشـد.              نمي
چطور امکان دارد که هزار مـرد  

مانند مـراکـش و       هايي از کشور
مصـر و سـوريــه در يـک مـحــل               
همزمان تجمع کنـنـد و زنـان را          
مورد آزار و اذيت و تجاوز قـرار    
دهند ، امـا ايـن کـار اتـفـاقـي                 

آنها دستـه   صورت گرفته باشد؟ 
 ۴۰تـا       ۲۰هاي    جمعي در گروه

ــره  ــف ــک روش مشــخــص             ن ــا ي ب
( مانند آنچه در ميدان التحرير  
قاهره بر سر زنـان آورده شـد) و          
همزمان در چندين شـهـر آلـمـان         
ايـن عــمـل شـنــيـع را بـه پـيــش                 
بردند. پر واضح است که اين يک 
کـار از پـيـش ارگـانـيـزه شـده و                  

محرک آن جريانات اسالمي بوده 
اند. حاال معلوم شـده اسـت کـه           
اين عمل نه تنها در آلمان بلـکـه   
در سوئد نيز همان شب سـال نـو       
اتفاق افتاده است و زنان زيـادي    
به پـلـيـس شـکـايـت کـرده انـد.                 
امروزه خـيـلـي راحـت از طـريـق             
ــد              ــن ــان ــاعــي م ــم ــاي اجــت مــدي
فيسبوک و وايـبـر و تـويـيـتـر و                 
غيره سازماندهي چـنـيـن کـاري         

خانم مـرکـل و        است. اما   عملي
دولـتـش، ارگـانـهـاي قضـايـي و              
پليس به هيچ وجه نمـيـخـواهـنـد      
به اين اعـتـراف کـنـنـد کـه ايـن              
حرکت خود بخودي نميتوانسـتـه   
باشد و از قبل سازماندهي شـده  
است. شب گذشـتـه بـراي اولـيـن           
بار وزير دادگستري آلمان عنوان 

مـرد در       ۱۰۰۰کرد که وقـتـي       
مرکز شهر کلن جمع ميشونـد و    
ــان مــزاحــمــت ايــجــاد             ــراي زن ب

از قـبـل     ميکنند ، قطعا حرکتي
 سازماندهي شده است.

امـا ايـن يـک طـرف قضـيــه              
است. واقعيت اين است که براي  
اينکه جريانات اسالمي قادر بـه  
پيشبرد چنين کاري باشند بـايـد   
 زمينه آن در جامعه آماده باشد.

اين ترور خياباني ارگانيزه شده در 
قلب آلمان هـمـه جـامـعـه را در يـک               

و سـيـاسـتـمـداران را           شوک قـرار داده   
غافلگير کرده است. همه نگران تـرور   
از نوع ترور در پاريس بودند امـا ايـن     
دفعه اسالم سياسي يک برگ ديـگـري   

ـتـظـار آن را              را رو کـرد کـه کسـي        ان
  هايي نداشت. به نظر ميايد همه نقشه 

هـاي سـال دولـت آلـمـان بـا                  که سـال   
سياست دست به گـردن انـداخـتـن بـا          
جريانات بزرگ و کوچک اسالمي، بـه  
قول خودشان مدرات (ميانه رو) در       
آلمان پيش برده بود، يک شبه نقش بر 
آب شد. تشکيل کنفرانس اسـالم در       

تـوسـط آقـاي         ۲۰۰۷ آلمان در سـال    
شويبله وزير داخله وقت آلمان بـا ايـن     
برهان توجيه شد که با آوانس دادن بـه  
جريانات اسالمي و با آنـهـا سـر يـک         

اي در      ميز نشستن، و آنها را به وزنـه   
جامعه تبديل کردن ، مـا را از تـرور         

کند. به اين بهانه   اسالمي بر حذر مي
هاي سـال مـيـدان دادنـد،          به آنها سال

پول و امکانات براي ايـجـاد مـدارس      
اسالمي و مساجد دراختيارشان قرار 
ـيـات مـردم در                    دادند ، بـا پـول مـال

هاي آلمان مالهاي اسالمـي   دانشگاه
تربيت کردند، به مراکز اسـالمـي کـه      
ـيـت و سـازمـانـدهـي تـرور               محل ترب
اسالمي هستند بال و پر دادنـد و بـه       
  اعــتــراض جــريــانــات ســکــوالر بــي         

قوانين شريعه را بـه     اعتنايي کردند، 
هــا بــه رســمــيــت           مــرور در دادگــاه     

هـاي ديـگـر         شناختند و خيلي آوانس
ـيـان              .دادند ـتـي سـال ـتـا وق بله ، نهـاي
ــال در يــک کشــوربــه اصــطــالح              س

دمکراتيک، مدرن و پيشرفته اروپايي 
قتل نـامـوسـي در          مانند آلمان دهها

ــران جــوان از                   ــان و دخــت مــورد زن
ــواده  ــان ــاي اســالمــي صــورت             خ ه

گيرد و دولت نه تنـهـا هـيـچ قـدم           مي
ـلـهـا و        ـت جدي براي جلوگيري از اين ق
ـلـکـه بـر               کمک به زنان بر نـمـيـدارد ،ب

کند با حربه نسبيت  عکس تالش مي
آن را الپـوشـانـي کـرده و                   فرهنگـي 

مجرمين قتل هاي نـامـوسـي را يـا           
هـاي     بدون مجازات يـا بـا مـجـازات        

ـنـکـه     سبک آزاد کند، ديگر نبايد از اي
ــز                    ــان در مــرک ــي زن ــا شــب روزي ي
شهرهايي مانند کلن و هامبورگ در   
خيابان مورد آزار و اذيت قرار بگيرند 
تعجب کرد. اين نـهـال را جـريـانـات             
ـنـد و دولـت آلـمـان و               اسالمي کاشت
ســيــاســتــمــداران بــه آن آب و کــود               

خانم مرکل صدر اعظم و آقاي  دادند. 
گاوک رئيس جمهور آلمان همين چند 

هـاي خـود        وقت پيش در سـخـنـرانـي    
گفتند که "اسالم به آلمان تعلق دارد".   

هـا را       حاال دارند حاصل آن سيـاسـت  

ـنـد. ايـن وسـط مـردم و                  درو ميـکـن
و چـه    ساکنين اين مملکت چه آلماني

، چه پناهنده و چـه غـيـر          غير آلماني
ـيـف     پناهنده قربانيان اين سياست کـث
اسالم سياسي و دولت آلمان هستنـد.  

ـيـش     بقيه دولت هاي اروپايي نيز کمـاب
ها را ساليان سال است  همين سياست

  پيش گرفته اند.
 

کـه بـه       ت چـپ راديـکـال       نـا جريـا 
مبتال نشـده    ويروس نسبيت فرهنگي

اند، سازمانهاي روشنفکر سکوالر و   
هاي مدافع حـقـوق      آتئيست، سازمان

ها  زنان و پناهندگان بايد اين سياست
را بدون نگراني از مهـر راسـيـسـت و         
ضد خارجي بودن برمال کننـد. بـايـد       
در جامعه با صداي بلند از حـق زنـان     
و همچنين پناهندگان دفاع کرد و در 
کنار آن قاطعـانـه در مـقـابـل اسـالم             
سياسي و جريانات مدافع آن ايستاد. 
بايد دولت آلمان را بـا فشـار از درون         
جامعه وادار کرد که دست از سياست 
مماشات جويانه خود با سازمانهـا و    

هاي اسالمي بردارد و از امتياز  دولت
دادن به اين جريانات در آلمـان اکـيـدا      
 خودداري کند. تنها راه پايان دادن بـه  
ترور اسالمي از هر نوع آن، مقابله بـا  
ــه در                        ــدن آن چ آن و از ريشــه کــن

هـــاي اروپـــايــي و چــه در                   کشــور 
  باشد. هاي اسالمزده مي کشور
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ســايــت ايــلــنــا، وابســتــه بــه         
جمهوري اسالمي، ميگويد روز   

نـفـر از کـارگـران          ۱۰ديماه  ۲۱
عســلــويــه     ۲۴و      ۲۳فــازهــاي   

دســتــگــيــر شــده انــد. کــارگــران          
هـاي در       دستگير شده در پـروژه     

دســت ســاخــت ايــن قســمــت از           
عسـلـويـه مشـغـول کـار بـوده و                
بدليل باالکشيدن دستمزد چـنـد     
ماه گذشته توسط پـيـمـانـکـاران      
دست به اعتصاب و تـجـمـعـات         

در ايـن دو         .اعتراضي زده انـد     
فاز حقوق چند ماه حداقل هـزار    
نفر از کارگران پرداخت نشـده و      
کارگران در روزهاي اخيـر دسـت     
ــات                 ــع ــجــم ــصــاب و ت ــت ــه اع ب
اعتراضي زده اند و بـدنـبـال بـي         
نتيجه بودن اين تـجـمـعـات روز         

نفر از آنـهـا    ۴۰ديماه حدود  ۲۱
به نمايندگي از طرف کارگران به 
فــرمــانــداري کــنــگــان مــراجــعــه       

نـفـر از        ۱۰ميکنند و در آنجـا    

آنان به اتهام عوامل برهم زننـده  
نــظــم، تــوســط مــزدوران نــيــروي        

 انتظامي دستگير ميشوند. 
ــچ              ــيـ ــه هـ ــي کـ ــتـ ــومـ ــکـ حـ
مسئوليـتـي در قـبـال کـارگـران             
نـدارد و حـتـي کـارفـرمـايـان را                
وادار به رعايت همان قانون ضد 
ــت               ــرداخـ ــود و پـ ــري خـ ــارگـ کـ
چندرغاز دستمزد تـعـيـيـن شـده          
نميکند و برعکس يک اعتـراض  
ساده کارگري را با دستگـيـري و     
زندان پاسـخ مـيـدهـد، هـر نـوع             
مشروعيت را از خود سلب کرده 

 و بايد گورش را گم کند. 
کارگران دستگير شـده بـايـد      
فورا آزاد شوند. کارگران بـخـش      
هاي مـخـتـلـف عسـلـويـه مـدت             
هاي طوالني است کـه مـدام در         
حال اعـتـصـاب و اعـتـراضـنـد.              
ميتواننـد مـتـحـد و يـکـپـارچـه               
براي آزادي همکاران خود نيز به 

 ميدان بيايند. 

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
دستگـيـري کـارگـران را شـديـدا             
محکوم ميکند و کـلـيـه مـراکـز        
کارگري، تشکل هـاي کـارگـري،      
دانشجويان و مـردم آزاده را بـه         
اعتراض به اعمال ضدکارگري و 
سرکوبگرانه حکـومـت اسـالمـي       

 فراميخواند. 
جمهوري اسالمي بايد برود. 
کليه جـنـاح هـا و دار و دسـتـه                
هــاي حــکــومــت در ســرکــوب             
کارگـران شـريـکـنـد و سـيـاسـت               
واحـدي دنــبـال مـيـکــنـنــد. ايــن             
حکومت فقط و فقـط مسـتـحـق       
سرنگونـي و سـرانـش مسـتـحـق             

 محاکمه و زندان اند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۲، ۱۳۹۴ديماه  ۲۲

  ۲۰۱۶ژانويه 

 !!!گفته اند به اسالم توهين کرده اي
همين افراد ناشنـاس يـک ويـديـو         
ـه                    کلـيـپ از حـرفـهـاي او و مصـاحـب
هايش ، تهيه کرده و به همراه تـهـديـد      
آنرا علنـي کـرده انـد. ايـن ويـديـو از                  
طريق سلفيست مشهور آلمـانـي پـيـر       

 .فوگل نيز پخش شده است
اين دو واقـعـه در تـوضـيـح شـب             
سال نو بسيار مـهـم اسـت. بـويـژه در             
ـه دلـيـل تسـلـط              شرايطي که پليـس ب
همين مالتي کالتراليستها  در هـمـه       
جا اخبار را سانسور کرده و ميکنـد و    
ـه          رسانه ها و مدياي رسمي نيـز بـنـا ب
تبعيت از  سياست دولت آلمان کـه بـا     
سـازمــانـهــاي اســالمــي هــمـراهــي و          
همکاري ميکند تا هم  بقول خودشان 
ـه   جلوي ترور در آلمان را بگيرند و هم ب
روابـط حســنـه اقصــادي و ســيـاســي             
حــکــومــت آلــمــان بــا حــکــومــتــهــاي        
فاشيسـت اسـالمـي دوام بـخـشـد،از             

 انعکاس واقعيت پرهيز مي کنند.
تاکيد و اصـرار بـر روشـن شـدن              

ـفـع          ـه ن ابعاد مسئله بيش از هر چيـز ب
ـه خـاک پـاشـيـدن بـر                پناهنده است، ن
موضوع و گفتن اينکه هـمـيـشـه ايـن        
ـه مـردسـاالي و               چيزها بوده و بـايـد ب

 .مردان حمله کرد
نه!  اين يک واقعه منحصر بفرد   

بوده و ميتواند اهداف سياسي  
ولي   .منحصر بفردي داشته باشد

حتي تا همين سطح از اطالعات بايد 
کمک کند بدون لکنت زبان بگوييم ،  
اين يک حرکت سازمان يافته بود و  

ميتواند دست جريانات اسالمي در 
کار باشد، هيچ پناهنده اي صبح از  
خواب بيدار نميشود بگويد امروز  

ميرويم به زنان حمله ميکنيم. و  
اينکه همه مذاهب ومشخصا اسالم  
ضد زن است و  جنبش اسالمي در  

همه جا به حرمت زنان تعرض ميکند  
و فرهنگ اسالمي فرهنگي ضد زن  
است، سوال از بهشيد نجفي و شرکا  
اينست که چرا نبايد به نقد مذهب و  

اسالم پرداخت. کدام منافع سياسي و  
اقتصادي اينها را به اينجا کشانده 

 است.  

در سومين روز اعتراض کارگـران سـيـمـان درود         
نفر از کارگران با شکايـت کـارفـرمـا بـازداشـت            ۱۲

ديـمـاه دسـت بـه تـجـمـع                 ۲۱شدند. کارگران از روز   
 ۲۳اعتراضي در مقابل کـارخـانـه زدنـد و در روز                 

نفر از آنـهـا دسـتـگـيـر شـدنـد. اعـتـراض                     ۱۲ديماه 
متوقف شدن فعاليت توليدي کـارخـانـه،       کارگران به

عدم پرداخت بخشي از دسـتـمـزد کـارگـران و عـدم                 
بـخـشـي از         تامين امنيت شـغـلـي خـود مـيـبـاشـد.             

دستمزد کارگران مـربـوط بـه حـق افـزايـش تـولـيـد،                  
هـاي ويـژه اعـيـاد            آکورد، حـق پـاداش و پـرداخـتـي             

 ۷۵۰  هـاي قـبـل هـنـوز پـرداخـت نشـده اسـت.                     سال
کارگر اين کارخانه با متوقف شدن توليد بالتکليـف  
شده اند. کارفرما تعمير کارخانه را بهـانـه کـرده تـا          

 صدها کارگر اين کارخانه را اخراج کند. 
کارگران دستگير شده عبارتند از منصور ساکي، احمـد  
رضا باجالن، بهروز ساکـي، رضـا نـادي سـر، احـمـد رضـا                  

نـژاد، ، اکـبـر مـيـرزايـي، عـلـيـرضـا                    ساالروند، عباس شير
عارف دالـونـد      پور، رضا ليريايي، جالل قائد رحمت، فريدون

و علي حاجي وند. جرم کارگران اعتراض به کارفرمـا اسـت.      
شاکي کارفرما است. دستـور دسـتـگـيـري را فـرمـانـدهـان                 
نيروي انتظامي استان احتماال با تـوافـق مـقـامـات اسـتـان              
صادر کـرده انـد و نـيـروي انـتـظـامـي مـحـل هـم دسـتـور                            
دستگيري را بالفاصله اجرا کرده است و کارگران را تـحـويـل      

زندانبانان درود داده است. در واقع هم موقعي که کـارفـرمـا       
از کارگر شکايت ميکند کارگر را دستگير ميکنـنـد و هـم        
موقعي که کارگر از وضعيت خود شکايت ميکنـد! در هـر        
دو حالت اين کارگر است که در قوانين جـمـهـوري اسـالمـي        

ديمـاه   ۲۱ حق اعتراض ندارد و مجرم به حساب ميايد. روز  
ـه عـدم                  ۱۰  ـه جـرم اعـتـراض ب نفر از کارگران عسلويه نيز ب

پرداخت حقوق هاي خود، دستگير شده بـودنـد کـه يـک روز           
نفـر از     ۱۱ بعد با دادن تعهد آزاد شدند. يادآوري ميکنيم که 

کارگران سنگ معدن آهن بافق نـيـز بـدلـيـل اعـتـصـاب در               
 ديماه محاکمه کنند.  ۲۶ قرار است روز  ۹۳ تابستان 

کارگران دستگيرشده بايد فورا آزاد شوند. هرنوع پـرونـده    
سازي و وثيقه و تعهد عليه کارگران بـايـد مـتـوقـف شـود و             
همه پرونده ها ملغي شود. براي مقابله با سرکـوب کـارگـران      

تدبيـر و    »و دستگيري فعالين اعتصابات که در دوره دولت 
تشديد شده است بايد مبارزه را شدت داد. کـارگـران     «اميد

بافق نمونه درخشاني از همزمان اعتصاب و تحصن خانـواده  
به نمـايـش گـذاشـتـنـد.          ۹۳ کارگران دستگير شده را در سال 

کارگران، اعم از شاغل يا بيکار يا جوياي کار، بايد به سمت 
 تشکل گام بردارند و نيروي هر چه وسيعتري به ميدان آورند.  

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۶ ژانويه  ۱۴ ، ۱۳۹۴ ديماه  ۲۴ 
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شــهــداد عــبــدالــهــي مــعــاون      
ــرورش              ــوســط آمــوزش و پ مــت
اسـتـان اردبــيـل در گـفـتــگـو بــا               
خــبــرنــگــار مــهــر گــفــتــه اســت:          
"مــدارس دولــتـــي در اســتـــان              
اردبـيـل بـا کـمــبـود تـجـهـيــزات               
مواجهند و متاسفانه اغـلـب در     
پيشبرد هزينه هاي جـاري دچـار     
مشکل هستند". او اضافه کـرده  
است که برخي از مـدارس حـتـي      
در تهيه کاغذ امتحاني کـمـبـود    

 دارند.
عـبــدالـهــي مـي گــويـد: "بــا             
وضعـيـت مـالـي فـعـلـي، دولـت               
سرانه مطلوبي به مـدارس نـمـي      
دهد و همين ميشود که بسياري 
از مدارس با کمبود امکانات و   
تجهيزات موجه هستند". او بـار  
تــهــيــه امــکــانــات را بــه دوش             
خــانــواده هــا مــيــگــذارد و مــي          
ــن                  ــتــظــار مــا در اي ــد: "ان گــوي
وضعيت مشارکت اوليا اسـت".     
او راه حــل ديــگــري هــم ارائــه               

"در وضعيتي که ساالنه  ميدهد:  
باالي دو ميـلـيـارد ريـال صـرف          
ــر                  ــيـــپـــس و پـــفـــک و ســـايـ چـ

هــاي مصــرفــي دانــش         خــوراکــي
شــود چــرا نــبــايــد          آمــوزان مــي   

ها براي تـجـهـيـز      بخشي از هزينه
 مدارس اختصاص يابد".

چشــمــان حــريــص مــقــامــات     
جمهوري اسالمي فقط به کيسـه  
خالـي خـانـواده هـاي و اولـيـاي               
دانش آموزان نيست، آنها حـتـي   
به تنقالت ناچيز که شايد تـنـهـا      
دلخوشي و براي لحظاتـي مـايـه      
شادي بچه ها باشد، چشم طـمـع     
دوخــتــه انــد. عــبــدالــهــي ارقــام          
هزاران ميليارد دزدي سران رژيم 
را که رسما در رسانه ها منتشـر  
ميشود، نمي بـيـنـد. او هـزيـنـه            
ــاي               ــه ــان ــام آور ارگ هــاي ســرس
سرکوب نظير سپاه و کميتـه هـا     
و بسيج و گـروهـهـاي مـخـتـلـف            
اوباش جيره خـور رژيـم را نـمـي           
بيند. او کاخ هـاي مـجـلـل آيـت          
اله و سرداران سپاه ميـلـيـادر را      
نمي بيند. او پول هاي گزافي که  

ــه هــا،              ــکــي صــرف مســاجــد، ت
امامزاده ها و ساير مراکز تبليغ 
جهل و خرافات را نـمـي بـيـنـد.            
عبدالهي نمي بيند که در هـمـان   
شـهـر اردبـيـل دهـهــا مـيــلـيــارد              
ــاع              صــرف ســاخــتــن "مــوزه دف
مقدس" شده و قرار اسـت دهـهـا       
ميليارد ديگر براي آن خرج شود 
تا مرکز ديـگـري بـراي تـوسـعـه             
جهل و مغز شويي جوانان ايجاد 
کنند. چشـم مـعـاون آمـوزش و            
پرورش استان اردبيل ارقام هزار 
ميلياردي را نمي بيند و هـزيـنـه    
پفک و کيک و شير دانش آموران 
را مي بيند. چشمان عـبـدالـهـي        
اشکالي ندارد، بلکه اشـکـال در     
مغز عقب افتـاده و مـرتـجـع او           
اســت کــه در خــدمــت مــنــافــع             
غارتگرانـه جـمـهـوري اسـالمـي            

 است.
وقتي سخنـان عـبـدالـهـي را          
بشنويم متوجه ميشويـم کـه در       
جمهوري اسالمي سخن گفتن از 
امکانات اوليه و ضـروري بـراي       
يک مـدرسـه بـي مـعـنـي اسـت.              

تحصيل رايگان و امکانـاتـي از     
ــات                 ــکــان ــن و ام ــل: ســال ــي ــب ق
ورزشي، کالس هاي درس امن و 
راحت، ميز و صندلي مـنـاسـب،    
سالن غـذاخـوري و حـداقـل يـک            
وعـده غـذاي رايـگـان، سـالـن و               
وسايل و امکانات بـراي اجـراي       
تئاتر و نمايش فيلم، آزمايشگاه 
ــا                 و کــارگــاه هــاي حــرفــه اي ب
تــجــهــيــزات مــدرن، امــکــانــات        
بــهــداشــتــي و درمــانــي، فضــاي        
کافي و امکانات براي تفـريـح و     
سرگرمي و فضاي سبز و ... حق  
ــوزان اســت.              ــش آم ــم دان مســل
ــايــد             داشــتــن ايــن امــکــانــات ب
بعنوان حـق اولـيـه هـمـه دانـش                
ــوزان و از ضــروريــات هــر                 آم
مدرسه اي بايد باشد. و در کنار  
همه ايـنـهـا بـايـد تـبـلـيـغـات و                   
تدريس چـرنـديـات مـذهـبـي در             
مدارس بايد ممنوع بـاشـد. هـر         
چند اين خـواسـتـه هـا در رژيـم              
غارتگر جمهوري اسالمي دسـت  
يافتني نيست ولي براي گـرفـتـن    
هر ذره آن بايد جمهوري اسالمي 

و مقامات آنرا تحت فشار قـرار    
 داد.

ــهــي            ــبــدال ــاي ع ــتــه صــحــب
وضعـيـت اسـفـبـار و نـاهـنـجـار                
مدارس را نشان ميدهد. والدين  
دانش آموزان و خانواده ها بـايـد   
ــه مــدارس                ــول ب ــرداخــت پ از پ
خودداري کنند. اعـتـراض هـاي         
دسته جمعي را سازمان دهند و   
خواستار شرايط بهتر و انسـانـي     
تر براي مدارس و براي فـرزنـدان     
خود باشند. مدارس بايد تـحـت      
نظارت شوراي اوليا و مـعـلـمـان       
اداره شود و دولت بايـد مـوظـف      
باشد که کليه امکانـات رفـاهـي      
و شرايط منـاسـب تـحـصـيـل را           

 براي دانش آموزان فراهم کند .

 c�U \>N  9	 	ت " �زش �Kورش �� Nیde و D#K دا�� " �زان
 Pززاد	VT ?4) 

ستند کساني که ميگويند "دولتها و جريانات اسالمي و مذهـب   ه
اسالم را بايد از هم جدا کرد. آنچه که در اين کشورهـا مـيـگـذرد،        
ربطي به اسالم ندارد و ناشي از درک و استنتاج غلط اين جريانـات  

ـيـه مـذهـب       "و دولتها از اسالم است". به عالوه ميگويند   نبايد عل
موضع گرفت و حرفي زد، چون اين توهين به عقيده مردم اسـت و    
 باعث تفرقه بين آنها ميشود"... نظر شما در اين مورد چـيـسـت؟          
مصاحبه با "نگاه" نشريه کانون پژوهشي نگاه، دفتـر اول، ژانـويـه          

 (سئوال کمی موجز شده است) -١٩٩٩ 

ـيـن       منصور حکمت: من اين را درک ميکنم که منافع عده  اي چـن
اقتضا ميکند که تا حد امکان اسالم را از زير تيغ خشم مـردمـي   

اند، بـدر     که قرباني يا شاهد جنايات غير قابل توصيف اسالميون
ببرند. من اين را درک مـيـکـنـم کـه ابـعـاد ايـن جـنـايـات و ايـن                          

چنان است که حتي در ميان صف  [halocaust] هاالکاست
اسالميون هم کساني پيدا ميشوند که نميخواهند مسئوليت ايـن  
همه پليدي و زشتي را بر عهده بگيرند و الجرم به نظر من طبيعي 
است که در چنين اوضاعي بحث "اسالم راستيـن" و رابـطـه آن بـا               
"اسالم پراتيک" يـک بـار ديـگـر بـاال بـگـيـرد. امـا از نـظـر مـنِ                                  
کمونيست، منِ آتئيست، از نظر ما شاهدان و قربانيـان جـنـايـات       
اين اسالم، از نظر من و امثال من که در يـک جـدال سـهـمـگـيـن                
ـبـريـم، ايـن                     اجتماعي و سياسي و فکري با ايـن هـيـوال بسـر مـي
اظهارات و توجيهات از فرط رندي، احمقانه جلوه ميکند. مبانـي   
عقيدتي اسالم، مباني قرآني اسالم، انکشاف تاريخ اسالم، هويت 

و تعلق سياسي اسالم و اسالميون در جـدال آزادي و ارتـجـاع در              
تر از آن است که اجازه بدهـد   تر و غير قابل پوشاندن عصر ما عيان

بحث روايات مختلف اسـالم و وجـود و احـتـمـال وجـود روايـت                      
ـنـده و در کُـرات ديـگـر، کـه در آن                              ديگري از اسـالم، ولـو در آي

ترين حقوق و عواطف بشري لعن و لگدمال نشـده بـاشـد،         ابتدايي
حرمتي به علـم و بـه        به نظر من، اين نهايت بي .جدي گرفته بشود

شعور اجتماعي انسان زمان ماست، اگر هر توجيه و هر مهـمـلـي    
ـنـد را بـه         که اسالميون در حالِ هزيمت به روي جامعه پرت ميکن
ـيـل و مـوشـکـافـي عـلـمـي                            عنوان مبحثي براي تـجـزيـه و تـحـل

حـقـوق و        بپذيريم... فرد در اسالم، چه راستين و چه غـيـر آن، بـي            
زن در اسالم برده است. کودک در اسالم در رديـف    .حرمت است بي

احشام است. عقيده آزاد در اسالم معصيت و مستوجب عـقـوبـت     
است. موسيقي فسـاد اسـت. سـکـس، بـدون جـواز و بـدون داغِ                        
مذهب بر کَپلِ مرتکبينش، گناه کبيره است. ايـن ديـنِ مـرگ و             

ـيـشـتـر           خون و عبوديت است. راستش همه اديان همين  اند، امـا ب
اديان را بشريت آزادانديش و آزاديخواه در طـول صـدهـا سـال در               
قفس کرده است. اين يکي را هرگز نگرفتند و مهار نکردند. چـرخ    

  .مــــــــيــــــــزنــــــــد و نــــــــکــــــــبــــــــت مــــــــيــــــــآورد                          
دفاع از موجوديت اسالم تحت لواي بـحـث احـتـرام بـه بـاورهـاي                

اعتبار و رياکـارانـه اسـت. در مـيـان مـردم،                 مردم، به نظر من بي
باورهاي مختلفي هست. بنابـرايـن بـحـث نـه بـر سـر احـتـرام بـه                        
باورهاي مردم، بلکه بر سر انتخاب باورهاي قـابـل احـتـرام مـردم            
است. هر کس هر چه بگويد، به هر حال همه دارند بـاورهـاي بـاب       
ميل خودشان را انتخاب ميکنند. و الجرم آنهـا کـه تـحـت لـواي             
ـقـط           ـنـد، دارنـد ف حرمت باورهاي مردم، نقد به اسالم را پس ميزن

انتخاب معنوي و سياسي خود را بيان ميکنند و بس. اسالم را به  
 عنوان يک عقيده قابل احترام برميگزينند و فقط براي مشروعيت

ـتـخـابشـان، عـقـايـد خـود را در بسـتـه                          ـنـدي      "خلقي" دادن بـه ان ب
اي، بـه هـيـچ       "اعتقادات مردم" عرضه ميکنند. من به هيچ خرافه 

ناحقي، حتي اگر همه مردم جهان به آن صحـه بـگـذارنـد، احـتـرام           
نميگذارم. اين را البته حق هر کس ميدانم که به هر چه ميخواهـد   
باور داشته باشد. اما ميان احترام به آزادي عقيده افراد با احـتـرام      

ايـم و       به عقيده افراد فرق اساسي هست. ما بر فراز جهان ننشسته 
ـيـم.       .داور اين دنيا نيستيم بازيگران و شرکت کنندگان در آن هسـت

جهاني هستيم که بـه نـظـر         -اي از اين جدال تاريخي هر يک گوشه
من از آغاز تا امروز بر سر آزادي و برابري انسانها در جريـان بـوده     
است. من به خرافاتي که با آنها در حال جنگم و زجر انسانها را در  

 .ام، احترام نميگذارم چنگال آن ديده
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به گزارش روزنامه گارديـن يـک آمـار        
که تازگي منتشر شده نشان مـيـدهـد    
ـيـن       که تعداد مراجعه به کليسا به پـاي
ترين حد خود رسيده و براي اولين بـار    
تعداد کساني که روزهاي يکشنبه بـه    
کليساها مـيـرونـد بـه کـمـتـر از يـک                 

 ١٦٠٠٠ مــيــلــيــون نــفــر در تــمــام             
کليساي اين کشور رسـيـده اسـت. از           

ـفـر بـالـغـنـد و            ٧٦٠ اين تعداد  هزار ن
ـنـد           بـهـمـراه    کـه    بقيه کودکـانـي هسـت

ـتـه انـد. ايـن           والدين خود به کليسا رف
درصـد جـمـعـيـت           ٢ ميزان کمتـر از      

انگلستان را تشکيل مـيـدهـد کـه از         
نظر پايين بودن يک رکورد است. ايـن     
آمارگيري نشان مـيـدهـد کـه مـيـزان           
رفتن به کليسا طي دهه اخـيـر بـطـور         
مداومي در حال کاهـش بـوده اسـت.        
ــل آن رشــد ســکــوالريســم، و                  ـي دلـ
همچنين تنوع مذهبي ذکر شده است 
ـيـل    و رشد سکوالريسم اصلي ترين دل
ميباشد. در عين حال مسن تر شـدن     
مومنين کليسا و مرگ و مير بيشتـر  
در ميان آنها باعث کاهش تدريجي و 
ـيـسـا                پيوسته ميزان مـراجـعـه بـه کـل

ميباشد. طي يک دهه گذشته تاکنون  
درصـد     ١٢ شماره کليـسـا رونـدگـان         

کاهش يافته است که نصف مـيـزانـي    
ـيـسـا           ١٩٦٠ است که در دهه  بـه کـل

ـنـد. يــک آمـار گـيـري نشــان                   ـت مـيـرف
ـيـسـا        ميدهد که تعداد مراجعه به کـل

ـيـسـاي     ١٦٠٠٠ طي ماه اکتبر در  کل
هزار نفر بوده است کـه     ٩٦٠ انگليس 

هزار نفر آنها کودکان بوده انـد.     ١٥٠ 
ـنـه هـا از                   اين کاهـش در تـمـام زمـي
ازدواج، طالق، مراسم کـفـن و دفـن،          
غسل تعميد خودرا نشان ميدهد کـه    

درصد کمتر از يـک   ٢٩ درصد تا  ١٢ 
دهه پيش است. يکي از کاردينالهاي  

ـيـس در           منطقه نوريچ کليسـاي انـگـل
مورد اين آمار مـيـگـويـد ايـن جـاي             
ـيـن                     ـتـظـار چـن ـيـسـت مـا ان تعجب ن
کاهشي را داشتيم و فکر ميکنيـم بـا     
ـيـسـا ايـن             توجه به سن مراجعـيـن کـل
روند کاهش هـمـچـنـان ادامـه يـابـد.              
اسقف اعظم کانتربوري نيز ميـگـويـد    
ــس ضــد                 ــگــلــي ــد اوضــاع در ان رون
مسيحيت پيش ميرود که يا به دليـل  
اخالق جنسي است يا بي اعتقادي بـه  
ـتـهـاي     عبادت بطور کلي در ابتدا يا ان
زندگي. او ميگويد هرسال يک درصد  

 از تعداد کليسايي ها کم ميشود.

بنا به اخبار مندرج در رسانه هاي 
ــت             ــتــي بــه عــل ــدهــي هــا و        “ دول ب

، ” مــحــدوديــت هــاي مــالــي دولــت          
مطالبات فرهنگيـان اسـتـان اردبـيـل          
پرداخت نشده است. همچنين يکي از    
مسئولين آموزش و پـرورش عـنـوان          
کرده است که مدارس استان به عـلـت     
ـه تـامـيـن              کمبود بودجه حتـي قـادر ب
ورقه امتحاني براي امتحانـات دانـش     

 !آموزان هم نيست
در شــرايــطــي کــه هــر روز خــبــر             
دزديهاي ميلياردي سران حکومـت و    
پادو هائي مانند بابک زنجاني و رضـا  

از ثـروت مـردم ايـران            ضراب و غيـره 
نقل رسانه ها ميباشد، عدم پـرداخـت     
حقوق کارمند و کارگر و نبودن بودجـه  
براي تامين ابتدائي ترين هزيـنـه هـاي      

شـــده و    ”  امـــري عـــادي    “ مـــدارس    
مسئوالن حکومـتـي بـا بـي شـرمـي             
درخواست ميکنند کـه هـزيـنـه هـاي            
جاري مدارس را اوليـا دانـش آمـوزان        
يعني کارمنـدان و کـارگـران تـامـيـن             

 !نمايند
کميته آذربايجان حزب کمونيست 

کارگري ايران ضـمـن مـحـکـوم کـردن           
سياست ضد انساني نپرداختن حـقـوق   
فرهنگيـان و تـحـمـيـل هـزيـنـه هـاي                  
مــدارس بــه خــانــواده هــا، از هــمــه                
معلمين و کارکنان آموزش و پـرورش    
و خـــانـــواده هـــاي دانـــش آمـــوزان              
ميخواهد به هر طريق ممکن نسـبـت     
ـه ايـن وضـعـيـت اعـتـراض کـنـنــد.                   ب
ادارات آموزش و پرورش و فرمانداري 
و اســـتـــانــداري بـــايــد بـــه مـــحـــل               

معـلـمـيـن و خـانـواده هـاي                اعتراض
 .دانش اموزان تبدل شود

معلمين و کـارکـنـان آمـوزش و             
پرورش و خانواده هايشان ميتوانند بـا  
اعتراض متحد و سازمان يافته دولت 
را ناچار به پرداخـت حـقـوقـهـايشـان و           
تامين بودجه مدارس کنند. تنـهـا راه      
مقابله با چنين وضـعـيـتـي اعـتـراض         

 .متحدانه است
کميته آذربايجان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
 ۱۰ برابر با  ۱۳۹۴ دي ماه  ۲۰ 
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